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ضرورت افزایش استقالل بانک مرکزی در اقتصاد ایران از منظر 

 اسالمی با تاکید بر کنترل تورم
 

 1حسین مزینیامیر

 
  25/11/1394تاريخ پذيرش:    18/9/1394تاريخ دريافت:

 

 چکیده
در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی  

در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و 
ت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدر

است که بصورت مکرر در آیات  "نقص در مال غیر"شهروندان است. این پدیده در مضامین اسالمی مصداقی از 
شریفه قرآن و روایات اهل بیت )ع( مورد تأکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسالمی از آن پرهیز داده شده اند. 

توان حکومت اسالمی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی )در کنار سایر بنابراین بنظر می رسد می 
عوامل بروز تورم(  مسئول )ضامن( بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست 

 م، می تواندکه جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخالق اقتصادی اسال
از تعهدات دولت اسالمی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را 

بهره  "تورم هسته"کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص 
ل بانکهای مرکزی از دولتها )از جمله رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقالجست. بنظر می

 در ایران( می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسالمی، به حساب آید.
 

 تورم، سیاست پولی، بانک مرکزی، اسالم، اقتصاد ایران واژگان کلیدي:

 JEL : E40, E50, N30طبقه بندي 

  

                                                                                                                   
 mozayani@modares.ac.ir         . عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس1
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 مقدمه -1

اقتصتتادی هستتتند کتته در زمتتره    هتتای پتتولی از جملتته مهمتتترین سیاستتتهای کتتالن   سیاستتت

 مجموعته  پتولی  هتای  نتا بته تعریتف سیاستت    وظایف اصلی بانکهتای مرکتزی بشتمار متی رونتد. ب     

 هتتایفعالیتتت کنتتترل منظتتور بتته(پولی سیاستتتگراران)مرکزی هتتایبانتتک کتته هستتتند اقتتداماتی

 پتولی  هتای سیاستت  متدت  کوتتاه  و مقطعتی  اهتدا   چته  اگتر  برنتد  متی  کتار  بته  جامعه اقتصادی

 بتر  اثرگتراری  بتا  پتولی  هتای سیاستت . استت  بتانکی  نظتام  بیشتتر  هرچه کارایی و نقدینگی کنترل

 و هتا قیمتت  ثبتات  اشتتاال،  ماننتد  اقتصتادی  اهتدا   از بستیاری (سود نترخ )بهره نرخ و پول عرضه

 چگتتونگی بتتر ابزارهتتا ایتتن از استتتفاده بتتا پتتولی مقامتتات. ستتازند متتی متتتأثر را اقتصتتادی رشتتد

بگلتو،   قلی)دهنتد  متی  تاییتر  اقتصتاد  در را پتول  حجت   و گراشتته  تتأثیر  اقتصتاد  در پتول  مصتر  

1390 .) 

متولی اعمال و مدیریت سیاستهای پولی بانکهای مرکزی هستند که از بدو تاسیس تا کنون این      

 17 قرن به  دنیا  در مرکزی های بانک   اولین تشتتتکیل  از نظر تاریخی وظیفه را برعهده داشتتتته اند.     

س ی سهام  شرکت  کی عنوان به سیانگل یمرکز بانک 1694 سال  در گردد.میبر میالدی  شد  سیتا

ی ها بانک   آن از قبل . بودی دولتی ها یبده  دی خر و دولت  به  دادن قرض بانک   نیا عمده  فه یوظ که 

ستردام  بانک و( 1668) سیسوئ  بانک رینظ زینی گریدی عموم شابه  فی( وظا1609) آم شتند. ی م  دا

 ناختهش مدرنی بانکدار آغاز نقطه عنوان به و آنها نیترمنسج  و نیترمه  س،یانگلی مرکز بانک اما

س  زین کشورها  گرید دری مرکزی هابانک جیتدر به آن از پس. شود یم  نیامت بر عالوه و شدند  سیتا

سه  وی نگینقد تیریمد دولت،ی بده ی باراعت وی مال خدمات ارائه وی تجاری هابانک نیب روابط لیت

 . شد اضافهی مرکزی هابانکی هاتیفعال به زین

ستاندارد  نظام جادیا با  شورها  نیب ارز ثابت نرخ  یرژ تیتثب و طال ا ی هاانکب نقش ،یصنعت ی ک

شته  از شیب هامتیق ثبات و پول ارزش حفظی متول عنوان بهی مرکز  ورهد نیا در. افتی تیاهم گر

 ثبات  را خودی اصتتتل هد   خود،ی طال ریذخا  به  اتکا  و طال به  پول لی تبد  تعهد  با ی مرکزی ها بانک  

از آن دوره به بعد با توجه به تحوالت موجود در اقتصتتاد جهانی محدوده  . بودند داده قرار طال متیق

وظایف بانکهای مرکزی مورد باز تعریف قرار می گرفت و عمال ستتیاستتتهای پولی و بانکهای مرکزی  

 فرایند رونق و رکود اقتصادی کشورها مورد تاکید قرار گرفتند.بعنوان جزء غیر قابل اغماض در 

از جمله موضتتوعاتی که در این ستتیر تحول در محافل علمی و اجرایی پیوستتته مورد تاکید قرار   

گرفته محدوده تعامل بانکهای مرکزی با نهادهای تصمی  گیر اقتصادی در ساختار حاکمیتی کشورها 

شد.  به عبارت دیگر اینک  سخگویی به    می با ستای وظایف ذاتی خود و نیز پا ه بانکهای مرکزی در را

ستقل )از مالحظات دولتها( عمل نمایند؟ و یا اینکه     صورت م انتظارات موجود تا چه حد می توانند ب
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صطالحا از این پدیده به           شند؟ که ا شته با صادی تعامل دا ستگراران اقت سیا ستق "تا چه حد با  الل ا

اد می شتتود. اهمیت این موضتتوع بیشتتتر زمانی مشتتخص می شتتود که   ی "نستتبی بانکهای مرکزی

 مهمترین وظیفه بانک مرکزی را مدیریت موثر سیاستهای پولی بدانی . 

سیاست پولی را، استفاده از ابزارهای پولی جهت نیل به اهدا  اقتصادی از      بدیهی است چنانچه  

صاد تعریف نمای  ی . آنگاه مقامات پولی قادر خواهند بود طریق تحت تاثیر قراردادن جریان مخارج اقت

تا کلیه متایرهای اقتصادی از قبیل تولید، اشتاال، تورم، رشد اقتصادی، مخارج دولت و... را از طریق 

تاییر درعرضتتته پول، و یا تاییر در انتظارات عامه درباره نرخ بهره، یا هردو، تحت تاثیر قرار دهند            

ست که جایگاه 1391)مجتهد،  بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد ملی هر چه بیشتر مشخص      (. اینجا

شود عملکرد ناکارای بانک       شتر مشخص می گردد که معلوم  ضوع زمانی بی می گردد. اهمیت این مو

مرکزی )ویژه از محل عدم استتتتقالل این بانک و متعاقبا فشتتتارهای وارده از طر  دولتهای متبوع( 

اهش ارزش مالی داراییها و یا درآمدهای پولی شهروندان  باعث ایجاد خسارتهای مختلف و از جمله ک 

می شتتود. بگونه ای که از نظر مالحظات استتالمی تحت شتترایطی بانکهای مرکزی و به طریق اولی   

دولتها مسئول )ضامن( بروز این خسارت شناخته شوند که طبیعتا جبران آنها نیز )بعنوان مدیون( بر 

صاد    شان خواهد بود. از م سارات مالی آن از     عهده خود ای ضوع می توان به پدیده تورم و خ یق این مو

محل کاهش قدرت خرید داراییهای پولی مردم اشتتتاره نمود که تا حد زیادی ریشتتته در ناکارایی              

سیاستهای پولی اعمال شده توسط دولتها و حاکمیت دارد که در اقتصاد ایران نیز طی سالهای اخیر       

یع خسارت وارده به مردم ناشی از تورم اقتضاء می نماید که این    مشهود می باشد. میزان و دامنه وس   

زیانها حتی االمکان جبران شتتده و مهمتر آنکه به حداقل ممکن کاهش یابد. بنظر می رستتد یکی از 

باشد  راههای تحقق این مه  ساماندهی به سیاستهای پولی از محل افزایش استقالل بانکهای مرکزی می     

س  ساب آید.    که از منظر مالحظات ا ضرورت )حداقل از منظر اخالقی(  به ح المی نیز می تواند یک 

 بررسی این موضوع با تاکید بر اقتصاد ایران موضوع مقاله حاضر می باشد.

 

 مفهوم پول و جايگاه آن در اقتصاد اسالمي  -2
 گرر در اام شده است  گرفته، گله معناى به پکوس التینى واژه از که دارد یونانى اى ریشه ، پول کلمه

: مانند، چندگونه نوعهاى و چندگانه ارزشتتتهاى با، کاالها ستتتنجش عمومى ابزارهاى تمامى بر، زمان

برای اقتصتتاددانان معنای واژه پول متفاوت از  استتت. شتتده گرارده نام( پول، )غیره و کاغرى، فلزى

و خدمات یا در درآمد و ثروت استتتت. پول آن چیزی استتتت که عموما برای پرداخت در ازای کاالها 

 (1388شود. )قضاوی، بازپرداخت دیون مقبول عامه واقع می

صاد متعار  متمایز می کند بحث        سالمی از اقت صاد ا ستتتتتتی  چآنچه که بحث پول را در اقت  ی
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اند که پول کاالست و  عنوان داشته یفراوان یه پردازاننظر یه داریدر نظام سرمااست.  ت پتول یت ماه

قط  که اگر پول فبرخی بر این باورند که  به طوری .یدانندم یهستترما یا ییآن را دارا ی نیزتعداد فراوان

س  شد، نبا  یلهو  پول برخی از فقها (.1379 یان،)توتونچ یردبه آن بهره تعلق بگ نمیتواند و یدمبادله با

 اعتقاد نمی نمایند. ایشتتاناما عنوان کاال به آن اطالق  ی کنندم یرا مال و حامل ارزش تلق اعتباری

مال اعتباری است    یک ینرواست  از ا  ید کلو قدرت خر یاءای محض اش  پول ارزش مبادلهدارند که 

دارد.  ی کاالها و خدمات نقش مستتتق پدید ستتاختن استتت که در یقیمال حق یهکه ستترما یدر حال

 (.1390:25 ،نظری و دیگران) هستند متفاوت یتدر ماه یهپول و سرما ینبنابرا

 :شده استارائه  یفبرای پول چهار تعر  

 آن از نظر عر  لاو شده باشد. یشخص یژگیهایمال و و یتمال یانگراست که ب یزی. پول چ1

 اموال است. یو شخص یهای خصوص مال و مجرد از هرگونه جنبه یتمال ین. پول ع2

 و حافظ ارزش مبادلهای خالص باشد. یانگراست که ب یزی. پول چ3

 ای آن استتت. )داودی و   آن در ارزش مبادلتته   یاستتت کتته ارزش مصتترف       یتتزی  . پتتول چ  4

  (.1387 صمصامی،

و برخی  (1379 یان، )توتونچ ی کند معنا م  یکاالی عموم  یک  را پولدر کنار موارد فوق برخی   

درباره  یهاناکثر فتواهای فقضتتمن اینکه (. 1387 یوضتتلو،)ع ی داندم مشتتتر  پول را کاالی دیگر

و  یتقرن تاکنون در ماه چهارده کتتته ییرهتتتاییاستتتت. تا ینتتتاراحکام پول مربوط به درهتتت  و د

تا  ی پشتوانه پول اتفاق افتاده، باعث شده است که بتوان ره  و از احکام مربوط به د یاریبس کنی  ادع

 )همان(. جتاری باشتد یتوانتدنم یهای فعلت بر پول ینارد

شتتود در ارتباط با ماهیت پول تنوع دیدگاه وجود دارد. از دیدگاههای می همانطور که مشتتاهده 

مطرح شتتتده توستتتط صتتتاحبنظران اقتصتتتادی پیرامون پول اینگونه برمی آید که کاال بودن پول را 

 اند ولی در ارتباط با اینکه پول ماهیتا چه نوع کاالیی می باشد، هنوز بحث وجود دارد. پریرفته
 

 کاهش ارزش پول از منظر مالحظات اسالمي -3

خداوند در آیاتی از قرآن کری  به وفای وزن و کیل امر کرده و از نقصان در آنها نهی کرده است و در   

برخی از روایات نیز معصتتومان علیه  الصتتلول والستتالم مردم را از معامله با دراه  ماشتتوش بر حرر  

 وارد به شرح زیر اشاره نمود:داشتند. بصورت نمونه می توان به برخی م

 (181-2)شعراء « أَوْفُوا الْکَیْلَ وَالَ تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِی  -1

سِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ       -2 شْیَاءَهُ ْ وَالَ تُفْ سُوا النَّاسَ أَ صْالَحِهَا ذلِ فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَالَ تَبْخَ کُ ْ  إِ

 .(85خَیْرٌ لَکُ ْ إِنْ کُنْتُ ْ مُؤْمِنِینَ )اعرا ،

، أَالَّ  ونَوَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ، الَّرِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَستتْتَوْفُونَ، وَإِذَا کَالُوهُ ْ أَو وَزَنُوهُ ْ یُخْستتِرُ -3
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 (. 1-3فین، یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُ  مَبْعُوثُونَ )مطف

 (183)شعراء وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءهُ ْ  -4

 قال رسول اللَّه: من غشّ مسلماً فی شراء او بیع فلیس منّا.  -5

در ارتباط با آیات و روایاتی از این دست نکته ای که مطرح شده آن است که این مضامین الزاما      

شود بلکه         صی افراد نمی  شخ سبات  صداق می یابند.    مربوط به منا سطح اجتماع و دولت نیز م در 

ضتتمن اینکه صتترفا محدود به کیل و وزن نبوده و می توانند همی مقیاس ها و معیارهای متضتتمن   

ارزش را در بر گیرند که مصتتداق بارز آن خود پول از جنبه کاالیی آن می باشتتد و نه صتترفا وستتیله 

صاد متعار  برای پول   س دو مبادله. در اقت ست      کارکرد ا ست. یکی جنبه معامالتی آن ا صور ا سی مت ا

بدین صورت بود که مردم  این  که جنبه سنجش نیز در آن مستتر است. جنبه دیگر مالیت آن است.

اعتبار را پریرفتند که هرگاه اسکناس به شخص بستانکار داده شود، برائت ذمّه حاصل می شود و در       

سکناس هیچ      شود، دارندل ا شت. صورتی که تلف یا گ    در این گونه حقّی برای اقامی دعوا نخواهد دا

شد    پول تبدیل بهپریرش این اعتبار،  حالت عمال با ستقل  ست. حال  مال م ه چنانچدر این نظام، ه ا

 ایحاکمیت )دولت یا بانک مرکزی( خارج از چارچوبهای متعار  اقدام به انتشتتتار پول نماید. بگونه               

شده و منجر به تورم و کاهش قدرت خرید پول در      که مابه ازای آن در تولید ملی افزای صل ن شی حا

و مشمول نهی آیات ذکر شده قرار     خواهد بود« نقص در مال»مصداق عنوان فقهی  دست مردم شود   

سلی،   می گیرد سارت         .(1383)تو ست خ ضامن بوده و می بای سد در این حالت دولت  بنظر می ر

 وارده را جبران نماید.

توان مقوله کاهش ارزش پول )ملی( را از ابعاد اسالمی نیز مورد بررسی  مالحظه می شود که می 

و تحلیل قرار داد. بویژه از بعد ضتتمان آور بودن آن برای حکومت استتالمی. بدین معنا که در برخی  

شترایط حاک  استالمی نمی تواند خود را نستبت به کاهش ارزش پول بی تفاوت نشتان داده و آن را     

 ات احکامنماید و صرفا خود را به سایر ابعاد اسالمی اقتصاد همچون خمس و زکامری طبیعی قلمدار 

 ... محدود نماید و یا اینکه تعهدات افراد و بنگاهها نسبت به حاکمیت را دنبال نماید.معامالت و

صاد ایران           صداق می یابد چرا که نی  نگاهی به عملکرد اقت سیار م صاد ایران ب ضوع در اقت این مو

سه ده  ضعفی متفاوت     طی  شدت و  ساختاری و مزمن دارد که با  ه اخیر حکایت از وجود نوعی تورم 

طی این مدت قدرت خرید )ارزش( پول ملی )بعنوان بخشتتتی از دارایی شتتتهروندان( را کاهش داده 

شته           ستهای پولی دا سیا شه در  ست. بدون شک بخش قابل توجهی از علل تورم در اقتصاد ایران ری ا

لب افزایش حج  پول پر قدرت )و نقدینگی( نمود یافته استتتت. بعبارت دیگر در       که پیوستتتته در قا   

اعمال سیاستهای پول طی دهه های اخیر بدالیلی چون تأمین نیازهای بودجه ای دولت، ضعف نظام  

بانکی در خلق اعتبار و مواردی از این دستتتت مقامات پولی تالش کرده اند ستتتیاستتتتهای )عمدتا            

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             5 / 12

http://mieaoi.ir/article-1-374-en.html


 امیر حسین مزينيدر اقتصاد ايران از منظر اسالمي با ... /  ضرورت افزايش استقالل بانک مرکزي                      140

بال نمایند تا خلق نقدینگی در نظام اعتباری           انبستتتاطی( پولی خود را از مجرای پول پر قدرت دن

 کشور.

بعبارت دیگر مشاهده می شود که طی این مدت سه  پول پر قدرت در خلق نقدینگی بسیار پر      

رنگ و محوری بوده استت و این در حالی استت که مدیریت پول پر قدرت در ایران صترفا در اختیار    

علت یابی این پدیده اکثر مطالعات بخش قابل توجهی از علت را در عدم              حاکمیت می باشتتتد. در   

سته اند.          ستگراران اقتصادی و بودجه ای کشور دان سیا ستقالل بانک مرکزی )بعنوان مقام پولی( از  ا

بدین معنا که چنانچه طی این مدت اقتصتتاد ایران از یک بانک مرکزی نستتبتا )و نه کامال( مستتتقل 

ین بانک به وظایف ذاتی خود در مقابل دولت عمل می نمود چه بستتا اقتصتتادکشتتور برخوردار بود و ا

 ایتورم به مراتب پایین تری را تجربه می نمود. هرچند که دولت در زمینه تامین نیازهای بودجه              

شتتد. لرا چنانچه دولت را در بخشتتی از کاهش ارزش  خود نیز ناچار به یافتن گزینه های دیگری می

شتتود، مستتئول )ضتتامن( بدانی  می توان نجر به ایجاد خستتارت در اموال شتتهروند میپول ملی که م

شرایط را بهبود بخشد. در ادامه         صورت معنی داری این  ستقالل بانک مرکزی بتواند ب شت ا انتظار دا

 شود. به این مه  پرداخته می

 

 تاملي در باب استقالل بانک مرکزي -4

 از طال پایه و سیست    1وودز برتون نظام فروپاشی  از پس و 1970 ده از مرکزی بانک استقالل  بحث

سزایی  اهمیت ست   گردیده آن افزوده اهمیت بر اخیر های سال  طی و شد  برخوردار ب  اکنون ه  ا

ستگراران    جدی طور به بحث این سیا صاددانان  و بین  شد  می مطرح همچنین اقت  رابطه این در .با

 و ها قیمت عمومی ستتطح مستتتمر افزایشتورم) امروزه .دارد وجود نیز مخالفی و موافق نظرات

ستفاده  با اکنون ه  کشورها  بیشتر  .دارد وجود جهان کشورهای  پول(در اکثر خرید قدرت کاهش  ا

کشورها   از بعضی  ولی یابند، دست  رقمی تک نرخ به اند توانسته  ضدتورمی  های و سیاست   قواعد از

 تورم زمینه کاهش در خود های تالش تمام وجود با ایران مثل توسعه  حال در کشورهای  خصوصاً  

 های برنامه در تورم بر کاهش تأکید رغ  علی ایران در .یابند دستتت مه  امر این به نتوانستتتند

سعه  صادی  تو ست   و اقت  شده  اجرا دهه سه  طول در از انقالب بعد تورم کاهش برای که هایی سیا

 اساسی   مشکالت  از ایران در تورم که است  امر این گویای که دارد وجود رقمی دو تورم هنوز است، 

 .دارد جنبه ساختاری ای اندازه تا و باشد می اقتصادی

 بیش تورم افزایش اصلی  علت است،  شده  انجام پولی مکاتب اساس  بر که مطالعاتی به توجه با 

شد  می پول حج  اندازه از ست  پایین تورم به توان شود، می  کنترل پول حج  تاییرات اگر و با  د

                                                                                                                   
1. Breton Woods 
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ست  مبنا همین بر .یافت ست   1990 دهه از پس که ا سیا سو  را پولی های کارآیی  ستقالل  با هم  ا

 1ارزیابی می کنند. مالی مقامات از های مرکزی بانک بیشتر

 هایبانک دیگر در های پولیسیاست   کمیته مشابه  حقیقت در که اعتبار و پول در ایران شورای  

شد،  می مرکزی ستگراری    نماد یک عنوان به با  هر .دارد دولتی کامالً ساختار  در ایران پولی سیا

 در ولی بود مرکزی بانک رئیس با اعتبار و شورای پول  ریاست  مرکزی بانک تشکیل  ابتدای در چند

 تاییر چهارم برنامه در مجدداً و گردید محول دارایی و امور اقتصادی  وزیر به آن اختیار سوم  برنامه

سئولیت  مرکزی بانک کل رئیس یافت و  اعتبار و پول شورای  ترکیب .گرفت عهده به را آن اداره م

شکل از  شناس  دو وزیر، پنج مت صادی  کار شنهاد  به اقت ست  تأیید و مرکزی بانک رئیس کل پی  ریا

 اتاق و معادن و صنایع  و بازرگانی های اتاق و رؤسای  آن نماینده یا کشور  کل دادستان  و جمهوری

شند  می تعاون سات  در ناظر عنوان به مجلس ه  نماینده دو .با  نفر یازده جمعاً و دارند شرکت  جل

شند  می ضور  با .با شناس  نفر دو و دولت منتخب پنج وزیر ح  اتاق رئیس و دولت تأیید مورد کار

 شورای تصمیمات کلیه ضمنی طور به همچنین .باشند می دولتی شورا، اعضای  عمالً اکثریت تعاون

 لرا بگیرد، دولت نظر خال  بر تصمیماتی  تواند نمی و دارد جمهور تأیید رئیس به نیاز اعتبار و پول

این شرایط)چه از نظر ساختاری و چه    .کند می حرکت دولت با هماهنگ کامالً و اعتبار پول شورای 

 از نظر عملکرد اقتصادی( مصداقی از عدم استقالل بانک مرکزی در یک اقتصاد می باشد.

رابطه می بایستتتت مورد توجه قرار گیرد آن استتتت که علی رغ  پاره ای        نکته ای که در این    

محدودیتها از نظر استفاده از ابزارهای سیاست پولی از نظر مالحظات اسالمی، بانک مرکزی در ایران     

با مشکل اساسی در زمینه تنوع ابزارهای سیاست پولی مواجه نمی باشد بگونه ای که بنظر می رسد        

بایست در سیاستها و عملکردهای بانک مرکزی جستجو نمود که وابستگی آن       عمده مشکالت را می 

شته باشد.      در جدول زیر خالصه ای از    به نظام اجرایی کشور می تواند در این رابطه نقش بسزایی دا

 ابزار های سیاست پولی در کشور های اسالمی )از جمله ایران( گرداوری شده است.

                                                                                                                   
 بانک استقالل هوادارانالزم برکر است کماکان در این رابطه موافقان و مخالفانی وجود دارند. مثال همزمان که . 1

 حیحص عملکرد در اختالل عامل ،بانک از خارجی مقام ازی مرکز بانکی سازمان تیتبع می نمایند که استداللی مرکز

 ایگونه به اقتصادی مختلف هایسازمان نظام یک در اگر که اندمدعی مرکزی بانک استقالل مخالفان. است آن

 هب را، نظام کل منافع نه ،گیرندمی نظر در را خود منافع صرفاً هاسازمان این از یک هر آنگاه کنند، عمل مستقل

. داشت واهدنخ بهتری نتیجه لزوما استقالل و بردنمی بهره مرکزی بانک استقالل از کشور اقتصاد مجموع دیگر عبارت

 که نیست آن بر دلیلی دارد، بهتری عملکرد مالی هایسیاست از مستقل پولی سیاست که شود فرض اگر حتی

 وجود نیز سومی دیدگاهالزم برکر است که . باشد بهینه کشور اقتصاد مجموعه برای همواره مرکزی بانک استقالل

 هب مرکزی بانک استقالل بر تاکید جای به دیدگاه، این در. است نخست دیدگاه دو از متفاوت آن رویکرد که دارد

 . شودمی توجه اقتصاد ساختار اصطالح
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 در کشورهاي اسالمي. ابزارهاي سیاست پولي 1جدول 
کشورهاي 

 اسالمي
 ابزارهاي سیاست پولي

 ایران
ننسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی، تعیین سقف اعتبارات، اوراق مشارکت 

 بانک مرکزی، سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی

 پاکستان

قرضه  از اوراقنسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز با استفاده 

دولتی، نرخ سود موافقت نامه بازخرید، تعیین نسبت نقدینگی قانونی، تعیین سقف 

های بانک های اعتبارات، حر  سقف نرخ انواع وامهای بانکی، تعیین درصد دارایی

 تجاری که باید به صورت اسناد نقد باشند

 سودان
ه ر باز با استفاده از اوراق قرضنسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی، عملیات بازا

 دولتی، تعیین نسبت نقدینگی قانونی، تعیین سقف اعتبارات

امارات متحده 

 عربی
 نسبت ذخیره قانونی، میخکوب کردن پولی ملی به دالر امریکا

 بحرین
نسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی، میخکوب کردن پولی ملی به دالر امریکا، 

 واع ارز به منظور حفظ ثبات نرخ ارزخرید و فروش ان

 مالزی
نسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه 

 دولتی، تعیین سقف نرخ تنزیل، تعیین نرخ تنزیل مجدد

 عربستان

نسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی، نرخ سود موافقت نامه بازخرید، تعیین 

سقف مجموع تسهیالت اعطایی به هر شخص حقیقی و حقوقی، نرخ سود موافقت نامه 

 بازخرید معکوس

 نسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی ترکیه

 قطر
نسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی، نرخ سود موافقت نامه بازخرید، میخکوب 

 شبه بین بانکی، نرخ سود بین بانکیکردن پولی ملی به دالر امریکا، نرخ سود وام یک

 لبنان
نسبت ذخیره قانونی، عملیات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه دولتی، تعیین سقف نرخ 

 تنزیل، خرید و فروش انواع ارز به منظور حفظ ثبات نرخ ارز

 عمان
ه دولتی، اوراق قرضنسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز با استفاده از 

 تعیین سقف نرخ تنزیل، تعیین سقف نرخ تنزیل مجدد، نرخ سود موافقت نامه بازخرید

 یمن

نسبت ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه 

 دولتی، تعیین سقف نرخ تنزیل، خرید و فروش انواع ارز به منظور حفظ ثبات نرخ ارز،

 انتشار گواهی سپرده

  www.bis.orgمنبع: 
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 گیريبندي و نتیجهتحلیل، جمع -5

بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگراری کالن اقتصادی سیاستهای پولی می باشند. این          

  تاییراتی در اقتصاد می گردند. یکی سیاستها یا تاییر در جریان عرضه )و تقاضای( پول باعث ایجاد     

از مهمترین تبعات )نامطلوب( ستتیاستتتهای پولی پدیده تورم )کاهش ارزش پولی ملی( می باشتتد.   

مقوله تورم با توجه به موضوع مقاله حاضر از دو جنبه حایز اهمیت می باشد. ابتدا خسارتی است که      

ول به مردم تحمیل می شود. که تقریبا از محل کاهش ارزش دارائیهای پولی یا کاهش قدرت خرید پ

بدیهی بوده و مورد وفاق همگان می باشد. جنبه دیگر علل و متولیان این پدیده می باشند. در مبانی 

شده        شوکهای طر  عرضه و ... مطرح  ضا،  نظری در زمینه بروز تورم علل مختلفی همچون فشار تقا

ست که می توان در هر مورد چرایی بروز آن علت را  ضه که     ا شوکهای طر  عر دنبال نمود. مثال در 

منجر به کاهش عرضتتته محصتتتول می شتتتود می توان به بروز حوادر طبیعی، رکود در بخشتتتهای  

اقتصادی، اختالل در عرضه برخی نهادهای تولید و ... اشاره نمود. از سوی دیگر چنانچه بروز تورم از     

ضا ناشی شود می توان به عللی چون رفتارهای     سفته بازانه، افزایش تقاضای ناشی از خلق    طر  تقا

پول یا اعتبارات و ... اشاره نمود. به همین دلیل در محاسبه میزان تورم از طریق شاخصهای مربوطه     

سط نهادهای آماری             شاخص تورم تو سبه  شود و در کنار محا ضوعات توجه می  سته به این مو پیو

  1اخصی تحت عنوان تورم هسته )ثقل تورم(  مسئول، تالش می گردد در قالب فعالیتهای پژوهشی ش   

نیز اطالق می شود با خارج کردن تاییرات  "اینرسی تورم "نیز محاسبه گردد. این شاخص که به آن 

سبه آن بخش ازتورم می پردازدکه        صلی تورم به محا شاخص ا سان و ادواری از  قیمت کاالهای پر نو

ی اقتصادی و جریان کالن سیاستگراری پولی در    منبعث از تاییرات مقطعی نبوده و ریشه در بنیانها 

اقتصاد دارد. بعبارت دیگر با استفاده از تورم هسته آن بخش از تورم که ماهیتی با ثبات، ساختاری و     

 2مزمن دارد از سطح عمومی قیمتها بیرون کشیده می شود.

از تورم بدانی  که  بنظر می رسد چنانچه بخشی از خسارت تورم به مالیت پول را حاصل از آن بخش       

ناشتتی از تاییرات و نوستتانات مقطعی و موستتمی تورم می باشتتد، که بفرض خارج از اختیارات مستتتقی    

مقامات پولی است، می توان جهت ارزیابی خسارت وارده به شهروندان از محل سیاستهای پولی حاکمیت، 

استتا آن بخش از تورم که  از تورم هستتته بهره جستتت. چرا که این شتتاخص استت  "نقص در مال"از منظر 

ماهیتی بلند مدت و ساختاری دارد را محاسبه می نماید که تقریبا ریشه در سیاستهای کالن اقتصادی و         

                                                                                                                   
1. Core Inflation 

. الزم به ذکر است همیشه نمی توان انتظار داشت که مقدار تورم هسته از مقدار کل تورم کمتر باشد چرا که مثال  در برخی 2

را ل بخشی از اقتصاد شدیدا کاهش یافته و باعث کاهش شاخص تورم ملی شود.زمانها بدلیل رکودهای بخشی، سطح قیمتها در 

 می توان حالتی را تصور نمود که مقدار محاسبه شده برای تورم هسته بیشتر از سطح تورم موجود در اقتصاد باشد.
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ست این ادعا بدان معنا      شد. الزم به ذکر ا ستقی  آن بانک مرکزی با عمدتا در حوزه پول دارد که متولی م

سته می        شده بعنوان تورم ه سبه  ست که کل مقدار محا ستهای        نی سیا شی از عملکرد ناکارای  ست نا بای

پولی دولت دانستتته شتتده و دولت متعهد به جبران آن شتتناخته شتتود. چرا که استتاستتا در برخی شتترایط  

شد. لرا در بهره گیری      صادی مثال در قالب نظریه منحنی فیلیپس تورم تا حدودی قابل دفاع نیز می با اقت

 حظاتی از این دست توجه نمود.از شاخص تورم هسته پیوسته می بایست به مال

شی از تورم که باعث کاهش قدرت خرید پول از جنبه نقص در مال   حال چنانچه بپریری  در بخ

شاخص              ستهایی چون  سیا شرایط با  شد )هرچند که در برخی  ضامن با سالمی  شود، حکومت ا می 

ه سطحی مطلوب  سعی در جبران آن دارد( مقتضی است با افزایش استقالل بانک مرکزی ب      1گراری

)بگونه ای که بتواند فارغ از مداخالت دولت به ستیاستتگراری بپردازد( این نارستائی را حداقل نمود.    

ساختاری رنج      صاد ایران که طی دهه های اخیر از یک تورم دو رقمی  صادی همچون اقت بویژه در اقت

ید مردم          قدرت خر لت برای جبران  های دو یده علی رغ  تالشتتت پد ندان(،     می برده و این  کارم (

ساالنه به دارائیها و درآمدهای پولی مردم از منظر نقص در مال        می صورت  سارتهایی را ب سته خ توان

وارد نماید. لرا جهت به حداقل رستتانی این پدیده بنظر می رستتد می توان افزایش استتتقالل بانک   

 مرکزی را حتی از نظر مالحظات اسالمی نیز یک ضرورت بحساب آورد. 

جدای از خاطر نشان کردن ضرورت توجه به استقالل بانک مرکزی موضوع دیگری را      بحث فوق 

نیز خاطرنشان می سازد و آن وظایف متقابل حکومت اسالمی نسبت به شهروندان در حوزه اقتصاد        

می باشتتد. بدین معنا که معموال در متون اقتصتتاد استتالمی بیشتتتر به وظایف شتتهروندان در جامعه  

سالمی پرداخته می  سالمی در زمینه هایی چون    ا شود و در حوزه کالن نیز معموال وظایف حکومت ا

برقراری امنیت، پرداختن به مقوله عدالت و رفاه و ... مورد تاکید قرار می گیرد. حال آنکه چنانچه               

ستهای اجرایی و             سیا سیاری از  شود که ب شاهده می  سی قرار گیرد م ضوع به دقت مورد برر این مو

ا در زمینه های اقتصتتادی نیز می تواند برای آنها مستتئولیت آور باشتتد و این چیزی عملکردی دولته

است که کمتر مورد توجه قرارمی گیرد. به عنوان مثال هنگامی که احتکار و سفته بازی توسط افراد     

و بنگاه بعنوان یک پدیده مرموم شناخته می شود و حکومت اسالمی مجاز به برخورد و مبارزه با آن    

شود. در طر  مقابل رفتارهای غیر    شده   ست. چرا که با افزایش قیمت موجب اختالل در بازار می  ا

اصولی دولتها نیز در این حوزه می تواند مشمول این رویه باشد که بصورت نمونه در مقاله حاضر به       

ن یبحث تورم ناشی از سیاستهای پولی ناکارا اشاره شد که باعث نقص در مال شهروندان می شود. ا        

موضوع بدون شک می تواند یکی از زمینه های التزام حکومت ها نسبت به حقوق شهروندان از منظر 

 مالحظات اخالقی اقتصاد اسالمی بحساب آید. 

                                                                                                                   
1. Indexation 
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 145                                        1395 پايیز، شانزدهمترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 منابع و مآخذ

 .(، اقتصاد پول و بانکداری، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، چاپ اول1375توتونچیان، ایرج، )

  نشتتر تهران: یه داری آن با نظام ستترما یستتهو مقا یاستتالم یانکداریپول و  ،1379یرج، ا یان،توتونچ

 .102و 88و  92ص توانگران، 

، بررستتی و نقد نظریات برخی از اندیشتته وران استتالمی، فصتتلنامه 1384توستتلی، محمد استتماعیل، 

 .19اقتصاد اسالمی، شماره 

سماعیل، محدودیت    سلی، محمد ا سؤولیت تو سر بودجه   ت های دولها و م سالمی در پولی کردن ک ، ا

 .1383، تابستان 14سال چهارم، شماره مجله اقتصاد اسالمی، 

سوم،        (،1382،)دادگر، یداهلل و رحمانی، تیمور ستان کتاب، چاپ  صاد، ق ، بو صول عل  اقت مبانی و ا

 .311ص

  ص ید بهشتی، اقتصاد پول و بانکداری  تهران: دانشگاه شه   ، 1387ی، صمصام   ینو حس  یزداودی، پرو

 . 33و  21

سن میرجلیلی      سید ح سن آقانظری،  شگاه      1374، پرویز داوودی، ح سالمی، پژوه صاد ا ، پول در اقت

 .حوزه و دانشگاه

مجموعه مقاالت ارایه شتتتده در داللی اصتتتفهانی، رحی  .راهکارهای دستتتتیابی به جامعه بدون ربا، 

 .1386 ،بیت مدرستر ، تهران: دانشگاهچهارمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی

 ، اقتصاد اسالمی از نظریه تا عمل، همشهری آنالین.1386عیوضلو، حسین، 

ضلو، ع س  یو صول و مبان ، 1387ین، ح سالم    ینظام پول یا صاد ا صلنامه علم ی، در اقت شی ف  ی پژوه

 .44، 29ص  ی،اقتصاد اسالم

اقتصاد اسالمی، سال هشت ،      اقتصاد اسالمی،    در پولی نظام مبانی و ، اصول 1387عیوضلو، حسین،  

 .29شماره

 .گیردبانکداری اسالمی بر بستر عل  اقتصاد متعار  قرار نمی، 1393عیوضلو، حسین، 

سین،         سمی، ح سین، می ضلو، ح سالمی در  بانکداری نظام ، نقش1390عیو  در مالی ثبات ایجاد ا

 کالن، ویژه نامه بانکداری اسالمی. سطح

شکین  ضاوی،    ا ،(1388) ،فردریک اس. می صاد پول، بانکداری و بازارهای مالی، جلد اول، ترجمه ق قت

 حسین، چاپ اول، تهران، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا. ایران.

ضاو  ست یس  چارچوب(. 1390. )نیحس  ،یق صلنامه . 1390 سال  دری پول ا صاد، ی ها تازه ف  سال  اقت

 .131 شماره هشت ،

ضا،  بگلو، محمد قلی سی 1390) ر شی  (، برر ست    اثربخ سبت  پولی سیا  ارزیابی و قانونی ذخیره ن
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 نوزده ، سال  اقتصادی،  های پژوهش روند کشور فصلنامه   بانکی در شبکه  آن ای ترازنامه اثرات

 .59-94صفحات  ،59 شماره

،  ایران مرکزی بانک رستتانی اطالع و پریری مستتئولیت شتتفافیت، (، بررستتی1389) احمد، ،مجتهد

 .3سال دوم، شماره  اقتصاد، و پول فصلنامه

(، پول، بانکداری و نهادهای مالی، تهران: جنگل، پژوهشکده 1391مجتهد، احمد و حسن زاده، علی )

 .بانک مرکزی ج.ا. ایران -پولی و بانکی

 .بانکداری اسالمی، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1380موسویان، سیّدعباس، 

(، بانکداری مرکزی در نظام بانکداری استتالمی بدون ربا: 1388رضتتا، ) ی، حمیدفرشتتاد، حر ی،مومن

 ویژه نامه بانک، شماره شش . پژوهشنامه اقتصادی و ارزیابی ابزارهای پولی کارآمد،شناسایی 
 www.bis.org 
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