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الگوي خلق اعتبار در بانکداري اسالمی 
ثر از اندیشه شهید صدرأمت

25/12/1394تاریخ تأیید: 5/8/1394تاریخ دریافت: 

*فرایمان باستانی_________________________________________________________________

**محمدرضا حیدري

***وحید مقدم

چکیده
بـه آن توجـه   ،م2008ل مهمی است که پس از بحـران  ئنظام بانکداري متعارف از مسادر یهمسئله خلق بد

هـاي  دیـدگاه بـاره ایـن له خلق اعتبار اسـت. در ئل اصلی در بانکداري اسالمی، مسئ. یکی از مسابیشتري شد
ار، در عرصه بانکداري اسالمی، خلق اعتبـ دید شهید صدردر میان اقتصاددانان وجود دارد. از گوناگونی 

وي با خلق اعتبار در دید گیري خلق اعتبار از اما آیا الگوي شکل؛پذیر استمبتنی بر ضوابط شرعی، امکان
نظام بانکداري متعارف یکسان است؟

خلق اعتبار در بانکـداري اسـالمی،   بارهدرثر از دیدگاه شهید صدرأ، ضوابط شرعی متروپیشدر تحقیق
گیري خلـق پـول معرفـی و در چـارچوب ضـریب      با روش تحلیلی تشریح و الگوي مفهومی از فرایند شکل

ثر از اندیشه شهید صدرأفزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداري اسالمی مت

شـهید  دید گیري فرایند خلق اعتبار از کار شکلمیان سازوحقیق گویاي آن است کهشود. فرضیه تارائه می
آن اسـت کـه اثـر شـریعت شـامل      گویـاي  هـا هبا نظام بانکداري متعـارف تمـایز وجـود دارد. نتیجـ    صدر

بانک به اطالعـات متقاضـی وام، جـواز و    بودن متقاضی اعتبار، التزام به اجراي شرط قبض، اطمینانبدهکار
شـهید  دیـد  از اینده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمـایز الگـوي خلـق اعتبـار    ضریب فزلزوم عقد قرض بر

با خلق اعتبار در نظام بانکداري متعارف است. صدر
.اثر شریعت، ضریب فزاینده پولی،قرض، بانکداري اسالمی، شهید صدر:واژگان کلیدي

,JEL:E51بنديطبقه Z12 .

.)نویسنده مسئول(علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان استادیار دانشکده.*
Email: bastanifar_iman@yahoo.com.

:Emailعلوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان.استادیار دانشکده.** heidari@isu.ac.ir.

دانشگاه اصفهان.اهل بیتاستادیار دانشکده.***
Email: vahid_moghaddam@yahoo.com.
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مقدمه
مهم در نظام بانکداري متعارف است که بعد از بحران هايله قرض یکی از موضوعئمس

,Angel(مورد توجه و اقبال جهانی قرار گرفته استم2008 2015, p.1.( در نظام بانکداري
باعث خلق راه دهد و از این خلق پول به مشتریان خود قرض میراه متعارف، بانک از 

و در صورت فقدان شود میی باعث افزایش نقدینگیهشود. خلق بددر جامعه مییهبد
له اطالعات نامتقارن در صحت ئبازارهاي مالی قوي در کنار بازار پولی، عدم توجه به مس

هاي اقتصاد کالن از جمله تورم، رکود و تعادلعدم تواند به بروز اطالعات متقاضیان وام می
بینجامد.هاي اقتصادي بحران

قبض، اطمینان از مانند شرعی هايهابطدر دین اسالم، عقد قرض باید در چارچوب ض
بنابراین جواز و لزوم عقد قرض صورت گیرد؛بانک،به وسیله اطالعات متقاضی وام 

ي اساسی و بنیادین دارد که به هاتقرض تفاولهئد که در اسالم، نگاه به مسشومیمشاهده 
و یهله نگاه به بدئمسهمین دالیل، نظام بانکداري اسالمی را از نظام بانکداري متعارف در 

پولی هگیري ضریب فزاینداند بر شکلتومیاین تمایز طورحتم بهسازد. خلق پول متمایز می
مند و مبتنی بر شرایط در تعیین نرخ ذخیره قانونی هدفنیز اثر گذارد و نقش مقام پولی را 

تغییر دهد. ه فق
در خلق صدرثر از اندیشه شهید أله قرض متئشده مسرو کوشیده پیشدر تحقیق 

ه شود تا با مقایسه با ضریب ئله قرض در اسالم ارائپول شرح و الگویی مفهومی از مس
در قالب الگوي ریاضی مبتنی بر ضریب فزاینده پولی،داري،فزاینده پولی در نظام سرمایه

ساس، مقاله . بر این اشودآشکار و دستاوردهاي الگوي جدید، تبیین و تحلیل يتمایزها
پردازد. در بخش تحقیق میدر پنج بخش تدوین شده است. بخش اول به پیشینهرو پیش

صدرقرض در اندیشه شهید لهئد. بخش سوم، مسشومیدوم، مبانی نظري قرض بیان 

و در بخش چهارم، الگوي ریاضی تعدیل شده و ضریب فزاینده خلق اعتبار داده شرح 
بندي و د. در بخش پنجم، جمعشومیه و تحلیل ئارارصدثر از اندیشه شهید أمت

د.شومیبیان هاییپیشنهاد
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پیشینه تحقیق
,Deviatof(دویاتف 2006, pp.1-18(،در چارچوب یک الگوي تصادفی انطباقی)Random

Matching Model(نشان هاهد. نتیجپردازمیخلق اعتبار در اقتصاد هاي، به تحلیل اثر
گریز باشند و مطلوبیت انتظار آنها از انجام مبادله باال باشد، افراد ریسکد که اگر دهمی

د.شومیاي مفید و باعث افزایش رفاه جامعه خلق اعتبار در چنین جامعه
ي متعارف اقتصادي هااننقش خلق اعتبار در بروز بحربه تحلیل) ,2011Hasan(حسن
باور ز سیاست خلق اعتبار پرداخته است. به استفاده ابارهانداز بانکداري اسالمی درو چشم

هاي اقتصادي در نظام بانکداري اند عامل بروز بحرانتومیخلق اعتبار به خودي خود نوي
اند باعث بروز بحران شود، سوء تومید. آنچه شومی متعارف و نظام بانکداري اسال

وفلزـ پشتوانه آن مدیریت در استفاده از خلق اعتبار است. بر این اساس، شکل پول و 
زا نیست و باید با تقویت در بانکداري متعارف و بانکداري اسالمی بحرانـاعتبار

د.کرمدیریتی از پول را برطرف هاي استفادههاي اخالقی، سوءویژگی
Kuzin(شوبرو کازین & Schober, 2015, PP. به تحلیل اثر رشد خلق اعتبار )41-51

پرسش اند. پرداختهم2007م ـ 2001هاي داخلی آلمان طی سالبر رشد تولید ناخالص 
با رشد اقتصادي یادشده ي هاسالتحقیق آن است که چرا میان رشد اعتبارات در آلمان در 

این ارتباط مثبت است؟ آزمون علیت گرانجر درهاسالارتباط منفی وجود دارد و در بقیه 
؛مثبت رشد اعتبار با رشد اقتصادي بوده استنیز براي آلمان گویاي ارتباط پیش یک دهه

خالف این ارتباط مشاهده شده است؟ از آنجا که طی م2007م ـ2001ي هاسالاما چرا در 
ران آلمانی باال بوده و تقاضا گذاسرمایهتمایل به صادرات نزد م2007م ـ2001ي هاسال

رشد بیشتري از میزانهاي داخلی رشدبراي اعتبارات داخلی کاهش داشته، رشد سپرده
عبارتی اثر مثبت رشد صادرات بیشتر از اثر منفی کاهش اعتبار داخلی داشته است. به

گذار بوده است. اثراعتبارات بر تولید ناخالص داخلی 
هاي اثروقانونیذخیرهنسبتپولیسیاستابزاربه تحلیل عملکرد)1390(قلی بگلو

الگويیکدربانکی کشورشبکهمالیيهاتصوراطالعاتاساسبرآنايترازنامه
سه افزایشـ پولیسیاستايترازنامههاياثرپرداخته است. ردیابیساختاريـ سیستمی

موارد دررفتاريروابطاساسبراعتباريکانالازـقانونیذخیرهنسبتدردرصد
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کاهشبدهیوداراییسمتدرشبکه بانکیترازنامهعمدهاقالمکهدهدمینشانگوناگون 
وضعیت وساختاربابنابراین؛یابدمیافزایشسودوزیانحسابماندهبرابر درویافته

سیاستاینايوقفههاياثرتکمیلوانقباضیپولیسیاستاجرايهاي کشور،بانککنونی 
خالصافزایشباعثمصارفومنابعکاهشرغمبهنقدینگی،فزایندهضریبسازوکار با

سودآوريویژهبهبانکیسالمتاصلیهايشاخصبهبود وضعیتبانکی،درآمدهاي
).94ـ 59، ص1390(قلی بیگلو، دشومی

شناسی نظریه بهره و نظام آسیبدر فصل هشتم از کتاب )1391(داللی اصفهانیو بخشی
هاي وضعیتبه تحلیل نقش اصل ذخیره جزیی در خلق اعتبار در بانکداري متعارف

آن در هايو اثرـبودن و نبودن نرخ بهره بانکیناگون ـ وجود و عدم وجود بانک، صفرگو
گویاي آن است که با هر نرخی از ذخیره قانونی، شبکه هاهاند. نتیجاقتصاد کالن پرداخته

براي بانک هاي بانکینهایت پول خلق کند. از آنجا که وامبانکی قادر خواهد بود تا بی
که وضعیتی در فقط ست و زابانکداري مبتنی بر اصل ذخیره جزیی، تورمدرآمدزا هستند،

درصدي براي ذخیره قانونی در نظر گرفته شود، اقتصاد از تورم ناشی از خلق پول صد نرخ 
).219ـ 185، ص1391صفهانی و بخشی، ا(داللی در امان خواهد بود

هاي ثر از دیدگاهأذخیره قانونی متنرخ ) به تحلیل الگوي بهینه1392(نظريو موسویان
هاي نظریهها و ادلهبا بیان دیدگاهوافراطی و تفریطی در حوزه بانکداري اسالمی پرداخته 

افراطی و تفریطی در استفاده حداکثري و عدم استفاده از نرخ ذخیره قانونی، دیدگاه میانه را 
ي هاسپردهي، نرخ حداکثري در ي دیدارهاسپردهکه در ايگونهبه؛اندپیشنهاد داده

ري نرخی بین حداکثر و حداقل گذاسرمایهي هاسپردهالحسنه، نرخ حداقلی و در قرض
ري بیشتر به گذاسیاستدر نرخ ذخیره قانونی در هااین اساس، تغییرتعیین شود. بر

.)26ـ 2ص،1392(موسویان و نظري، دشومیري محدود گذاسرمایهي هاسپرده
در گیري فرایند خلق پول گویاي آن است تا کنون الگویی از شکلهاهمطالعبندي جمع

صدرشناسی شهید ها و روشه نشده و اگرچه درباره تحلیل اندیشهئبانکداري اسالمی ارا

ـ 95ص، 1393معرفی، انجام شده (معرفیمانند مطالعه هاییهدر اقتصاد اسالمی مطالع
کار خلق پول به تبیین و تحلیلگیري سازوشکلدید اي که از تاکنون مطالعهاما )118

بپردازد انجام نشده است.صدراندیشه شهید 
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مبانی نظري قرض

بانکداري متعارف
Credit theory of(اعتبار پولی یا نظریه)Debt theory of money(ِپول یهنظریه بد

money(دیوید گرابربه نام یشناسانسانوسیله بهبار در قرن نوزدهم نخستین)David

Graeber(د که پول همواره دهمیبررسی تاریخ زندگی بشر نشان باور وي ه شد. به ئارا
؛ زندگی بشري استدر ذات یهافراد بوده و بدیهدادن میزان بدعنوان عاملی براي نشانبه

,Werner(ورنرباور بنابراین، به  2005, pp. یهبهترین نظام پولی، نظام پولی بد) 100-110
هاي در قرن بیستم با بیان دیدگاه)Keynes(کینزاست. در علم اقتصاد، )Debt base(پایه 

بهبود مالی، عاملی براينشر اوراق قرضهراه دولت را از وسیله بهیهبدپدیدآمدن خود 
نظریه برابري وسیله بهد. اگرچه این دیدگاه کنمیرکود مطرح وضعیت در ویژه بهاقتصاد 
راه نشر د تمایزي در استقراض دولت از دارمیزیرا بیان ـ به چالش کشیده شدریکاردو

، راه را براي مقبولیت در کینزل اما استدالـمدت وجود ندارداورق قرضه و مالیات در بلند
د تا مبانی کنمیدولت در جهت رفاه اقتصادي فراهم وسیله بهیپدیدساختن خلق بده

نظري الزم براي جداسازي ارتباط میان خلق پول و پایه دالر و طال در آینده در جهت 
،م2005فراهم آید (اسنودان و هوارد، )Breton Woods(فروپاشی نظام برتوون وودز

.)120ـ 117ص
نیکسوننظام پولی متأثر از پایه طال و دالر با بروز شوك ،رتوون وودزپس از فروپاشی ب

)Nixon, جایگزین شد یشدن ارتباط پول با پایه طال و دالر، نظام پایه بدهو برداشته)1971
هاي اصلی پولی در عرصه اقتصاد کالن، بیشتر عنوان یکی از سیاستبهیو مسئله خلق بده

ورنرهاي در جدیدترین نظریه اعتبار در تحقیقیکه اثر خلق بدهاي گونهاستفاده شد؛ به
)Werner(وي در چارچوب نظریه م قابل تحلیل است.2005م، 1997م، 1992هاي در سال

صورت باور دارد که تحلیل اعتبارات به)Credit disaggregation(پذیر اعتبارات تفکیک
مراه نخواهد داشت؛ زیرا اعتبارات دو کانال ههاي درستی بهنتیجه)Aggregated(شده جمعی

ها در اقتصاد و دیگري از راه تبدیل اعتبار یکی از راه افزایش مبادله؛اثرگذاري بر اقتصاد دارد
دو کانال، اثرهاي متفاوتی در اقتصاد دارند. در ادامه، به دارایی و بازارهاي مالی است که این
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,Phill(فیلو ورنر ظام بانکی ژاپن، آلمان، ایرلند و اسپانیا صحت نظریه با تحلیل ن)2012
در نظام بانکداري پذیر را تأیید کرده است؛ بنابراین جدیدترین نظریه اعتباراعتبارات تفکیک

هاي اقتصادي را در رد وجود اعتبار متعارف، افزایش کارایی نظام بانکی و عدم بروز بحران
هاي مبادالتی و بازار پذیري آن به بخشو تفکیکداند بلکه بر چگونگی توزیع اعتبارنمی

دارایی پافشاري دارد.

*اسالمیبانکداري

کردن است؛ از این رو عرب، به قیچی که برنده مفهوم قرض در لغت به معناي بریدن و قطع
دادن، ) و چون انسان با قرض216، ص7ق، ج1405منظور، گوید (ابنمی» مقراض«است 

کند، به این اقدام اقتصادي، را جدا و رابطه ملکیت آن را با خود قطع میبخشی از مال خود 
شود. به لحاظ اصطالحی، قرض آن است که کسی مالی را به دیگري بر وجه قرض گفته می

گیرنده باشد گونه که پرداخت مثل یا قیمت آن بر عهده قرضضمان تملیک کند؛ این
مالکسیکهاستآنقرضفقهی،حاصطال. در)634، ص2، ج1368(موسوي خمینی، 

مالآنخودادايبهنسبتگیرندهقرضکهصورتبه اینالبتهکندتملیکدیگريبهراخود

هاي اخالقی هم قابـل اندیشـیدن اسـت.    . نگاه به قرض افزون بر بعد حقوقی که در متن مقاله آمده از زاویه*
زنـدگى دربیشترىوسعتتادهندقرضبهتننیازىبـىحـالدرایـنکـهازرامـسـلمـانـاندین اسـالم،

یــا : قـیــلَ والدیــْنِ الْکـُفــْرِ مـِنَبـِاللّهأعـُوذُ«: فرموداکرمپیامبرروایتىدرشمارد.مىمکروهکنند،پیدا
اصـحاب . بـودن مـدیون وکفـر ازتـو بـه برممیپناه؛ خدایانَعم: قـالَ؟بـِالْکـُفـْرِالدیـْنَاَتـَعـْدلُاللّهرسـولَ
امـام  . )317ص،18جم،1409حـرّ عـاملی،   (» بلـی : فرمـود ! کنید؟میقرینکفربارایبدهآیا: کردندعرض
ترین فرازهـاي آن، امـام از خداونـد    دارند که از مهمیدعایی براي پرداخت بدهسجادیهصحیفهدر سجاد
اند. همچنین وي که باعث ریزش آبرو شود، ذهن و فکر را پریشان کند، طلب عافیت کردهیاز بدهمتعال
، 1385انـد (اشـتهاردي،   از ایـن ذلـت پنـاه بـرده    اند و بـه خداونـد متعـال   عنوان ذلت نام بردهبهیاز بده

جبـران  خداونـد متعـال  راهدرشـهادت بـا حتیکهاستچیزيدینی بدهکاريهاي). در آموزه249ص
مگـر کندمىجبرانخداوند متعالراهدرشدنکشتهراگناهىهر«: استشدهنقلباقرامامازشود.نمی

کندطرف وي پرداختازرفیقشیاپرداختهراآنبدهکارآنکهمگرندارد،اىکفّارهوجبرانهیچکهقرض
بر این مبنا، مسلمانان بـراي حفـظ عـزت نفـس     .)528، ص1385ببخشد (صدوق، راوىقرضصاحبیا

د.نخود باید در حد امکان از مطالبه و انداختن بار خود به دوش دیگران بپرهیز



فص
... 

ري
کدا

 بان
 در

بار
 اعت

لق
ي خ

گو
ل ال

حلی
ی/ ت

الم
 اس

صاد
 اقت

شی
ژوه

ی پ
علم

مه 
لنا

143

عقدبنابراین در؛استتملیکىعقديقرض. کندتعهدوشودضامنآنقیمتیاآنمثلیا
مالِ قرضی باید ).25ص،1367نجفی،(آیدمیدرمقترضملکیتبهقرضمورد،قرض

کنند. مال معلوم و معین باشد و طرفین بدانند درباره چه موضوعی با یکدیگر توافق می
دادن دین یا منفعت خانه و نیز چیزي که قرضی باید عین و مملوك باشد؛ بنابراین قرض

، 2، ج1368پذیر نیست مانند شراب و خوك، صحیح نیست (موسوي خمینی، تملک
گیرنده به رهن بگیرد با اذن عنوان وثیقه، مالی را از قرضدهنده بهضچنانکه قر. )636ص

بهشدهدادهقرضمالتحویل،تواند از منافع آن مال بهره ببرد. باگیرنده (راهن) میقرض
گیرندهقرضکند وآندرتصرفىهر گونهتواندمىويوآیددر مىگیرندهقرضملکیت
مثلبرگرداندنـ در مال مثلی ـ بهگیرندهنیز قرض.نداردمالعیندرباره برگرداندنتعهدى

.شودتلفشدهقرض گرفتهمالتفریط،وافراطبدونکههر چنداست؛ملزممال

قبض قرض
داشتن،زیر نگینگرفتن،دستباگرفتن،ماننداست؛آمدهگوناگونیمعانیبهلغتدرقبض

سختی،وتنگیگرفتگی،و... ـ اندوهوملکخانه،ـ درآوردنسلطهتحتتصرف،ملکیت،
شرطیتشیعه برفقه. در)1375معین،(انسان کالبدازروحشدنِخارججدایی،شدن،جمع
ایجابباراقرضاثرهاي عقدفقیهان متعددي. شده استاجماعقرضعقدتحققدرقبض

عقددرقبضلزومبهفقیهان. )23ص،1367نجفی،(اند دانستهجاريقبضتحققوقبولو
فقطشدهگرفتهقرضمالمالکیتکهاندپافشاري کردهمضموناینبرهمگیواشارهقرض

محضبهقرضشود. بر این اساس درمیمنتقلويبهگیرندهوسیله قرضبهآنقبضازپس
دهد.انجامآندرراتصرفىنوعهرتواندمىوشودمىشىمالکگیرندهقرضقبض،

غیرمنقول،درقبضکهدارندنظراتفاقفقیهانکهنویسدمیمکاسبدرانصاريشیخ
دروي . استپدید آمده نظراختالفمنقولمالبارهدر؛ اما استغیرمنقولمالآنه تخلی
تردیديباور وي به. دکنمیمطرحمنقولاموالدرقبضمفهومبارهدررانظرهشتادامه

داردحقوقیاثر يوقبضکهکسیـ گیرندهسويازبایدکهاستعملیقبضکهنیست
آنکهاستآنقبض،ه لئمسدرفقیهاننظراتفاقدرستتفسیريونظربه. شودانجام، ـ
در. کنیمتعبیرتصرفدرمشتريبهاذنوکنندهتسلیمسويازموانعتمام رفعمعنايبهرا
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ازاستتخلیهآنازمقصودورفتهکاربهتقبیضمعنايبهکهاستمصدريقبض،حقیقت
. )309ص،1375انصاري،(د دهمینیزتصرفدراذنگیرندهبهنیزودهندهقبضطرف

قبضکهآوردمیباربهرانتیجهاینادله،ویهفقهاي اندیشهدرتحقیقکهوي باور دارد 
مشتريسلطهونظرموردمالبرمشترياستیاليازاستعبارتکلیطوربه
استیال،عبارت دیگربه.یابدتحقق»ید«مفهومکهطوريبهمالآنبر) گیرندهقبض(
صورت،ایندر. کندصدقآنبرغصبعنوانبودن،نامشروعصورتدرکهباشدحديبه

وگرفتنکهداشتتوجهبایدامااست؛یکسانغیرمنقولومنقولاموالدرقبضمفهوم
.)310صهمان،(استمالآنوضعیتفراخوربهآنعرفیتحققلحاظبهمالیهرقبض

شده از وضعیت متقاضی وام اطمینان بانک به اطالعات ارائه
باشد و هنگامداشتهبازپرداختعدمنیتنبایدگیرندهقرارداد قرضانعقادهنگام

وثیقهدریافت است. نیز امکانشدهفراوانپافشاري دینفوريادايبهنسبتبازپرداخت
عدمیعنیهاي قرض دشواريترینعمدهازبر این اساس یکی. داردوجودگیرندهقرضاز

رود.میبینازخوددیونبازپرداختبارهدردهندگانقرضاطمینان
نامناسبانتخابیاکژگزینیباعث گیرندهقرضودهندهقرضبیننامتقارناطالعات

دهندهقرض. دارندوامکارگیريبهبرايهاي متعدديانگیزهبالقوهگیرندگانقرض. شودمی
ازدر موارديبنابراین ندارد؛آنهاهايویژگیوهاییتوانایاها نیتبهنسبتکافیاطالعات

ازپسگیرندهقرض. باالستيونکولریسککهنددهمیقرضکسیبه اشتباه بهآنهابین
ـ ناپسندونامطلوبدهندهقرضدید ازکهدهدانجامهاییفعالیتاستممکنوامدریافت

مخاطرهبنابراین ؛ددهمیکاهشراوامبازپرداختاحتمالامراینواستـغیراخالقی
قرضعقدشدنعملیاتیازپسکهاستنامتقارناطالعاتازناشیدوممسئلهاخالقی

وسویکازقرضعقد) آداب(اخالقیو) احکام(ه فقهايعدببهتوجه. کندمیبروز
چگونگی از سوي دیگراسالمهايآموزهسایه درشدهفراهماقتصاديواجتماعیمحیط
.سازدروشن میراگفته پیشهايپدیدهدرمانحتیوگیريپیش
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بودن عقد قرضجایز و الزم
موسوي خمینی، (استالزمعقدقرض،کهاستآناقويخمینیامام دیدگاهبر اساس 

ندارد،راشدهدادهقرضعینبهرجوعوفسخحقدهندهقرضپس)؛601، ص1ج،1368
حقدهندهقرض. نداردهاقیمیدرراعینبرگرداندنوفسخحقکنندهقرضکهطور همان
نیازشکنندهقرضچندهربپردازد،راقرضکهبخواهدکنندهقرضازوندهدمهلتدارد

.باشدنشدهسپريباشد،نیازبرآوردنامکانکهزمانییانکردهبرآوردهقرضآنراه ازرا
آنبهعملواستصحیحشود،تعیینمدتقرض،قرارداددراگرکهاستآننیز اقوي

.نداردمطالبهحقمدت،پایانازپیش دهندهقرضواستالزم

صدره قرض در اندیشه شهید لئمس

سپس ؛دشومیبیان البنک الالربوي فی االسالمکتاباز شهید صدردر ابتدا دیدگاه 
، امانت هاسپردهدارد که باور صدرد. شهید شومیاصلی آن شرح و بسط داده هايهتنک

د. همچنین زمانی که دهمینزد بانک نیست بلکه قرضی است که صاحب سپرده به بانک 
صدرد، آن هم قرض بانک به متقاضی وام است. در ادامه دیدگاه شهید شومیاعتبار خلق 

د.شومیبیان و سپس شرح و بسط داده وي اعتبار با ذکر سه مثال باره در

صدردیدگاه شهید 

صورت شرعی صورت گیرد جایز است در غیر ایناگر خلق پول بهباور داردصدرشهید 
خلق پول بیان و از میان آنها حالت ه لئسه حالت براي مسوي صورت، جایز نیست. 

داند.ي دوم و سوم را شرعی میهاتشرعی و حالنخست را غیر
سپس دو نفر نـزد  ؛دینار باشدهزار ي موجود نزد بانک هاسپردهیم کنمیفرض حالت اول: 

. هنگـامی کـه بانـک بدانـد     کننـد دینار هزار بانک بیایند و هر کدام تقاضاي قرض به میزان 
هـم  ند و هـر دو بـا  کنمیگذاريگیرند دوباره نزد بانک سپردهنفر، آنچه را قرض میدواین

بیند که به هـر ند، آنگاه خودش را قادر میکنمییشان را در زمان واحدي برداشت نهاسپرده
دینار دو هزار دینار قرض بدهد و به این ترتیب خودش را به اندازه هزار مبلغ آنان کدام از 

دینار وجود ندارد.هزار یش بیش از هاسپردهدر حالی که در صندوق ؛دکنمیکار طلب
دینـار باشـد و شخصـی    هـزار  ي موجـود نـزد بانـک    هـا سپردهیم کنمیفرض حالت دوم: 
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. بانــک مبلــغ درخواســتی را قــرض دهــد. کنـد دینــار هــزار درخواسـت قرضــی بــه مبلــغ  
د. طلبکار مبلغ دریافتی را دهمیش خود را به طلبکاریهگیرنده مبلغ را دریافت و بدقرض
آیـد و  سـپس شـخص دیگـري نـزد بانـک مـی      ؛دکنمیري گذاسپردهخود در بانک ه به نوب

د و مبلـغ را  دهـ مـی . بانـک بـه وي قـرض    کنـد مـی دینـار  هزار درخواست قرضی به مبلغ 
در در حـالی کـه  ؛دشـو میکار دینار طلبدو هزار د. به این ترتیب، بانک به مقدار پردازمی

دینار ندارد.هزار موجودي صندوقش بیش از 
هاي موجود نـزد بانـک هـزار دینـار باشـد و دو حوالـه از دو       کنیم سپردهفرض میحالت سوم: 

بـه  نکدام از آنان در بانک اعتبـاري ندارنـد. هـر یـک از آنـا     شخص به بانک آورده شود که هیچ
داند چنانکه هر دو حواله را با هم قبـول  شوند و بانک نیز میمقدار هزار دینار از بانک طلبکار می

آید؛ چرا که طلبکاران، طلب خـود  کند، خطر مطالبه دو هزار دینار از طرف آنها برایش پیش نمی
کند. بـه ایـن   یکنند و بر این اساس، بانک هر دو حواله را قبول مرا در زمانی واحد برداشت نمی

شوند. بانک بهره دو هـزار دینـار   دهندگان به مقدار هزار دینار طلبکار میترتیب هر یک از حواله
که در نزدش بیش از هزار دینار سپرده نیست.کند؛ در حالیرا از قرض دریافت می

صدرتحلیل قرض از دیدگاه شهید 

دینله رد قهري تهاترئمس. 1
طور مثال، ؛ بهبه صورت تهاتري استیهاختیاري بدشدن غیررفدین، برطتهاتررد قهري

د. حال اگر دهمیواحد قرض هزار ري به بانک مبلغ گذاسپردهر با انجام گذاسپرده
شرط آنکه رد قهري بهواحد قرض دهددو هزار ر، متقاضی وام باشد، اگر بانک گذاسپرده

واحد هزار اگر ؛ براي مثال، بض شودتهاتر دین صورت نپذیرد آن است که رقم داده شده ق
واحد از رقم هزار صورتدر این،واحد را قبض نکندهزار از قرض را قبض کند و 

هزار اختیاري بانک صورت غیر؛ یعنی بهدکنمینشده حکم رد قهري تهاتر دین پیدا قبض
؛استري کرده اکنون پرداخت کردهگذاپیش از این سپردهر گذاسپردهواحد، قرضی را که 

د. شومیکار واحد طلبهزار ر، بانک گذاسپردهواحد طلب بانک از دو هزار جاي بنابراین به
سود بانکی یا وجه التزام ناشی از ه فقهی، محاسبدید کاربرد آن چنین خواهد بود که از 

واحد محاسبه شود. بر این دو هزار واحد و نه هزار خیر در پرداخت باید بر اساس رقم أت
جایز نیست به دلیل آن است که رد قهري صدرشهید دید که از نخست حالت اساس، 
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هزار زیرا زمانی که شود؛ میهم خوردن عقد قرض و باعث برآید پدید میتهاتر دین 
بدهکار است. زمانی رانگذاسپردهواحد به هزار ري در بانک باشد، بانک گذاسپردهواحد 

اما از آنجا که ؛دشومیواحد طلبکار دو هزار ،م دهدران واگذاسپردهبه که دو هزار واحد
شده وي با وام ريگذاسپردهقبض نکرده، تمایزي میان رقم کننده وامدر این حالت، دریافت

ها رد دین با وامهاسپردهاختیاري، بخشی از صورت غیره نخواهد بود و گویا بهدریافت شد
د. شومیشده است که به آن رد قهري تهاتر دین گفته 

طرفه قرض. قبض دو2
سپرده و خلق اعتبار و وام قرض است. حال براي آنکه شرط صحت عقد صدراز دید شهید 

کننده اعتبار صورت گیرد؛ بنابراین،قرض برقرار باشد باید قبض از سوي بانک و دریافت
ر کاطرفه را بهرح و بسط قبض قرض، اصطالح قبض دودر شرو پیشنویسندگان مقاله 

د؟ بانک بر اساس نرخ ذخیره قانونی، بخشی را به کنمیاما بانک چگونه قبض ؛اندبرده
هزار از ؛ براي مثال، ددهمید و بخشی را به فرد دیگر قرض دهمیبانک مرکزي قرض 

واحد وام هشتصد درصدي، بیست شده در بانک و فرض ذخیره قانونی ريگذاسپردهواحد 
کار نرخ ذخیره سازوبنابراین؛ددهمیبانک مرکزي قرض واحد هم بهدویست د و دهمی

د که قبض سپرده از سوي بانک صورت گیرد. کنمیجزیی کمک 
کننده وام هم باید قبض کند. براي آنکه قبض اتفاق بیفتد باید فرد دوم آنکه دریافت

آنکه فرد معامله اي اتفاق افتاده یا به سبب حادثهیهبد؛وام خود بدهکار باشده کننددریافت
انجام داده است تا پس از دریافت وام، آن را به فرد دیگر دهد.

منقول است و شرط قبض آن است که اعتبار، دارایی غیرصدراز دیدگاه شهید 
بدهد. در این ي و به فرد دیگرهکننده (متقاضی وام) آن را از حساب خود برداشتقبض

انک وام گرفته، همان رقم را در قالب سپرده خود کار از فردي که از بحالت اگر فرد طلب
له ئزیرا قبض صورت گرفته است. همین مسآید اشکالی پدید نمیدر بانک قرار دهد، 

قرض بانک عامل به بانک مرکزي هم صادق است.باره در

بودن عقد قرضجایز یا الزم. 3
رخواست براي برداشت داشته گذار، داگر عقد قرض الزم است؛ بنابراین هر زمانی که فرد سپرده

گذار، داند که افراد سپردهگوید بانک میمیصدرتواند برداشت کند. اینکه شهید باشد نمی
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گرایانه است؛ یعنی بانک، امکان کنند، فرضی واقعهاي خود را برداشت نمیهمزمان سپرده
برداشت سپرده مدیریت زمانی در دادن قرض را خواهد داشت اما اگر عقد قرض جایز باشد،

شود؛ بنابراین، حکم ها دشوار میگذار خواهد بود و مدیریت برداشت سپردهمتأثر از رفتار سپرده
ها اثرگذار است. فقه درباره الزم یا جایزبودن عقد قرض بر احتمال برداشت سپرده

گیري خلق اعتبار در بانکداري اسالمیفرایند پیشنهادي شکل
وسیله شده بههاي دوم و سوم مطرحشود از حالتکوشیده میبراي تبیین بهتر موضوع،

گفته مذکور به پیشالگوي ، یک الگوي مفهومی استخراج شود و پس از آن، صدرشهید 
صورت ریاضی ترسیم شود.

د دو فرد الف و ب، بانک عامل و بانک مرکزي وجود دارد. شومیفرض 
ت که با دریافت وام از بانک عامل صدد اسفرد ب از فرد الف قرض گرفته است و در

یکري کرده است. شکلگذاسپرده. فرد الف هم در بانک کندقرض خود را بازپرداخت 
د. دهمینشان یهفقهاي ضابطهثر از أفرایند خلق اعتبار را مت

صدرثر از دیدگاه شهید أ: فرایند خلق اعتبار مت1شکل

.تحقیقهايهمنبع: نتیج

وسیله اعمال قبض وام به
(ب)متقاضی وام فرد

بودن عقد قرضجایز یا الزم

خیر در أاحتمال ت
پرداخت به موقع قرض

قرض به بانک مرکزي 
(ذخیره قانونی)

قرض به بانک 
به صورت سپرده 

توسط فرد الف

یپرداخت بده
متقاضی وام به 
طلبکار(فرد ب 

به فرد الف)

اعمال قبض از 
سوي بانک

اعطاي وام به 
فرد ب

وام به بانکتقاضاي

اطمینان بانک به اطالعات 
متقاضاي وام

پرداخت بخشی از 
فرد الف در یبده

صورت طلبِ قرض
از بانک

ذخیره بانک جهت وام
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اضی فرایند پیشنهادي خلق اعتبار الگوسازي ری
در این قسمت در ابتدا ضریب فزاینده پولی متعارف بیان و پس از آن ضریب فزاینده 

د.شومیه ئپیشنهادي ارا

پولی متعارفاستخراج ضریب فزاینده
رخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی ن، سپرده اولیه و D، حجم پول باشد و Mاگر 

د:شومیهندسی به صورت زیر استخراج ه مبتنی بر یک دنبال
1 (= + (1 − ) + (1 − ) +⋯

، در Dر با مقدار گذاسپرده(حال)، د در زمان صفردهمینشان یکطور که رابطههمان
اند به میزان تومیبانک ـزمان یکـ د. در زمان دیگرکنمیاقدام ري گذاسپردهبانک به  (1 − ر بانک دیگر یا همان بانک به وام دهد و فردي که وام را دریافت کرده د(

1)اند به میزان تومیکرده و در زمان دوم، بانک اقدام ري گذاسپرده − ، وام دهد و (
اي در کنترل وام گونه ضابطهکه بانک هیچد در صورتیشومیبه همین ترتیب مشاهده 

جامعه افزایش در یهصورت فزاینده، حجم پول ناشی از خلق اعتبار و بدنداشته باشد، به
د که شومیاستخراج ه دورابطسرانجام ، یکیابد. از حل تصاعد هندسی در رابطه می

، ضریب فزاینده است. ضریب 
2 (=

صدرثر از اندیشه شهید أاستخراج ضریب فزاینده خلق اعتبار مت

استخراج ضریب فزاینده الزم است.دیگري براي هاي فرض، یکاکنون با توجه به شکل
اطمینان بانک به اطالعات متقاضی وام، اعمال قبض قرض، جایز یا فرض جدید:

صحت قرض است.یهبودن عقد قرض از شرایط فقالزم
فرض جدید را در قالب احتمال ،شدهسازي هر کدام از موارد مطرحان براي کمیتومی

.کردصورت زیر بیان و به
p د شومیفرض کهاستاطمینان بانک به اطالعات متقاضاي وام، احتمال 0 < < ،برویمقدر به سمت صفر برویم اطمینان بیشتر و اگر به سمت یکباشد. هر1

عدم اطمینان است.
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G 0این احتمال بین دشومی، احتمال تهاتر رد قهري دین است. فرض < < 1
احتمال تهاتر رد قهري دین به صفر ییعن؛ین احتمال به صفر نزدیک شودباشد. هر قدر ا

قدر به یک نزدیک باشد یابد. هراحتمال اعمال شرط قبض افزایش میشود ومینزدیک 
یم.شومییعنی از شرط صحت قبض دورتر 

N،بودن عقد قرض است. ثر از دیدگاه جایز یا الزمأاحتمال بازگشت به موقع قرض مت
تواند سپرده را قرض جایز باشد، فرد هر زمانی که بخواهد مییاگر حکم فقهطور حتم به

اگر عقد قرض، الزم باشد هر زمانی که بخواهد حق برداشت را ندارد. از اما برداشت کند 
فرض ،کندتواند مدیریت وجوه را بیشتر تقویت آنجا که تحقق شرط الزام در قرض می

0بین گفته پیششود که احتمال می < < قدر احتمال به سمت یک برود، . هرشود1
یابد.ندي به شرط عدم الزام بیشتر و هر قدر به سمت صفر برود احتمال الزام افزایش میبپاي

یا )Sharih effect(ضریب اثر شریعتجمع به عنوانبه صورت حاصلگفته پیشموارد 
Seد:شومیگذاري نام
3 (= ++ +

وي حدي هر کدام از عواملهاتکه در حالاز آنجا  بین صفر و یک خواهند ،
خواهد بود. با توجه به موارد بود، حداقل و حداکثر ضریب شریعت بین صفر و یک

شریعت کامل و اگر به هايهیعنی اثر اجراي ضابط؛، به سمت صفر برودشده اگر مطرح
، حالتی است که در مطلوبه عبارتی، حالت ب؛سمت یک برود این اثر ناقص خواهد بود

، به سمت صفر نزدیک شود.آن 
، وزنی است که مقام پولی با توجه به مصالح و شرایطی که از نظر اسالمی در ـ

د بین صفر و یک باشد. وجود شومید و فرض دهمید به آن کنمیجامعه مشاهده 
هايهبر اجراي هر کدام از ضابطپافشاري لی در پذیري مقام پوانعطافـهايضریب

د.دهمینشان رایادشدهاسالمی 
د. فرض شومی، ضریب فزاینده خلق پول استخراج گفتهپیشبا توجه به اطالعات 

یعنی در زمان صفر؛ري کنندگذاسپردهواحد D(حال) افراد به میزان د در زمان صفرشومی
.M=D(حال):
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-1به میزان وام بتوانداما براي آنکه بانک ).D. وام بدهد، شرایطی الزم است که این (
-Se1بنابراین میزان وام باشد؛میشرایط همان  ).D.طور بهخلق پول و ) خواهد بود

و خلق پول در نظر گرفته شود. یهد، در فرایند واماگر اثر شریعت یا ندارد یمانعذاتی
به ان الگوي ریاضی جدیدي از فرایند خلق پولتومیند در طول زمان استمرار این روبا

کرد:شرح زیر استخراج 
4(= + (1 − ) e. + (1 − ) Se + ⋯

1)تصاعد هندسیقدر نسبت − ). Se گفتهپیشاست که از حل تصاعد هندسی ،
د:شومیزیر استخراج ه رابط

5 (= [( ). ]
)]ضریب فزاینده در این حالت،  ). شود با گذر طور که مشاهده میاست. همان[

، صفر شود، ضریب فزاینده کاهش یعنی زمانی که مطلوب از وضع موجود به حالت 
آلایده. در حالتی که اجراي ضوابط ناقص باشد و حالت شودمییابد و مقدار آن یک می

؛ براي را دارد، یک شود، ضریب فزاینده بیشترین مقدار یعنی یعنی ؛نامطلوب باشیم
است و اگر اثر پنج درصد باشد، ضریب فزاینده سپرده، بیست مثال، اگر نرخ ذخیره قانونی 

مطلوب (صفر) برود آنگاه ضریب فزاینده با وجود آلایدهشریعت خلق پول به سمت حالت 
و در صورتی که ضریب شریعت به سمت حالت شودمیدرصدي، یک بیست نرخ ذخیره 

اسالمی، آلایدهبنابراین در حالت ؛شودمیپنجحدي نامطلوب (یک) برود، ضریب فزاینده 
اثر ضریب فزاینده مانند حالتی است که نرخ ذخیره قانونی برابر یک شود. 

يها. اصطالحاستضروري یح فقهبراي تبیین نتیجه حاصله، استناد به دو اصطال
علت بهخاص،وضعیتی درهکدارد. چنانفراوانی عزیمت و رخصت در فقه اسالم کاربرد 

رخصتحکم،آنبهاست،نبودهمباحپیش از آن کهشودمباححکمیمکلف،برتسهیل
مکلفعذرداشتنموارددرکه). بر این اساس، حکمی77، ص1392گویند (لطفی،

دستهآناست؛ بنابراین رخصت شود میثابتاولیحکمخالفبر،يوبرتسهیلمنظوربه
برتخفیفعلت به... وعذرضرر،حرج،وعسراضطرار،موارددرکهثانوياحکاماز

ازاستعبارتدر تعریف دیگر، رخصتشود از باب رخصت است.میساخته بندگان
سپسباشدواجبچیزيآنکهمثلمراتب،همان بهنهآنمراتببرخی بهامرسقوط
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). بر 83، ص3ق، ج1417نرود (واعظ، بینازآنرجحان؛ اما شودبرداشتهآنوجوب
دادنانجامبهمکلفالزامازپسشارعاینکهازاستعبارتعام، رخصتیاساس تعریف

یاتركاجازه،يوازمشقترفعووىبرتخفیفوتسهیلجهت درآنازیهنیاکارى
عمومبرايکهشرعیحکم کلینیز به. کندصادرخاصموقعیتوشرایطدرراآنانجام 
بر ).77، ص1392گویند (لطفی،عزیمتشده است،وضعمتعارفشرایطدرهامکلف

ـ اسالمی وجود نداردمطلوب که امکان تحقق شرایط گفته تا زمانیهاي پیشاساس تعریف
seعدول از یهاز نظر فقـاشدتر باز صفر فاصله داشته باشد و به سمت یک نزدیک

حرج از طرف شارع رخصت داده قواعد اضطرار و نفی عسر ويموقعیت مطلوب به اقتضا
د، شومیرخصت داده ـغیر صفرSeـ اگرچه خلق پول در شرایط جاري؛ بنابراین دشومی

یا عزیمت مانند عدم خلق پول است.مطلوب در وضعیت 

ثر از اثر شریعت خلق پولأزایی نرخ ذخیره قانونی متدرون
د:شومیدیفرانسیل گرفته شود، آنگاه پنجاگر از رابطه 

6 (= − ( )( [( ). ]) + .( [( ). ]) = 0
بار و براي همیشه مقدار دولت یکـ براي مثال، تغییر نکندهاسپردهبا فرض آنکه میزان 
همچنین رفتار افراد در ـ و دیگر پول جدیدي چاپ نشودثابتی پول چاپ کند 

د:شومیپس ؛دشومیصفر dDري هم تغییر نکند، گذاسپرده
7 (= − ( )( [( ). ]) + .( [( ). ]) = 0

)(اند رشد حجم پول را با توجه به ضریب شریعت خلق پول تومیاکنون مقام پولی 
که تمایل به تغییر وجود ندارد )Steady State(تعیین کند. با فرض برقراري شرایط مانایی

د:شومیحجم پول صفر است، آنگاه هايو تغییر
8 (− ( )( [( ). ]) + .( [( ). ]) = 0

د:شومیبه صورت زیر خالصه هشترابطه
9 ((1 − ) = .

ان نوشت:تومیصورت زیر را بهگفته پیشرابطه 
10 (( ) =
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̇اگر  به شرح زیر یازدهرابطه آنگاه،را رشد اثر خلق پول ناشی از شریعت=
:شودمیاستخراج

11 (̇ = ( )
رشد اثر هايثر از تغییرأاند متتومیذخیره جزیی هايد تغییرشومیبنابراین مشاهده 

زا به صورت برونطور عمومبهمبناي تغییر در نرخ ذخیره قانونی که یعنی؛شریعت باشد
شود.میزا و مبتنی بر ضوابط شرعی د با توجه به اثر شریعت درونشومیدر نظر گرفته 

ريگیبندي و نتیجهجمع
یک ابزار سیاست پولی اعتبار به عنوانراه در نظام بانکداري متعارف، خلق قرض از 

، صدرثر از دیدگاه شهید أ. در صورتی که در نظام بانکداري اسالمی متشودمیاستفاده 
است. خلق اعتبار اگر دریهنیست بلکه رافع بدیهخالق بددر ذاتبانکداري اسالمی 

عدهايبا ضوابط شرعی صورت گیرد، جایز است و توجه به بچارچوب شرعی و متناسب 
عنوان ابزار کنترلی در جهت کاهش و اند بهتومیکارگیري آنها قرض و بهمسئله یهفق

هايعد. تعدیل ضریب فزاینده پولی بر اساس بشودپولی استفاده ه تعدیل ضریب فزایند
صورت زا بهی از سازوکار برونکار تعیین نرخ ذخیره قانوند که سازوشومیباعث یهفق

زایی و تغییر در نرخ ذخیره قانونی بر اساس زا تغییر یابد و مبناي درونسازوکار درون
، پیشنهاد . بر این اساس اوالًشودمییهفقهايهابطمندي مقام پولی در رعایت ضدغدغه

ورد تحلیل، پذیر شدن اثر شریعت خلق پول مکمیهاي آتی، روشهايهد در مطالعشومی
رونق و رکود اقتصادي تبیین و بررسی وضعیت اسالمی متعارف و قراردادهاي متناسب با 

به یادشده ، بانک مرکزي جمهوري اسالمی شاخصی کمی جهت سنجش اثر ثانیاًشود؛ 
، در اصالح طرح ثالثاًکند؛ اثر شریعت خلق پول طراحی ه دهندشکلهايتفکیک عنصر

مندي تغییر در نرخ ذخیره قانونی مبتنی بر اثر دون ربا بر قاعدهیات بانکداري بقانون عمل
.تصریح شودرو پیشپیشنهادي مقاله 
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