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چکیده
از جمله علل افزایش بیرویه حجم نقدینگی« ،مالیه تورمی» و «خلق پول بانکی» است .منظور از مالیه تورمی تأمین مالی کسر بودجه
دولت از مسیر استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت است .از سوی دیگر خلق پول بانکی یا به تعبیر دیگر خلق اعتبار در سیستم
بانکداری ذخیره جزئی با مکانیزم ضریب فزاینده پولی صورت میگیرد .شواهد نشان میدهد که رخداد نامطلوب این عوامل میتواند به تورم
و کاهش ارزش پول منجر شود .بنا به اهمیت و جایگاه باالی مقوله عدالت در نظام اقتصادی اسالم ،رسالت اصلی پژوهش حاضر بررسی و
تحلیل نقش افزایش بیرویه حجم نقدینگی از دو مسیر فوق ،در نقض قواعد عدالت اقتصادی است .با تعمق و تدبر در مستندات و منابع
اسالمی ،میتوان دریافت که عدالت با حق یک رابطه مستقیم دارد؛ از اینرو سه قاعده با عناوین «رعایت حقوق عام»« ،رعایت استحقاق
و شایستگی افراد» و «رعایت حقوق فقرا و محرومان» به عنوان قواعد عدالت اقتصادی معرفی میشوند .این پژوهش با یک تحلیل نظری-
توصیفی نشان میدهد که افزایش بیرویه حجم نقدینگی در اثر «مالیه تورمی» و «خلق پول بانکی» بر هریک از قواعد سهگانه عدالت ،اثرات
منفی برجای میگذارد .توصیه سیاستی پژوهش برآنست که اوالً حاکمیت و نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور بایستی جهت صیانت از
عدالت اقتصادی از هر نوع سیاستگذاریای که درنهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود در حد امکان و توان اجتناب نماید و از
روشهای جایگزین با اثرات تورمی کمتر استفاده کند .ثانیاً در صورت صالحدید مصلحت نظام به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم ،نیاز است
ضرر وارده بر قواعد سهگانه عدالت در حد ممکن توسط حاکمیت جبران شود.
واژههای کلیدی :حجم نقدینگی ،تورم ،خلق پول ،عدالت ،اقتصاد اسالمی
طبقهبندی G28 ،E51 ،E31 ،D63 :JEL
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 1مقدمه
در نظام سیاستگذاری اقتصادی ،بانک مرکزی عهدهدار تعیین سیاستهای پولی است .ازاینرو چنانچه بنا بر آن باشد که
این سیاستگذاری در چارچوب یک نظام پولی و مالی اسالمی پیاده شود ،نیاز است از اصول و قواعد نظام اقتصادی اسالم
پیروی کند.
شهید صدر (ره) در طرح پیشنهادی خود برای بانک اسالمی سه شرط را طرح مینمایند؛ اوالً آنکه این بانکداری با
شریعت اسالم در هماهنگی کامل باشد؛ ثانیاً آنکه توفیق در همه شرایط اجتماعی و در تمامی جوامع انسانی داشته باشد و
ثالثاً آنکه نقش اقتصادی خود را به عنوان یک موسسه تجاری سودآور به درستی ایفا نماید (صدر .)1359 ،اینکه بانکداری
اسالمی باید با موازین شریعت در هماهنگی کامل باشد ،یادآور این نکته است که شریعت اسالمی افزون بر توصیه بر پرهیز
از ربا ،به رعایت اخالق و عدالت در تمام شئون بانکداری تأکید میکند .بنابراین بانکداری اسالمی ایدهای کلیتر و جامعتر
از بانکداری بدون ربا است که کمتر بدان توجه میشود.
پیادهسازی اصول اخالقی در فعالیتهای پولی و بانکی سرفصل جداگانهای با عنوان «بانکداری اخالقی» را میگشاید که
در جای خود نیازمند بحث مفصل خواهد بود (ر.ک .عیوضلو و قلیچ .)1393 ،اما آنچه مدنظر این پژوهش است توجه به
الزامات پیادهسازی قواعد عدالت در سیاستگذاری پولی از منظر نظام مالی اسالمی است .گرچه رعایت عدالت در تمام
زمینههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،تربیتی و اجرایی است؛ اما بیشک نظام اقتصادی اسالم یکی از مهمترین
بسترهایی است که نیازمند تحقق عدالت است .در بند یکم از ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب  )13۶2یکی
از اهداف نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران را «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسالمی) به
منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور» عنوان نموده است و این نشان از اوج اهمیت
عدالت در نظام پولی کشور است.
در این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است ،نگاهی به مبانی نظری خواهد شد .سپس در بدنه پژوهش
به سه بخش پرداخته خواهد شد .بخش اول به تعریف و مفاهیم عدالت از منظر نظام اقتصادی اسالم ،بخش دوم به اصول
و قواعد عدالت اقتصادی در سیاستگذاری پولی و بخش پایانی به نقش بانکها و دولت در افزایش بیرویه نقدینگی برهمزننده
قواعد عدالت اقتصادی و جبران کاستیهای ناشی از آن توسط دولت اسالمی اشاره مینماید.

 2پیشینه تحقیق
موضوع پژوهش حاضر به نقش مالیه تورمی و خلق بیرویه پول (و به تبع آن ،افزایش حجم نقدینگی ،تورم و کاهش ارزش
پول) در نقض عدالت اقتصادی میپردازد .در اینجا منظور از بیرویه ،به عدم تناسب خلق پول با رشد حقیقی اقتصاد و برهم
خوردن رابطه بخش واقعی از بخش پولی اقتصاد برمیگردد.
توسلی ( )1383به محدودیتها و مسئولیتهای دولت اسالمی در پولی کردن كسـری بودجـه میپردازد .وی نشان
میدهد بر اساس آموزههای اسالم ،شرع به آثـار ناگوار تورمهای مزمن و دامنهدار از قبیل کاهش مستمر قدرت خرید درآمدی
اقشاری که حقوق و دستمزد آنها ثابت است ،توزیع ناعادالنه ثروت ،افزایش رانت و رسوخ رشوه و فساد در تمام سطوح و
ارکان جامعه و دولت به دالیل متقن ملتزم نیست ،یعنی این آثار را نپذیرفته و به شدت با آن مخالف است .در نتیجه عوامل
ایجادکننده آن مشروع نیست .همین امر بهرهگیری دولت اسـالمی از ایـن شـیوه را به شدت محـدود میكنـد.
کمیجانی و عسکری ( )1383به تحلیل مقایسهای آثار اقتصادی زکات و مالیه تورمی پرداختند و نشان دادند تعلق زکات
به مال راکد و عدم تعلق آن به سپردههای پسانداز ،میتواند موجبات سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد ،درحالی
که اثرات مالیه تورمی بر رشد ،چندان قابل اعتنا نمیباشد.
خلیلی تیرتاشی ( 1393الف) با بیان اینکه مالیات تورمی در اثر افزایش پول کاغذی مازاد بر نیاز اقتصاد پدید میآید و
سبب انتقال قدرت خرید پول از مردم به دولت میشود ،این پرسش را مطرح میسازد که آیا میتوان گسترش بیعدالتی را
پیامدی عام و فراگیر برای مالیات تورمی ،صرفنظر از ویژگیهای یک جامعه در نظر گرفت؟ نتیجهای این پژوهش نشان
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میدهد که مالیات تورمی از چند راه سبب گسترش بیعدالتی در جامعه میشود .این نویسنده در مقاله دیگری ( 1393ب)
با استفاده از روش تحلیلی ،به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسالمی میپردازد .بر اساس یافتههای
این تحقیق ،مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل ،رفع فقر و عدم
تمركز ثروت در دست اغنیاء ،منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت ،آیه تجارت و آیه بَخس ،مصالح اسالم و مسلمین،
قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات ،جایگاهی در اقتصاد اسالمی نداشته و نمیتوان آن را یکی از منابع درآمدی
دولت اسالمی دانست.
صمصامی و کیانپور ( )139۴بیان میدارند که مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسالمی حاکی از مشکالت
بیشمار خلق پول از جمله بیثباتی اقتصادی رکود و رونق ،بیثباتی در عرضه پول ،افزایش تمایالت تورمی ،رشد اجباری،
تخریب محیطزیست ،استثمار کارگر ،فساد فرایند دموکراتیک ،افزایش نابرابری و نقض عدالت ،محرومیت اجتماعی،
ورشکستگی بانکها ،تحمیل بیمه سپرده ،مخاطره اخالقی ،سرمایهگذاری بیفایده و حباب دارایی است .یافتههای پژوهش
نشان میدهد که خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسالمی مانند «عدالت اجتماعی»« ،رشد اقتصادی» و «تثبیت
قیمتها» میشود.
سبحانی و درودیان ( )1395در پژوهش خود با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت ،خلق انعطافپذیر پول را به
صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی
مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی میدانند .نتیجه آنکه همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی
دین ،مستلزم تمهید سازوکارهایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویتهای اجتماعی ،تخفیف آثار منفی توزیعی،
در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیاتستانی آن است.
قلیچ ( )139۷سعی داشته تا با توجه به ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا که استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای
حق و عدل (با ضوابط اسالمی) را هدفگذاری کرده است به شناسایی چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت محور با رویکرد
اسالمی بپردازد .نتایج این تحقیق که مستند به منابع اسالمی است نشان میدهد که مفهوم عدالت با رعایت کامل
حقوحقوق افراد گره خورده است و از اینرو رعایت حقوق عام ،رعایت استحقاق افراد و توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف
و ناتوان جهت استخراج چارچوب عملیاتی یک بانک عدالتمدار قابل تبیین است .مصداقیابی این قواعد در رفتار با کارکنان
بانکی ،مشتریان بانکی ،سهامداران بانکی و آحاد افراد جامعه بخش دیگری از نتایج این پژوهش را شکل داده است.
آنگونه که مشخص است در مطالعات پیشین ،مباحث عدالت ،مالیه تورمی ،خلق پول بانکی ،تورم و نقش سیاستهای
منجر به کاهش ارزش پول در نقض قواعد عدالت اقتصادی از منظر مکتب اقتصادی اسالم (بنا به تقسیمبندی ارائه شده)،
به نحو تجمیعی مورد پرداخت کافی قرار نگرفته است؛ تفکیک مفهوم عدالت در سه قاعده بر اساس منابع اسالمی و تبیین
مستدل اثرپذیری آن از دو شاخه مالیه تورمی و خلق پول بانکی (خصوصاً شاخه دوم که عموماً در مطالعات مغفول مانده
است) نوآوری و ارزش افزوده تحقیق حاضر که به روش تحلیل نظری -توصیفی تهیه شده است ،بوده که مشابه آن در سوابق
مطالعات آن یافت نشده است.

 ۳مفهومشناسی عدالت
عدالت در لغت به مفهوم مساوات ،میانهروی ،توازن ،حد وسط ،انصاف است .امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند :آنگاه که مردم
حق رهبرى را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد ،حق در آن جامعه عزت یابد ،و راههاى دین پدیدار و نشانههاى عدالت
برقرار میشود (خطبه  21۶نهجالبالغه).
عدالت در نگاه افالطون ،فضیلتی متعالی است که مابقی فضایل را تنظیم میکند .عدالت از نگاه او ،جامع همه فضایل
است .افالطون ،عدالت را زمانی اجرا شده میداند که هر چیزی سر جای خود نشسته باشد .به عبارتی تعریف عدالت ،در
جامعه آن است که هر فردی به کاری مشغول باشد که با طبیعت و استعدادش سازگار است« .هریک از طبقات سهگانه:
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پیشهوران و سپاهیان و پاسداران تنها به انجام وظیفه خود اکتفا کند ،عدل است ،و جامعهای که چنین وضعی در آن
حکمفرما باشد ،جامعهای است عادل( ».کاپلستون ،1393 ،ج.)2۴1 :1
در دیدگاه ارسطو «معلم اول» ،عدالت به معنای خاص دو قسم دارد :عدالت توزیعی و عدالت تعویضی؛ عدالت توزیعی
به وظایف دولت در قبال مردم اشاره دارد و چگونگی توزیع مشاغل ،موقعیتها و اموال و داراییهای عمومی را معلوم
میسازد .عدالت تعویضی به رابطه و نسبت اشیاء با یکدیگر اشاره دارد .در مبادله و تعویض کاالها باید نسبت برابری مراعات
شود تا مبادله در مسیر طبیعی خود انجام پذیرد .به عبارتی بایستی یک نوع برابری و همسنگی در ثمن و مثمن مبادالت و
معامالت برقرار باشد (نظری.)۶8-۶9 :1383 ،
فارابی ،عدالت را تناسب و هماهنگی یا قراردهی هر چیزی در جای خود ،رعایت حدود هر چیزی و پرهیز و دوری از
افراط و زیادهروی و نقصان میداند (جمشیدی .)300 :1380،ابنمسکویه عدل را قرار گرفتن هر چیزی به جای خودش و
رساندن هر ذیحقی به حق خودش و حفظ روابط بین موجودات میداند (طوسی .)۴2 :13۶۴ ،ابن تیمیه یکی از عناوین
عدل را عوادالمثل (جبران ضرر) میداند .وی در این خصوص میگوید :ارزیابی درست از جبران برابر ،باید بر اساس مشابه
ساختن و مقایسه یک چیز با معادل آن انجام شود .جبران یک چیز با معادل آن عدالت واجب نامیده میشود و اگر مقداری
بیشتری جبران شود ،بهتر است که به آن احسان مستحب گفته میشود ،اما کاستن از مقدار برابر ،ظلم محرم است .عدالت
در نگاه ابنخلدون ،خصیصه ماهوی نظم الهی در کائنات است .با توجه به آثار و آراء ابنخلدون میتوان شش معنا را برای
عدالت متصور شد :عدالت به معنای رعایت اعتدال و حد وسط ،عدالت به معنای قراردهی هر چیز در جای خود و رعایت
استحقاقها ،عدالت به معنای تحقق و اجرای سیاست شرعی ،عدالت به معنای تقواپیشگی و ترک گناهان ،عدالت به معنای
مصلحت عمومی به بهترین نحو ممکن و عدالت به معنای اصلیترین مبنای تأمین عمران و امنیت در جامعه (ابنخلدون،
 ،1390ج 3۶3-3۷0 :1و اخوان کاظمی.)100 :13۷۷ ،
همچنین شهید مطهری با اشاره به یکی از دقیقترین تعاریف عدالت که «اعطای کل ذی حق حقه» (نهجالبالغه،
حکمت  )۴3۷به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر صاحب حق است ،بیان میدارند که «مردم دارای یک رشته
حقوق واقعی قطع نظر از فرامین شارع مقدس هستند و عدالت یعنی رعایت و حفظ همین حقوق واقعی» (مطهری:13۶9 ،
 ۴3-۴0و .)۶۴-۷0
از اینرو میتوان بنا به مستندات بیان داشت که «عدالت» به مفهوم «قرارگیری هر چیزی در جایگاه خود» و «رسیدن
حق به صاحب آن» است (ر.ک .قلیچ .)50-58 :1389 ،ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با همراهی دو واژه حق
و عدل این نکته ظریف را متذکر شده است (توسلی و قلیچ .)۶-5 :1392 ،در ادامه این پژوهش از همین مبنا برای پیشبرد
بحث استفاده شده است.

 ۴قواعد عدالت اقتصادی از منظر اسالمی

مکتب اسالم با الهام از آیات قرآنی و روایات معصومین (ع) که بر اقامه عدل و قسط در جامعه انسانی تأکید دارند ،بر
عدالتخواهی در همه ابعاد اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی پافشاری مینماید .یکی از مهمترین جنبهها و نمودهای
عدالت ،عدالت اقتصادی است که خود یکی از مظاهر عدالت اجتماعی (عدالتی که تحقق و پیادهسازی آن هدف بعثت انبیاء
و پیامبران الهی بوده است) بهشمار میآید .همچنین به عدالت اقتصادی به عنوان یکی از اصول اقتصاد اسالمی نیز نگریسته
میشود ،به حدی که بدون آن نمیتوان به اجرای کامل اقتصاد اسالمی در جامعه باور داشت.
اما آنطور که بیان شد عدالت با حق یک رابطه مستقیم دارد و هر کجا حقی موجود باشد عدالت هم موضوعیت مییابد؛
پس برای رعایت عدالت بایستی هر حقی به صاحب آن داده شود .پس واضح است که قدم ابتدایی برای شناخت و درک
کارکردهای عدالت در نظام اقتصادی ،شناسایی حق و منشأ ایجاد آن است .با تعمق و تدبر در مستندات و منابع اسالمی،
از سه قاعده برای عدالت اقتصادی میتوان نام برد (قلیچ:)50-5۶ :139۷ ،

۴

 1.۴قاعده اول؛ رعایت حقوق عام
حق برخورداری از امکانات و منابع و ثروتهای عمومی و همگانی (این منابع زیرمجموعه مبحث انفال قرار میگیرد) که به
حقوق عام معروف است از برای تمامی انسانها برابر و یکسان بوده و کلیه افراد میتوانند در جهت افزایش عمرانی و آبادانی
از این ثروتها استفاده ببرند .مبانی نظری این قاعده مهم را میتوان از تفاسیر آیات قرآن کریم همچون (هود،)۶1/
(بقره( ،)29/جاثیه( ،)13/اعراف )10/و (ابراهیم 32/و  )33استنباط نمود .در کلیه این آیات ضمیر «کُم» بکار رفته است
که عمومیت بهرهگیری از نعمتهای خدادادی را برای همگان در جهت اصالح و آبادانی جائز دانسته است .هیچ کسی حق
ندارد دیگری را بدون دلیل از این نعم و منابع عمومی منع نماید و یا استفادة کسی را بیجهت محدود سازد.
بنابراین مالحظه میشود که الزم است این نعمتها در اختیار عموم انسانها قرار بگیرند و کلیه انسانها برای مصالح
جامعه و عمرانی و آبادانی آن از آنان بهره ببرند .پس توزیع عادالنه این دسته از نعمتهای طبیعی به امکان بهرهبرداری
همگان مرتبط میشود؛ چراکه بر اساس منابع اسالمی تمامی افراد جامعه در این منابع ذیحق هستند .یادآور میشود مراد
از این قاعده رعایت حقوق عامه به معنی عام حقوق است.

 2.۴قاعده دوم؛ رعایت استحقاق افراد
منشأ دیگر در به دست آوردن حق ،کسب امتیاز و برتری معقول است .در توزیع درآمد و ثروت ،کار و تالش و کوشش یکی
از این امتیازها به شمار میآید .هر کسی که بیشتر فعالیت نماید بایستی سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده را به خود
اختصاص دهد .مبانی نظری قاعده دوم را میتوان از تفاسیر آیات قرآن کریم همچون (کهف( ،)30/هود( ،)85/نساء)32/
و (نجم )39/استنباط نمود .همچنین مرحوم فیض در تفسیر آیه «والسَّماءَ رَفَعَها و وَضَع المیزانَ» (الرحمن )۷/مینویسد:
«خداوند عدالت را برقرار نمود به این صورت که بر هر صاحب استعدادی آنچه استحقاق داشت عنایت کرد و حق هر صاحب
حقی را ادا نمود تا کار عالم به سامان شد( ».فیض کاشانی1091 ،ق.)10۶-10۷ :
امیرالمؤمنین (ع) نیز در عهدنامة مالک اشتر میفرمایند« :مقدار رنج هریک را مورد توجه قرار ده و رنج یکی را به حساب
دیگری قرار نده و در پاداش و مزد او به اندازه رنجی که دیده و زحمت و تالشی که کرده است کوتاهی نکن» (نهجالبالغه/
نامه  .)53گرچه این معیار بیشتر به تعیین دستمزد اشاره دارد اما میتوان از آن قاعده پرداخت متناسب با استحقاق و تالش
را نیز برداشت نمود.
پس در عدالت به هرکسی سهم بایسته داده میشود و همگان در رسیدن به سهم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته
خود برابر میشوند (عالمه طباطبائی ،13۶3 ،ج  .)331 :12به عبارتی کار و تالش مفید و ارزشهایی را که به وسیله یک
فرد یا گروه به وجود آمده است ،فقط و فقط باید به حساب خود بهوجودآورنده یا بهوجودآورندگان آنها منظور شود و هرگز
نباید به حساب دیگران گذاشته شود (جعفری.)121 :13۷8 ،
پس استحقاق داشتن در استفاده از امکانات و منابع عمومی بر حسب امتیاز و شایستگی افراد ،امری مقبول و قابل
استناد به آیات و روایات است .به عبارتی توزیع مساوی و علیالسویه منابع بین افراد جامعه نه تنها به معنای عدالتورزی
نیست بلکه عین بیعدالتی میباشد .افراد حق دارند بنا بر میزان استحقاق ،شایستگی و لیاقتی که از خود نشان میدهند
خود را در دریافت امکانات و خدمات بیشتر محق جلوه دهند .روشن است که آندسته از منابع طبیعی که جزو انفال و
متعلق به عموم مردم است ،خارج از بحث این قاعده بوده و در قاعده اول پیگیری میشود.
این قاعده با قاعده اول تعارضی ندارد چراکه قاعده اول به برابری شرایط مسابقه برمیگردد حال آنکه قاعده دوم به این
مهم اشاره دارد که در حین مسابقه هرکسی بیشتر تالش نمود مستحق دریافت بیشتر خواهد بود .طبیعی است اگر شرایط
ابتدایی برای همگان برابر نباشد ،تالش و کوشش افراد در حین مسابقه جهت دستیابی به منابع توزیعی بیفایده خواهد بود
و روند کشف استحقاق آنان خدشهدار خواهد شد.
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 ۳.۴قاعده سوم؛ رعایت حقوق فقرا و محرومان
پس از آنکه نعمتهای الهی برای عموم مردم در جهت عمران و آبادانی قرار داده شد و پس از آنکه افراد بنا بر تالش و کوشش
و فعالیت خود سهم و نصیبی از منابع را از آن خود کردند؛ عدهای هم باقی میمانند که به علتی غیر از تنبلی و تنپروری،
نتوانستند خود را مستحق دریافت منابع از راه تالش و کوشش نشان دهند.
بنابراین قاعده ،یک «حق» الزم و واجب برای فقرا و محرومان جامعه در درون اموال طبقه توانا و غنی قرار داده شده
است .مطابق این قاعده حتی از لحاظ مالکیت نیز افراد توانا را صاحب آن بخش مخصوص از اموال خود نمیداند و آن را
مستقیماً حقِ محرومین و فقرای جامعه برمیشمارد .مبانی نظری این قاعده را میتوان از تفاسیر آیات قرآن کریم همچون
(معارج( ،)2۴/ذاریات( ،)19/انفال( ،)۴1/حدید )۷/و (حشر )۷/استنباط نمود .شایان ذکر است خمس ،زکات ،انفاق،
صدقه و بخشی از مالیاتهای حکومت اسالمی از جمله راهکارهایی میباشد که نظام اقتصادی اسالم برای تحقق این قاعده
سوم ارائه نموده است.

قاعده دوم:
رعایت
استحقاق افراد

قاعده اول:
رعایت حقوق
عام

قاعده سوم :رعایت
حقوق فقرا و
محرومان

شکل  .۱قواعد عدالت از منظر منابع اسالمی

پس از معرفی و استخراج قواعد عدالت از منظر منابع اسالمی که بهصورت سلسلهوار در طول هم قرار دارند ،نوبت به
پاسخ به این پرسش میرسد که آیا افزایش حجم نقدینگی میتواند برهم زننده قواعد عدالت باشد؟ حلقه ارتباطی و فایده
عملی تبیین و تقسیمبندی قواعد سهگانه فوق این است که این امکان را به ما میدهد تا با فاصلهگیری از کلیگویی ،مجراهای
اثرگذاری افزایش بیرویه حجم نقدینگی بر عدالت را به نحو جداگانه و ساختارمند در قالب سه قاعده فوق درک نماییم .به
بیانی دیگر آنچه تاکنون در قالب قواعد عدالت تبیین شد ،به عنوان ابزار و الگویی در کشف و ارایه پاسخی مستدل و روشن
به پرسش مذکور بهکار خواهد آمد.
یادآور میشود در اینجا منظور از بیرویه بودن افزایش حجم نقدینگی ،عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد بخش واقعی
اقتصاد است که منجر به کاهش ارزش پول میگردد .این تناسب به معنای برابری مطلق نرخ رشد نیست؛ بلکه به این
معناست که حلقه ارتباطی بخش واقعی نباید از بخش پولی اقتصاد گسسته شود.

 ۵عوامل افزایش حجم نقدینگی
 1.۵مفهومشناسی مالیه تورمی
منظور از مالیه تورمی یعنی شیوهای از تأمین مالی کسر بودجه دولت که به تورم و کاهش ارزش پول ملی میانجامد .تأمین
مالی کسری بودجه دولتها با دو روش کلی صورت میپذیرد .یک روش کاهش هزینهها و روش دیگر افزایش درآمدها است.
کاهش هزینهها به کاهش هزینههای جاری و عمرانی قابل تقسیم میباشد .همچنین افزایش درآمد دولت با افزایش صادرات
۶

(مثل صادرات نفتی در کشورهایی همچون ایران) ،افزایش مالیاتها از حیث شمول مالیاتی و نرخ اِعمال و فروش طال و ارز
در بازار پول و سرمایه قابل تحقق است که البته در همه کشورها به یک شکل و اندازه اعمال نمیشود.
با نگاهی به واقعیتهای اقتصادی درمییابیم که کاهش هزینههای جاری و عمرانی برای کشورهای درحالتوسعه همچون
ایران کمتر قابل تجویز است .همچنین به دلیل کمبود ظرفیتهای تولید نفت ،مباحث تحریمهای بینالمللی و محدودیت
سهمیهای در بازار اوپک ،کمکشش بودن کاالهای صادراتی ،بازاریابی ناقص ،مسائل و چالشهای مدیریتی ،سیاسی و
بینالمللی ،عدم کارایی نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست مانع افزایش درآمدهای دولتی به میزان مورد نیاز
میشود .از اینرو راحتترین و شاید سادهترین راه تأمین کسری بودجه دولت ،استقراض از بانک مرکزی میباشد که در
نهایت به انتشار پول پرقدرت و یا پولی کردن کسر بودجه منجر میشود (توسلی.)۷5-105 :1383 ،
دولت با افزایش پایه پولی مقادیر خاصی از منابع موجود در اقتصاد را در اختیار خود گرفته و با استفاده از حق قانونی و
انحصاری خود برای چاپ اسکناس ،ضمن ایجاد درآمد از طریق حقالضرب ،موجب افزایش حجم نقدینگی میشود
(اسماعیلنیا .)13۷۶ ،طبیعتاً اگر حجم پول در دست مردم افزایش یابد و به موازات آن ،محصوالت مورد تقاضای مردم
افزایش نیابد ،عدم تعادلی (تعادل پولی) پایدار میگردد که باال رفتن قیمتها نتیجه منطقی آن است (قدیری اصل:13۷۶ ،
 .)59۴به بیان ساده ،افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد به نحوی که متناسب با رشد تولید ملی حقیقی نباشد ،به افزایش
تورم ،کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی خواهد شد .از آنجاکه این کاهش همانند وضع مالیات بر صاحبان
پول و وجوه مالی است از این سیاست به «مالیه تورمی» و یا «مالیه پنهان» تعبیر میشود.

 2.۵مفهومشناسی خلق پول بانکی

در ابتدا الزم است بین دو مفهوم انتشار پول و خلق پول تفکیک قائل شویم .انتشار پول به واسطه حقی که به دولت داده
شده از طریق بانک مرکزی و افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت صورت میگیرد .اما خلق پول بانکی یا به تعبیر دیگر خلق
اعتبار در سیستم بانکداری ذخیره و در مجموعه بانکی صورت میگیرد .مجموع پول و شبهپول حجم نقدینگی را تشکیل
میدهند .اگر سیستم بانکداری با ذخیره صددرصدی باشد نقدینگی به همان اندازه افزایش پایه پولی افزایش مییابد و ضریب
فزاینده پولی نخواهیم داشت .اما باید در نظر داشت که نظام بانکداری ما (همانند سایر نظامهای بانکی جهان) ذخیره
صددرصدی نیست؛ از اینرو با ضریب فزاینده ،افزایش حجم نقدینگی را از این ناحیه شاهد خواهیم بود.
نکته حائز اهمیت آنست که این روند به همین نقطه ختم نشد؛ پس از مدتی بانکها فهمیدند ،در سیستم بانکداری
ذخیره جزئی میتوانند بدون سپرده پیشینی دو طرف ترازنامه خود را توسعه دهند؛ یعنی وامدهی کنند بدون اینکه این
وامدهی مستلزم کاستن از حساب سپرده باشد؛ بهمحض اعطای وام نیز سپردهای جدید به وجود میآید؛ و این یعنی خلق
پول از هیچ .مطابق این رویه ،نیاز به ذخایر ،میتواند متعاقباً به شکل پسینی اجابت شود.
در ادبیات متعارف اقتصاد نسبت به ماهیت واقعی بانک سه رویکرد مختلف واسطهگری مالی ،بانکداری مبتنی بر ذخیره
جزئی و رویکرد خلق اعتبار از هیچ مطرح است .در رویکرد ابتدایی ،بانکها تنها واسطههای مالی هستند .در این دیدگاه
آغاز فرایند وامدهی با جمعآوری سپردهها از اشخاص و پایان آن قرض دادن این منابع به اشخاص دیگر است .در رویکرد
بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی ،بانکها به صورت تجمعی خلق پول میکنند .گرچه هر بانک به تنهایی یک واسطهگر مالی
است که سپردهها را جذب و آنها را به متقاضیان وام میدهد .دیدگاه سوم که دیدگاه برتر دوران کنونی است همانند دیدگاه
ذخیره جزئی معتقد است نظام بانکی خلق پول میکند ولی هریک از بانکها به تنهایی همه وامها را از هیچ ،خلق میکند و
نیازی به جذب سپرده پیش از آن وجود ندارد (حسینی دولتآبادی 1395 ،و کمیجانی و همکاران.)139۷ ،
در بانکداری متعارف کنونی هر سه رویکرد با هم وجود دارد .زیرا اگر رویکرد واسطه مالی وجود نداشته باشد ،فایدهمندی
و خدماتدهی بانکها به عموم مردم تقلیل مییابد و در نتیجه نمیتوانند از رویکردهای ذخیره جزئی یا خلق وام از هیچ
استفاده کرده و خلق پول کنند .اما مسئله مهم این است که بانکها در رویکرد واسطه وجوه تنها درآمدشان محدود به

۷

همان کارمزد است که تنها نسبت کوچکی از نرخ بهره اسمی را تشکیل میدهد .اصل پول و درآمد بهره با کسر کارمزد متعلق
به سپردهگذار است.
در رویکرد ذخیره جزئی ،خلق پول با ضریب فزاینده در چرخه بانکی رخ میدهد .در این رویکرد بانکها گرچه کل درآمد
حاصل از نرخ بهره را مالک میشوند .اما اصل پول در این رویکرد متعلق به سپردهگذار است که نزد بانک سپرده شده و در
قبال استفاده از خدمات حساب جاری هزینهای پرداخت نمیکند .اما قدرت اصلی بانکها از ناحیه رویکرد سوم و قدرت خلق
پول اعتباری بدون سپرده پیشینی حاصل میشود نه از دو رویکرد قبلی .چراکه در این رویکرد ،بانک کل درآمد حاصل از نرخ
بهره و اصل پول وام داده شده را در انتها مالک میشود .در این حالت ،بانک برای متقاضی وام اعتبار در حساب جاری ایجاد
میکند و متقاضی پس از مدتی اصل وام گرفته شده و بهرهاش را که حاصل دسترنج و تولید ارزش افزوده است کامل با بانک
تسویه میکند .آن ویژگیای که بانک را بانک میکند همین ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری است .قابل ذکر است که در
این رویکرد ،هر مؤسسهای که وام اعطا میکند حتی اگر مانند صندوقهای قرضالحسنه وام بدون بهره بپردازد توانایی
بالقوه خلق پول از هیچ دارد و گرچه بهرهای دریافت نمیکند ،اما پس از مدتی مالک اصل پول وام داده شده میشود.
تجربه چهار دهه گذشته نظام پولی کشور حاکی از این حقیقت است که با مجاز و مشروع شمردن امکان انتشار پول
اضافی برای دولتها و خلق بیرویه پول بانکی شاهد افزایشهای مستمر و بیرویه پایه پولی یا پول پرقدرت به وسیله همه
دولتها و افزایش حجم نقدینگی با ضریب فزاینده توسط بانکها بودهایم .نتیجه همه این نوع افزایشها ،وقوع تورمهای
گسترده و مزمن ،در نتیجه توزیع ناعادالنه ثروت و نااطمینانی تصمیمات سرمایهگذاری و اقتصاد سوداگری و ضد تولیدی
بوده است.

 ۶نقض قواعد عدالت اقتصادی در اثر افزایش بیرویه حجم نقدینگی
با توجه به مفاهیمی که از «مالیه تورمی» و «خلق پول بانکی» (به عنوان دالیل افزایش بیرویه حجم نقدینگی) و «قواعد
سهگانه عدالت از منظر نظام اقتصادی اسالم» ارائه شد ،حال میتوان در ادامه به تشریح و تحلیل نقش مخرب افزایش
بیرویه حجم نقدینگی در اجرای قواعد عدالت پرداخت.

 1.۶افزایش بیرویه حجم نقدینگی و نقض قاعده اول
استفاده آحاد جامعه از پول حداقل در سه جنبه واسطه مبادله ،معیار سنجش و ذخیره ارزش تجلی مییابد .از آنجاکه تغییر
مداوم واحدهای سنجش همچون متر ،لیتر ،کیلوگرم باعث آشفتگی و نابسامانی در استفاده از اشیاء خواهد شد ،تغییر اندازه
پول نیز این آشفتگی را در اقتصاد به وجود خواهد آورد .از اینروست که حفظ نسبی واحد سنجش برای سامان دادن مبادالت
ضروری است.
جنبه دیگر استفاده عمومی از پول ،حفظ ارزش آن به عنوان هدف اصلی سیاست پولی است .زیرا بنا به تحلیل برخی از
اقتصاددانان (توسلی ،)۷8-110 :139۴ ،پول از هر نوع ،چه از نوع کاالیی و کاغذی و چه از نوع الکترونیکی و دیجیتالی و
از هر حیث ،چه از حیث واحد سنجش ارزش و مالیت و چه از حیث ذاتی که واسطه مبادله قرار میگیرد ،هریک دارای
مراتبی از اعتبار است .بر اساس تحلیل قوانین پولی کشورها به عنوان تنها سند مکتوب اعتبار انجام شده در پول ،و با توجه
به آنچه در عمل رخ داده و واقعیتهای کنونی پول که خود وجودی غیرفیزیکی و مستقل از طال یا هر دارایی با ارزش دیگر
دیده میشود ،این حقیقت روشن است که «پولهای کاغذی و دیجیتالی کنونی در همه مراتب اعتباری هستند» (توسلی،
همان) .در نتیجه پول کنونی هم ذاتش اعتباری و قراردادی است و هم مالیت ،قدرت خرید و ارزش مبادلهایاش امری
اعتباری ،قراردادی و عهد و پیمانی اجتماعی است که با جعل قانون و تعهد به حفظ ارزش آن به عنوان هدف بانک مرکزی
در قانون پولی و بانکی کشور پدید میآید .از سمت دیگر ،ظاهر آیه اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،داللت بر دستور اکید به وفا کردن به عقود
دارد؛ و ظاهر این دستور ،عمومى بوده که شامل همه مصادیق مىشود ،و هرچیزى که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و
تناسبى با وفا داشته باشد را در برمىگیرد؛ لذا شامل پول هم که یک پیمان اجتماعی است میشود.
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بنابراین ،بنا به احکام اولیه رعایت قانون پولی که در آن حفظ ارزش پول ملی بر اساس مقیاسش تعهد شده ،الزمالوفا
است و دولت اسالمی نمیتواند از آن عدول کند .عدول از این حکم تنها با حکم ثانوی ممکن خواهد شد ،آن هم زمانی که
شارع مقدس به واسطه مصلحت نظام اسالمی (تا زمان وجود مصلحت) با آن موافقت نماید.
بنا به نظر آیتالله هاشمی شاهرودی تمام حقیقت پول در ارزش مبادلهای و قدرت خرید آن خالصه میشود (هاشمی
شاهرودی .)۷3 :13۷۴ ،از لحاظ فقهی ،عدهای از فقها بر این باورند که تمام حقیقت و هویت اسکناس (پول) عبارت است
از قدرت خرید و توانایی رفع احتیاجات ،یعنی دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود و میتواند با چنین قدرتی
به رفع نیازهای خود ،به میزان همان توان خرید ،یعنی به مقدار اسکناسهایی که دارد اقدام کند (موسوی بجنوردی:13۷2 ،
 .)109در نتیجه میتوان چنین گفت که آنچه در پول ،اصل و عامل رغبت عرف به پول است ،همان ارزش و قدرت خرید
پول است و به دست آوردن این ذائقه عرف زحمت چندانی ندارد ،چون با اندک مراجعه به عرف و دقت در سؤال و جوابهای
روزمره آنان میتوان به این نتیجه رسید که گوهر اصلی پول همان قدرت خرید است (امینی و سماواتی.)230 :138۶ ،
حال با توجه به نقشهای سهگانه پول ،هر فردی از جامعه با در اختیار داشتن پول ،صاحب حقی میشود .آنچه این حق
را در بعد فردی و خصوصی بیشتر جلوهگر میکند ،نقش سوم پول یا همان ذخیره ارزش است .بدین دلیل میتوان اذعان
نمود که کارکرد عدالت در صیانت از قدرت خرید و ارزش پول ،بیشتر قابلیت تعریف دارد .افراد یک جامعه با اعتماد به
اعتباری که دولت رسمی به پول بخشیده و تعهد به حفظ ارزش آن سپرده است ،ماحاصل و ثمره تالش خود را به شکل پول
نگهداری و ذخیره میکنند و این رویه برای عموم افراد جامعه که در قاعده اول عدالت ذکر شد ،وجود خواهد داشت.
کاهش ارزش پولی که از ناحیه پولی کردن کسر بودجه با انتشار پول اضافی و خلق بیرویه پول بانکی حاصل میشود،
همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و این عمل مصداق «نقص در مال» است .نقص در مال ،اصطالحی فقهی است
که در رابطه با هر مالی مقتضای خاص خودش را دارد .به عنوان مثال ،اختالط گالب با آب به نقص در مال که همان گالب
باشد میانجامد .به همین ترتیب ،پول که مال اعتباری است نقصان خاص خودش را دارد که از طریق عملکرد اعتباردهنده
به نحو سیاستگذاری انبساطی پولی بدون پشتوانه تولید ملی ،برای پول حاصل میگردد (توسلی .)۷5-105 :1383 ،عین
همین اتفاق هنگامی که دولت به بانکها اجازه خلق بیرویه پول بانکی میدهد رخ میدهد .با این فرض که حق انتشار پول
به دست دولت است و میتواند آن را به هر نهاد دیگر واگذار کند.
اجرای قاعده اول عدالت بهمعنای رعایت حقوق عامه مستلزم همین معنا است .یعنی آنکه با فرض آنکه مالکیت صاحبان
وجوه بر پول خود از مجرای صحیحی پدید آمده است ،بقای این مالکیت نوعی حق برای مالک ایجاد خواهد کرد .بنابراین
رعایت حقوق عامه مستلزم این معناست که نباید ارزش پول و قدرت خرید آحاد جامعه به مرور زمان کاهش یابد و سرمایه
و ثروت افراد خارج از اختیار و عملکرد آنان مستهلک شود .پس با این نگاه مجاز و مشروع دانستن انتشار پول اضافی و خلق
بیرویه پول بانکی به نقض قاعده اول عدالت و تضییع حقوق آحاد جامعه منجر خواهد شد .چراکه تمامی آحاد جامعه که
دارایی خود را در قالب پول ذخیره نمودهاند ،با رخداد تورم شاهد کاهش قدرت خرید آن میشوند ،بیآنکه در این کاهش
دخالت و یا تقصیری داشته باشند.
البته الزم به اشاره است تأثیر منفی کاهش ارزش پول فقط بر جامعه بار نمیشود بلکه بر درآمدهای دولت (از کانالهایی
همچون کاهش مصرف و به تبع آن کاهش درآمد مالیات بر مصرف) هم تأثیر دارد .به این جهت دولتها بدون دلیل دست
به چنین اقدامی نمیزنند .ازاینرو اگر مصلحت دولت اسالمی اقتضا نماید که برای جبران کسری بودجه دست به افزایش
پول پرقدرت نماید و راهحل بهتری نیز برای این جبران یافت نشود ،حتماً بر اساس احکام ثانویه که محدود به مدت زمان
اضطرار و مقید به دایره مصلحت هستند ،شرع مقدس این اجازه را به حاکم اسالمی خواهد داد؛ چراکه رعایت مصلحت
حکومت اسالمی بر سایر منافع افراد اولویت دارد .شایان ذکر است در این حالت ،الزام به جبران باقی میماند که در بخشهای
آتی بدان پرداخته میشود.
مورد دیگر در نقض قاعده اول توسط خلق پول بانکی ،توزیع نامناسب حمایتهای دولتی به نفع بانکها را برجسته
میسازد .آشفتگی ترازنامه بانکی به عللی چون ضعف مدیریت مالی و یا حاکمیت شرکتی ،بانکها را از حیث ساماندهی
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داراییها و بدهیها از جنبه ریسک ،نقدشوندگی و دوره زمانی با چالش مواجه میسازد .بنا به اهمیت نقش و جایگاه بانکها
در ثبات نظام مالی کشورها و قدرت برهمزنندگی آرامش اقتصادی در پی بروز بحرانها و چالشهای بانکی ،عموماً دولتها
پشتیبان و حامی این دسته از نهادها هستند .ایجاد اهرمهای حمایتی و یارانهای پنهان و نیز امکاندهی دسترسی به ذخایر
بانک مرکزی به بانکها جهت ترمیم ترازنامههای خود ،منجر به تمدید و گسترش اقدامات سودجویانه و ریسکی اینگونه
نهادها در خلق پول میشود (ورنر و همکاران.)21 :2011 ،
شایان ذکر است این خلق پول عموماً در جهت پیگیری اغراض و منافعی استفاده میشود که با بهینه اجتماعی سازگاری
چندانی ندارد؛ شواهد تاریخی نیز گواه این مطلب است که بانکها برای بیشینه کردن منافع کوتاهمدت خود به خلق اعتبار
برای بخشهای غیرمولد و سوداگرانه گرایش بیشتری دارند (گرینهام و همکاران .)۴9 :2012 ،پس میتوان اذعان داشت
که یارانههای پنهان و حمایتی عمالً به توزیع نامناسب حمایتهای دولتی (که همه فعاالن اقتصادی در آن سهم دارند) به
نفع بانکها منتج خواهد شد و نقضکننده قاعده اول عدالت میشود.

 2.۶افزایش بیرویه حجم نقدینگی و نقض قاعده دوم
یکی از ویژگیهای مشهود افزایش بیرویه حجم نقدینگی برهم زدن تناسب و توازن و ایجاد ناهمگونی در جریان تغییر
قیمتها و کسب درآمدها است .بدین نحو که قیمت برخی از کاال و خدمات و کسب درآمد برخی از طبقات اجتماعی ،با آهنگی
شدیدتر از سایر قیمتها و یا درآمدها افزایش مییابد .این عدم تناسب و توازن در باال و پایین شدن قیمتها و درآمدها
موجب آن میشود که درآمد و ثروت حقیقی برخی از طبقات و گروهها به ضرر طبقات و گروههای دیگر بهبود یابد .نتایج
تحقیقات و مطالعات آماری نیز نشان میدهد که تورم اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها دارد (کتابی .)13۷1 ،از این جهت
میتوان ادعا نمود که سیاست مالیه تورمی و خلق بیرویه پول بانکی به توزیع ناعادالنه درآمدها در مرحله پس از تولید منتج
شده و از این طریق ،برهمزننده قاعده دوم عدالت اقتصادی خواهد بود.
نکته مهم آنست که نقض قاعده دوم و عدم توازن در حصول درآمد متناسب با تالش و استحقاق افراد ،بهمرور زمان در
ایجاد یا افزایش شکاف طبقاتی متبلور میشود .چراکه فشار سنگین این توزیع ناعادالنه عمدتاً بر دوش صاحبان درآمد ثابت
و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران و یا خریداران اوراق مشارکت احساس میشود .به عبارت دیگر گرچه تورم ،ضرر
خود را به همه میرساند ،اما طبقة مرفه جامعه که امکان تبدیل پول به زمین ،مسکن ،طال و جواهرات و داراییهایی از این
قبیل را دارند؛ با این انتقال از زیان کاهش قدرت خرید پول تا حدی مصون میمانند؛ درحالیکه طبقات پائین درآمدی که
پول چندانی برای خرید کاالهای بادوام همچون زمین و مسکن ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کاالهای ضروری و
مصرفی میکنند ،بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه میپذیرند (قلیچ .)1۴۷ :1389 ،بنابراین بر اساس بررسیهای تجربی
پیرامون آثار تورم بر دهکهای درآمدی یا ثروتی (ر.ک .خلیلی تیرتاشی 1393 ،ب و کتابی )13۷1 ،میتوان اذعان داشت
مالیه تورمی ،موجب گسترش فقر و تمركز ثروت در دست اغنیاء میگردد.
البته ازآنجاکه وضع مالیات خود اثرات توزیعی در جامعه دارد ،اجرای یک نظام مالیاتی هوشمندانه میتواند با تنوعبخشی
و تغییرات پایه مالیاتی ،نرخهای متفاوت مالیاتی و معافیتهای آن اثرات توزیعی مدنظر سیاستگذار را در اقتصاد برجای
بگذارد؛ همچنین در کنار مالیات دولتی ،سازوکارهایی همچون خمس و زکات نیز میتواند تا حدودی شکاف طبقاتی ایجاد
شده را از بین ببرد؛ اما بههرحال این اقدامات ترمیمی نمیتواند نافی نقش منفی افزایش حجم نقدینگی و تورم در ایجاد
شکاف طبقاتی و برهم خوردن قاعده دوم باشد.

 ۳.۶افزایش بیرویه حجم نقدینگی و نقض قاعده سوم
آنگونه که بیان شد قاعده سوم ،به یک «حق» الزم و واجب برای فقرا و محرومان جامعه در درونِ اموال طبقه توانا و غنی
اشاره دارد .خمس ،زکات ،انفاق ،صدقه و بخشی از مالیاتهای حکومت اسالمی از جمله راهکارهایی میباشد که نظام
اقتصادی اسالم برای تحقق این قاعده سوم ارائه نموده است.
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انتظار میرود با افزایش بیرویه حجم نقدینگی و به تبع آن ،کاهش قدرت خرید افراد جامعه ،از حجم منابع بازتوزیعی
همچون خمس ،زکات ،صدقه ،وقف و انفاق به طور طبیعی کاسته شود .به عبارتی ،یکی از مهمترین موارد واکنش عرف به
کاهش ارزش پول و قدرت خرید ،کاهش پرداخت وام قرضالحسنه به نیازمندان و سایر پرداختیهای خیرخواهانه و برگرفته
از ایفای مسئولیت شرعی و اجتماعی است .گرچه نوع و میزان تعدیل دستمزدهای اسمی در شرایط تورمی میتواند این
کاهش انگیزه را تا حدودی جبران نماید.
بررسیهای تجربی یکی از بانکهای قرضالحسنهای کشور ،گویای جدی بودن مسئله تورم و کاهش ارزش پول برای
سپردههای قرضالحسنه و صحت اثرگذاری منفی تورم بر حجم سپردههای قرضالحسنه است (اکبری .)1398 ،پژوهشهای
اقتصادی نیز صحت این ادعا را با استفاده از دادههای آماری و مدلهای اقتصادسنجی اثبات میکنند .به عنوان نمونه،
اثنیعشری و بابایی ( )1388در پژوهش خود با استفاده از آزمون علیت گرنجر ،تغییر حجم سپردههای قرضالحسنه بانکها
در اقتصاد ایران طی سالهای ( )13۴0-138۶نسبت به انتظارات تورمی را آزمون نمودهاند .برآوردها نشاندهنده این است
که با افزایش انتظارت تورمی در اقتصاد ایران ،حجم سپردههای قرضالحسنه بانکها کاهش اندکی مییابد .همچنین عزتی
و نورمحمدلو ( )1391در تحقیق خود نشان میدهند که تورم بر انفاق سرانه اثر منفی در حجم کمی دارد .شفیعی ()1390
نشان میدهد که انفاق تابعی فزاینده از درآمد سرانه استانی ،ثروت و سرمایه مذهبی است .به عبارتی با کاهش درآمد سرانه
و قدرت خرید افراد جامعه از میزان انفاق اعطایی کاسته میشود .این نتیجهای است که پژوهش عزتی و شفیعی ( )1391نیز
آن را تائید کرده است.
در اینجا هم نظام مالی اسالمی میتواند با بهرهگیری از سیاستهای تشویقی و حمایتی تا حدودی این اثرات کاهشی را
تنزل بخشد .اما بههرحال همانند مورد قبل این اقدامات ترمیمی نمیتواند نافی نقش منفی افزایش حجم نقدینگی و تورم
در کاهش انگیزه افراد در تأمین منابع بازتوزیعی و برهم خوردن قاعده سوم باشد.

 ۷مسئولیت شرعی دولت اسالمی در جبران اثرات مالیه تورمی

با توجه به آثار منفی مالیه تورمی بر اجرای قواعد سهگانه عدالت اقتصادی ،دولت اسالمی موظف به اتخاذ سیاستهای پولی
مناسب در جهت حفظ ارزش پول و پرهیز از اعمال مالیه تورمی بر جامعه مسلمین است .مدلول بسیاری از روایات و نیز
کالم بزرگان این است که حاکم اسالمی حافظ جان ،مال و نوامیس مسلمانان است و باید با آنان به عدالت رفتار کند .به
عنوان مثال:
الف) مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ،روایتی از رسول اکرم (ص) نقل میکند که حضرت فرمود« :حرمة مالالمسلم
کحرمة دمه» .احترام مال مسلمان ،مانند احترام خون او است .پس اگر اهمیت مال مسلمان مانند خون او باشد ،چنانچه
مقدارى از آن تلف شود ،موجب ضمان خواهد بود (محقق داماد یزدی1۴0۶ ،ق ،ج.)110 :1
ب) ورام بن ابیفراس از پیامبر اکرم (ص) روایت میکند که فرمود« :کلّکم راع و کلکم مسئول عن رعیته فاالمیر
علیالناس راع و هو مسئول عن رعیته» .آگاه باشید که تمام شما حافظ و نگهبان یکدیگرید و همه مسئول افراد زیر نظر
خود هستید .پس امیر و فرمانروای مردم در برابر ایشان مسئول است( .ورام بن ابیفراس ،بیتا)1۴ :
ج) فقها جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» (هر کس مال دیگرى را تلف کند ،ضامن است) را یک حدیث منقول
از معصوم (ع) تلقى کردهاند .هر چند این عبارت در کتب حدیثى دیده نمىشود ،ولى از چنان شهرتى برخوردار است و آن
چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدى باقى نمىماند و در بسیارى نصوص دیگر نیز کلماتى حاکى
از مضمون این جمله وجود دارد .به هر حال ،جمله فوق به صورت یک قاعده در آمده است (محقق داماد یزدی1۴0۶ ،ق،
ج.)110 :1
بر این اساس حاکم اسالمی حافظ مال ،جان و ناموس یا بهطور کلیحافظ امنیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی
و مانند آن است؛ میان مردم طبق قوانین الهی و موازین شرع به عدل و داد حکم میراند؛ حق هیچکس را ضایع نمیکند؛
به هیچکس بیجهت احسان نمیکند و تعادل و توازن ثروت را میان مردم برقرار میسازد؛ پس او سیاستی اتخاذ نخواهد
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کرد که پولهای مردم از ارزش بیافتد و تورم لجامگسیخته در جامعه فراگیر شود و توزیع درآمد بهنفع اغنیاء و به ضرر فقرا
به شدت تغییر کند.
از این رو مشخص میشود که بنا به اصل اولیه در یک جامعه اسالمی ،بانک مرکزی و دولت قانوناً و عرفاً متعهد به حفظ
متناسب ارزش پول ملی هستند و بایستی در قبال این تعهد ،ملزم و پاسخگو نیز باشند .از آنجاکه بر اساس اصول و آموزههای
اسالمی و سیره عقال ،کاهش سرمایه و ذخایر ارزش افراد جامعه و همچنین برهم زدن معیارهای سنجش مالی و اقتصادی
یک جامعه بدون دلیل و مبنا مورد نهی واقع شده است (توسلی )1383 ،و نیز از آنجاکه پول وسیلهای برای ذخیره ارزش و
معیاری برای محاسبه و سنجش امور مالی و اقتصادی مردم جامعه است ،میتوان چنین ادعا کرد که در نظام اسالمی ،هیچ
نهادی حتی دولت حاکمه ،حق ندارد بدون دلیل و خارج از مصلحت عمومی دست به اقدامی بزند که منجر به کاهش ارزش
پول ملی و تضییع حقوق افراد شود.
بدیهی است این الزام برای نهادها و قوای سیاستگذار در پرهیز نمودن از اعمال سیاستهای تورمزا و مغایر با اصول
عدالت اقتصادی ،بیشتر قابل لحاظ میباشد .اما از آنجاکه ناتوانی دولت در تأمین مالی فعالیتهای جاری و عمرانی ،باعث
بروز مشکالت عدیدهای در سطح معیشت ،رفاه و اشتغال مردم و همچنین نیل به اهداف کالن نظام میگردد ،اگر امکان
تأمین مالی دولت از راههای با هزینه کمتر میسر نباشد ،دولت برای آنکه به حال خود رها نشود و به عبارتی خود را ورشکسته
اعالم ننماید به منظور تأمین کسری بودجه خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی و اعمال سیاست مالیه تورمی میگردد
که البته این امر به معنای عدم الزام جبران ضرر نخواهد بود .البته ضروری است منبع جبران ضرر از محل خلق پول و تکرار
اثرات منفی افزایش نقدینگی نباشد .بدیهی خواهد بود که دشواری فراوان تأمین منابع و تشخیص و ترمیم ضرر ،ضرورت و
اهمیت پرهیز از اعمال سیاستهای مضر را برای حاکمیت دوچندان میسازد.
برای اثبات اینکه دولت اسالمی ملزم به جبران ضرر ناشی از اعمال این سیاست است ،دو دلیل کلی قابل طرح است:
دلیل اول آنکه حاکم اسالمی بنا به دستور شرع موظف است که عدالت را در حکمرانی خود رعایت نماید .از اینرو انجام
سیاستی که برهم زننده قواعد سهگانه عدالت اقتصادی است مخالف رسالت دولت اسالمی بوده و از این بابت جبران خسارت
بر عهده او است.
دلیل دوم آنکه ،حکم و سیاست حاکمیت شامل هر چیزی است که در دایره مصلحت حفظ اصل نظام اسالمی قرار گیرد،
اما زیانی که از پی اجرای آن حکم یا سیاست مستخرج میشود ،خارج از دایره مصلحت نظام بوده و بایستی این خسارت به
نحو مقتضی جبران گردد .شاید بتوان با ارائه مثالی این مفهوم را بیشتر توضیح داد .اگر مصلحت عمومی حکم نماید که در
منطقهای از شهر ،خیابان یا بزرگراهی برای رفاه حال عموم احداث گردد و این امر منوط به تخریب خانههای مجاور باشد؛
بنا بر وجود مصلحت باالتر ،تخریب منازل در دستور کار قرار میگیرد .اما از آنجا که این تخریب مستلزم ایراد ضرر به مالکان
منازل است ،جبران ضرر بر عهده حاکمیت خواهد بود .حضرت امام خمینی (ره) در این رابطه بیان میکنند :حاکم اسالمی
میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد نماید (دفتر همکاری حوزه و
دانشگاه)1۷0 :13۷1 ،؛ بدین معنا که باید معادل و یا بیشتر از ارزش ملک ،به صاحب ملک داده شود تا وی متضرر زیانی
نشود.
نکته مهم آنکه طبق فتوای حضرت امام (ره) حفظ نظام اسالمی ،اوجب واجبات است .پس اگر عدم تأمین مالی کسری
بودجه موجب لطمه به اصل نظام شود دولت اسالمی حق دارد با عدول از اصل اولیه و بر اساس اصل ثانویه ،کسری بودجه
را تأمین مالی کند؛ اما این منافی جبران ضرر توسط حاکمیت نخواهد بود ،همانگونه که ردّ پولِ منزل تخریب شده بر حاکم
اسالمی مقرر است و تخریب منزل بر اثر مصلحت باالتر؛ منافی جبران ضرر صاحب ملک نمیشود.
شاید عنوان شود که جبران ضرر چند مالک منزل با این مورد تفاوت دارد .اما پاسخ آنست که اگر حاکم اسالمی بنا به
مصلحت عمومی و صالحِ نظام اسالمی مجبور به تخریب کامل منازل یک شهر شود ،آیا چون ابعاد بزرگتر شده است ،جبران
مالکیت ازدست رفته مالکان بهعنوان حق مشروع آنان ،الزم نیست؟ اتفاقاً به نظر میرسد با گسترده شدن ابعاد ضرر وارده
(که ممکن است در برخی حاالت به ضرورت حفظ مصلحت نظام اسالمی رخ داده باشد) ،اثرات منفی تضییع حقوق افراد
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بزرگتر و جبران آن بهقدر ممکن ضروریتر بنماید .در تأمین مالی کسری بودجه دولت توسط استقراض از بانک مرکزی که
موجب تورم و کاهش ارزش پول میشود نیز تقریباً مشابه همین مثال اتفاق میافتد .این وظیفه حاکمیت است که اوالً تا
جایی که امکان دارد از روشهای جایگزین و کمهزینهتر تأمین مالی کسری بودجه استفاده نماید ،ثانیاً استفاده از روش
استقراض از بانک مرکزی به علت اثرات منفی و مخربی که به همراه دارد ،صرفاً به نحو موقتی و محدود به شرایط اضطراری
بوده و تبدیل به رویه همیشگی نشود و ثالثاً به منظور اجرای عدالت و بر مبنای قواعد فقهی اتالف و تسبیب ،دولت بایستی
با اعمال سیاستهای جبرانی و بازتوزیعی ،ضرر تحمیل شده را در حد امکان و توان جبران کند .البته بدیهی است مثال
تخریب خانههای مجاور به منظور احداث خیابان یا بزرگراه ،ضرری جزئی به عدهای محدود وارد میسازد اما زیان تورم به
همه افراد جامعه وارد شده و به این سادگی قابل محاسبه ،تشخیص و جبران نمیباشد .به عبارتی میتوان اینگونه بیان
داشت که با توجه به ابعاد گسترده ضررهای ناشی از ایجاد تورم ،جبران این زیان در سطح کالن به طور کامل غیرقابل تصور
میباشد.

 ۸جمعبندی و نتیجهگیری
از جمله علل افزایش بیرویه حجم نقدینگی« ،مالیه تورمی» و «خلق پول بانکی» است .یکی از راحتترین و شاید سادهترین
راههای تأمین کسری بودجه دولت ،استقراض از بانک مرکزی میباشد که در نهایت به انتشار پول پرقدرت و یا پولی کردن
کسر بودجه منجر میشود که اصطالحاً به آن مالیه تورمی گویند.
اما فارغ از بحث مالیه تورمی در باال رفتن حجم نقدینگی ،یکی دیگر از علل این افزایش ،به خلق پول بانکی برمیگردد.
این نوع خلق پول یا به تعبیر دیگر خلق اعتبار در سیستم بانکداری ذخیره جزئی با مکانیزم ضریب فزاینده پولی و در مجموعه
بانکی صورت میگیرد و منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد میشود.
رسالت اصلی این پژوهش بررسی نقش افزایش بیرویه حجم نقدینگی در نقض قواعد عدالت اقتصادی از منظر مبانی و
اصول نظام اقتصادی اسالم بوده است .بند یکم از ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اهداف نظام بانکی جمهوری
اسالمی ایران را «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسالمی) به منظور گردش صحیح پول و
اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور» عنوان نموده که این نشان از اوج اهمیت اصل عدالت در نظام پولی جمهوری
اسالمی ایران است.
مفهوم عدالت مفهومی بلند و تا حدی پیچیده است .از منظر منابع اسالمی ،عدالت با حق یک رابطه مستقیم دارد و هر
کجا حقی موجود باشد عدالت هم موضوعیت مییابد؛ پس برای رعایت عدالت بایست هر حقی به صاحب آن داده شود .پس
واضح است که قدم ابتدایی برای شناخت و درک کارکردهای عدالت در نظام اقتصادی ،شناسایی حق و منشأ ایجاد آن است.
با تعمق در مستندات و منابع اسالمی ،از سه قاعده برای عدالت اقتصادی با عناوین رعایت حقوق عام ،رعایت استحقاق
افراد و رعایت حقوق فقرا و محرومان میتوان نام برد .این پژوهش با یک تحلیل نظری و توصیفی نشان داد که افزایش
بیرویه حجم نقدینگی در اثر «مالیه تورمی» و «خلق پول بانکی» بر هریک از قواعد سهگانه فوق اثرات منفی برجای
میگذارد.
البته غیر از این دو مورد ،سیاستها و رویدادهای دیگری همچون سیاستهای انبساطی بیضابطه ،افزایش تقاضای
عمومی ،اختالل در بازار ارز ،تورم وارداتی ،سوء مدیریت انتظارات و ایجاد تورم انتظاری ،افزایش هزینههای تولید همچون
سطح دستمزدها و قیمتهای حامل انرژی که منجر به کاهش عرضه عمومی میشود ،معضالت و نابسامانیهای ساختاری
اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش دولتی ،ضعیف بودن زیربناهای فنی ،اقتصادی و قانونی ،باال بودن میل نهایی به
مصرف ،گستردگی بخش داللی غیرضرور ،فقدان نیروی کار متخصص ،کششناپذیری عرضه و تحرکناپذیری بخش تولید،
همگی در ایجاد و یا تعمیق تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی به طریق تجربهشدهای اثرگذار هستند .طبیعتا این دسته
از کاهشهای ارزش پول ملی نیز همان اثرات منفی پیشگفته بر اجرای قواعد عدالت اقتصادی را بهدنبال خواهند داشت.
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نکته پایانی آنکه بنا به مبانی ،حفظ نظام اسالمی از اوجب واجبات است .پس اگر کسری بودجه موجب لطمه به اصل
نظام شود دولت اسالمی حق دارد کسری بودجه را تأمین کند .اما توصیه سیاستی پژوهش برآنست که اوالً حاکمیت و نظام
سیاستگذاری اقتصادی کشور به عنوان یک حاکمیت مشروع و برآمده از مبانی اسالمی ،بایستی جهت صیانت از عدالت
اقتصادی از هر نوع سیاستگذاریای که درنهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود در حد امکان و توان اجتناب نماید
و از روشهای جایگزین با اثرات تورمی کمتر استفاده کند .ثانیاً در صورت صالحدید مصلحت نظام به افزایش نقدینگی و
ایجاد تورم ،نیاز است ضرر وارده بر قواعد سهگانه عدالت در حد ممکن توسط حاکمیت جبران شود.
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