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چکیده
در این نوشتار قصد داریم مختصات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را از جنبه اقتصادی
معرفی نماییم و نحوه دستیابی به آن را ازطریق برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی،
مورد تأکید قراردهیم .الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چارچوبی را برای استقرار و حرکت
در مسیر صراط مستقیم که دربرگیرنده کلیه احکام و دستورات الهی است ،ارائه میدهد.
اما بدون شناسایی و محو حرکتهای باطل ،سخن گفتن از چیستی الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،امکانپذیر نیست .برهمین اساس در مطالعه حاضر و در گام اول ،مختصات،
ویژگیها و نهادهای سازماندهنده به نظریه اقتصاد سرمایهداری ،شامل بهره پولی ،نظام
بانکداری ،سیاستهای پولی و اعتباری که تولیدکننده نابسامانی ،رکود ،تورم و هرجومرج
هستند و باعث فاصله گرفتن جامعه از مسیر صراط مستقیم میشوند را معرفی و نقد
خواهیم نمود .برای طراحی مدل اسالمی ایرانی پیشرفت ،نقد نظریه اقتصاد سرمایهداری
از این جهت اهمیت دارد که ،نظریه مذکور در انگارهها ،مقدمات ،اهداف و نحوه دستیابی
به آرمانهایش ،تولیدکننده حرکتهای باطلی است که الزم است برای استقرار الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،متوقف و محو شوند .در این نوشتار استدالل خواهیم کرد الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت در مقدمات ،اهداف و نحوه دستیابی به اهدافش ،در تضاد کامل با
نظریه سرمایهداری است .اولین اقدام در جهت استقرار الگوی پیشنهادی در این نوشتار،
حذف بهره پولی و ممانعت از خلق پول توسط نظام بانکی است .در این نوشتار استدالل
خواهیم کرد که نظام اقتصادی مبتنی بر نظریه سرمایهداری ،برای تولید انسان ،درمقایسه
با انواع داراییهای واقعی و اعتباری نظیر سرمایه فیزیکی ،پول و اعتبار ،ارزش کمتری
قائل است .این تلقی نسبت به انسان ،با نظر اسالم که انسان را اشرف مخلوقات میداند
در تضاد کامل است.
برهمین اساس در نوشتار حاضر تالش گردیده تا مبانی نظری یک نظام اقتصادی
انسانمدار (درمقابل نظام اقتصادی سرمایهمدار) مبتنی بر نظر اسالم ،معرفی شود و از آن
برای طراحی یک مدل منطقی و سازگار استفاده گردد .بهعبارت دیگر ،مدل ارائه شده در 7

این نوشتار از ویژگیهای برشمرده در ذیل برخوردار است:

الف -انسانمحور :شالوده مدل بهگونهای طراحی شده است که ارزش بازدهی روی
تولیدمثل انسان نهتنها باالتر از ارزش بازده روی بقیه داراییها (مانند سرمایه فیزیکی و
منابع طبیعی) است ،بلکه عالوه برآن تولیدمثل انسان ،ارزش دیگر داراییها را نیز بیشتر
میکند.
ب -مبتنی بر هدایت والیت فقیه :مدل ارائه شده در نوشتار حاضر مبتنی بر سازوکار
هدایت و رهبری برنامهریز خیرخواه و آگاه (والیت فقیه) است .درمقایسه با دیگر الگوهای
تخصیصی نظیر بازار رقابتی ،برنامهریزی دستوری و یا ترکیبی ،فقط سازوکار مبتنی بر
هدایت ولی فقیه میتواند مانع تعدی به حقوق نسلهای آینده در استفاده از منابع طبیعی
باشد.
ج -مبتنی بر اصل حرکت جوهری :در این نوشتار برای تبیین ویژگیهای نظام
اقتصادی مورد تأیید در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،نظریه حرکت جوهری مالصدرا و
تفکرات منبعث از مکتب اصفهان مورد استفاده قرارگرفته است.
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مقدمه
هدف در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،استقرار صراط مستقیم است .باید جامعه اسالمی
از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب که همان استقرار در صراط مستقیم است حرکت
کند .صراط مستقیم مسیری پایدار و همیشگی به سوی قرب الی ا ...است .منظور از
صراط مستقیم در این نوشتار ،آن صراطی است که دربرگیرنده کلیه دستورات الهی باشد.
برای شناسایی صراط مستقیم و همچنین برای استواری جامعه بر آن صراط ،الزم است
حرکتهایی که درست و برحق تلقی میشوند ایجاد و یا تقویت شوند و حرکتهایی نیز
که باطل تلقی میشوند ،محو شوند .بدون شناسایی و محو حرکتهای باطل ،سخن گفتن
از چیستی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،امکانپذیر نیست.
در این نوشتار قصد داریم مختصات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را از جنبه اقتصادی
تعریف نماییم و نحوه دستیابی به آنرا ازطریق برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی،
مورد تأکید قراردهیم .برای این منظور الزم است در ابتدا مختصات و ویژگیهای ذاتی
نظریه پیشرفت در نظام متعارف سرمایهداری مورد توجه قرارگیرد و پس از آن نظریه
پیشرفت اسالمی که از اساس در تضاد با نظریه متعارف است ،مشخص شود .برای اینکه
به درک روشنتری از نظریه پیشرفت مبتنی بر شریعت اسالم دست یابیم ،مدلی تبیینی
از نظریه اسالمی پیشرفت معرفی خواهیم نمود.
الگوی پیشنهاد شده در این نوشتار دارای دو ویژگی مهم است .اولین ویژگی آن این است
که نظر اسالم درخصوص اهمیت انسان در آن متبلور است .اساساً الگوی معرفی شده در
این نوشتار مبتنی بر اهمیت و ارزش تولید مثل انسان در مقایسه با دیگر تولیدات انسان
است .در ادامه خواهیم دید که در الگوی سرمایهداری مصنوعات و تولیدات انسان از
تولید خود انسان ارزش بیشتری دارد .اگر در نظریه رشد مدرن سرمایهداری در مقایسه
با نظریههای قدیمیتر رشد ،به انسان اهمیت بیشتری معطوف شده است ،ولی باز این
ضریب اهمیت بهخاطر نقشآفرینی انسان در تولید کاالهای بیشتر است ،یعنی در نظریه
سرمایهداری نگاهی کام ً
ال ابزارگرایانه به انسان وجود دارد .نتیجه این نوع نگاه بازده بیشتر 9

روی تولیدات انسان (کاال ،سرمایه ،پول و اعتبار) نسبت به بازده طبیعی خود انسان است
(رشد طبیعی جمعیت)! اما در الگوی پیشنهادی در این نوشتار بازده باالتر در طبیعت به
نفع انسان است .یعنی بهجای آنکه انباشت انسان وابسته به بازدهیاش در تولید داراییها
باشد ،این داراییهاست که انباشتشان در گرو سهمشان در افزایش انباشت انسان خواهد
بود!
دومین ویژگی الگوی پیشنهادی در این نوشتار ،ایرانی بودن مبنای طراحی آن است.
نظریات ارائه شده در این نوشتار منبعث از تفکرات مکتب فکری اصفهان و خاصتاً نظریه
حرکت جوهری صدرالمتألهین است .برای دستیابی به هدف این نوشتار ،مطالب را در
چهار بخش ارائه خواهیم نمود:
بخش اول – شناخت ابعادی از نظریه اقتصاد سرمایهداری

بخش دوم -ترسیم مختصات اساسی الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت
بخش سوم – مدلی برای الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت

بخش چهارم  -جمعبندی ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
شناخت ابعادی از نظریه اقتصاد سرمایهداری
برای شناخت و نقد نظریه سرمایهداری پیشرفت ،باید تلقی نظریه مذکور را درمورد
مفاهیمی نظیر رشد ،جمعیت انسانی ،داراییهای حقیقی و اعتباری ،زمان و نهادهایی
که در این نظام شکلگرفته و تکامل یافتهاند تا مفاهیم باال را تقویت کنند (نظیر بانک)،
بشناسیم .به همین منظور این بخش را در چهار موضوع «بهره پولی»« ،بانکداری»،
«جمعیت» و «زمان» ،در ادامه ،پیگیری مینماییم:
بهره پولی
در اقتصاد سرمایهداری به پول بهره تعلق میگیرد .در نظریه سرمایهداری ،استدالل
 10میشود که بهره با ربا که در کتاب مقدس تحریم شدهاست ،بهکلی متفاوت است .از نظر

قاطبه نظریهپردازان اقتصادی بهره در طبیعتی که خداوند آفریده است ریشه دارد .بهره
در ذات و ماهیت عمل انسانی ریشه دارد؛ نمیتوان در این طبیعت زندگی کرد ولی به
ریشههای بهره اعتقاد نداشت ،نمیتوان انسان بود ،ولی به بهره اعتقاد نداشت .به ترتیب
زمانی ،اقتصاددانانی نظیر دیوید هیوم () ،کارل منگر () ،بوم باورک ( 1889و ،)1891
ایروینگ فیشر ( 1921و  ،)1930جان مینارد کینز ( ،)1936فون مایزز ( ،)1946پل
ساموئلسن ( 1958و  ،)1973رابرت سولو ( ،)1956ادموند فلپس ( ،)1961روی هارود
( ،)1939جوان رابینسون ،میلتون فریدمن ( ،)1969دیوید کاس ،مناخیم یاری ،کورز،
کنت ارو ،تالینگ کوپمانز ،رابرت لوکاس ،توماس سارجنت و بسیاری دیگر که ذکر نامشان
خارج از حوصله این متن است به این مسأله اعتقاددارند و آن را نصبالعین مدلسازیهای
اقتصادی خود نمودهاند .سراسر نظریه اقتصاد رشد مبتنی بر درستی ماهیت وجودی
ریشههای بهره است .در نظریههای رشد قدیمیتر ،بازدهی روی سرمایه تعیینکننده
بهره است و در نظریههای جدیدتر ،رشد جمعیت تعیینکننده بازدهی روی تولید است.
نسخههای جدیدتر نظریه رشد (مدلهای رشد بهینه ،مدلهای رشد درونزا و  )...عامل
ترجیحات زمانی را نیز در تعیین مسیر بهره مؤثر میدانند .بهطورکلی با وارسی در نظریه
اقتصاد سرمایهداری میتوانیم چهار ریشه را برای بهره استخراج کنیم .اینها معتقدند
خداوند در طبیعت چهار دلیل برای وجود بهره خلق کرده است و بهخاطر این چهار دلیل
بهره با ربا متفاوت است .برای مثال ،ممکن است مجموع این ریشهها یک نرخ  7درصدی
تولیدکند؛ حال چنانچه نرخ حاکم بر بازار پول بیش از این رقم  7درصد بود ،اضافه آن
ربا تلقی میشود که باید برای رسیدن به تعادل ،این اضافه حذف شود! این چهار ریشه
عبارتند از:
ریشه اول :مطلوبیت نهایی کاهنده

ریشه دوم :ترجیح زمانی
ریشه سوم :مولدیت

ریشه چهارم :رشد جمعیت
در ادامه به توضیح مختصری از هرکدام که چگونه بهره ایجاد میکنند ،میپردازیم.
در مورد چیستی ریشه اول بهره استدالل میشود که وقتی فردی انتظار دارد درآینده 11

موجودی بیشتری از کاال یا درآمد را دراختیار خواهدداشت ،برای اینکه هماکنون در
مشقت و در آینده در اسراف نیافتد ،ترجیح میدهد هماکنون ازطریق دریافت یک وام،
بخشی از مصرف آینده خود را به حال منتقل نماید .اما چون موجودی او در آینده بیشتر از
موجودی حال او است ،بهدلیل کارکرد قانون مطلوبیت نهایی ،چنانچه این انتقال مصرف
با نرخی بزرگتر از یک انجام شود ،هیچ زیان مطلوبیتی متوجه او نخواهدشد .یعنی فرد
به پرداخت بدون خسارت یک نرخ بهره مثبت روی وام دریافتیاش تمایل ذاتی دارد .این
تمایل ذاتی بهخاطر مختصات ذهنی انسان است که خالق هستی در رفتار اقتصادیاش
مطلوبیت نهایی را کاهنده قرارداده است!
ریشه دوم بهره ،ترجیح زمانی است .براساس این ریشه ،انسان حال را به آینده ترجیح
میدهد و بنابراین اگر قرارباشد برای تجهیز مصرف آینده از مصرف حال خود بکاهد ،الزم
است برای این گذشت ،به او جایزه داد .یعنی بهره پاداش گذشت از مصرف حال است و
چون انسان موجودی بیصبر است ،باید برای صبر به او پاداش داد.
مولدیـت ،یعنی ریشه سوم بهره ،از اندیشه مولـد بودن طبیعت نـاشی میشود .طبیعت
ذاتاً مولـد است .اگر انسان مبادلهای با طبیعت انجام دهد ،این مبـادله سودآور (بهرهزا)
است .برای مثال اگر فردی مقدار مشخـصی گندم وام گرفت و آنرا بـرای کاشت گنـدم
استفاده نمود ،پس از اتمام دوره کاشت ،میزان گندم بیشتری را برداشت خواهد نمود.
بنابراین عدالت اقتضا میکند درصورت دستـیابی به گندم بیشتر ،سهمی از آن را بابت
وامی که دریافت نموده به وامدهنده بپـردازد .اصل ایده مولدیت در نظریه اقتـصاد
کالن رشد مبنای مدلسازی قرارگرفته است .در نظریه رشد اقتـصادی مولدیت عام
به رشد اقتصادی میانجامد و رشد اقتصادی تعیـین کننده میزان بهره است! درنظریه
توزیع نیز بهره ایجاد شده بهخاطر مولدیت طبیـعت ،بین عوامل ایجادکننده آن توزیع
میشود.
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ریشه چهارم بهره ،رشد جمعیت است .وقتی مولدیت ،عامل ایجاد رشد و بنابراین بهره واقعی
است ،هر عامل دیگری که باعث ایجاد مولدیت میشود نیز در فهرست تعیینکنندههای
بهره قرارخواهدگرفت .رشد جمعیت در این فهرست قراردارد .وقتی جمعیت رشد میکند،
جمعیت کار نیز رشد میکند و جمعیت کار نیز مولدیت میآفریند .ساموئلسن اقتصاددانی

است که برای اولین بار این موضوع را در قالب یک الگوی ریاضی (الگوی نسلهای
همپوشان) مطرح میکند .در فهرست مولدها ،در کنار جمعیت ،عوامل دیگری نیز توسط
ا قتصاددانان بهعنوان تعیینکننده بهره اضافه شدهاند .برای مثال دانش و فن مولدیت
میآفریند .هرچه دانش افزایش یابد ،بهره (وری) استفاده از منابع ثابت باالتر میرود .اما
دانش بیشتر متکی بر رشد جمعیت باالتر است ،بنابراین باید رشد دانش را
چون تولید
ِ
ذیل رشد جمعیت در تولید بهره بدانیم .نظریههای رشد درونزا ،دانش و دانایی محور،
نظریههای رشد ایدهمحور و انواع توابع رشد دانش در این فهرست جای داده میشوند.
در ترسیم الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت نمیتوان به این موضوعات التفات نداشت .اگر
استدالل این اقتصاددانان در توجیه ریشهدار بودن بهره در طبیعت درست باشد ،بنابراین
نظریه تحریم ربا در قرآن را باید بسیار محدود و جزئی تلقی نمود! اما آیا نظریه تحریم ربا
جزئی و محدود است؟
بنابراین بهمنظور تبیین تحریم ربا در اسالم ،الزم است الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
تکلیف خود با استدالل متعارف تفاوت بهره از ربا را روشن نماید .برای اینکار باید
استداللی اقتصاددانان غربی درخصوص ریشههای
چیدمان
منطق
درستی
درخصوص
ِ
ِ
ِ
ِ
بهره ،به یک نقد اساسی همت نمود .بنابراین باید قبل از هرچیز روشن شود که آیا آنگونه
که این اقتصاددانان میاندیشند ،ریشههای مذکور برای بهره در طبیعت وجود دارند؟ آیا
طبیعت ذاتاً مولد است؟ آیا ترجیح زمانی ،آنسان که اینان میاندیشند وجوددارد؟ آیا
ریشههای مذکور به فرض وجوشان ،میتوانند باعث تولید بهره باشند؟ چنانچه پاسخ به
این سؤاالت منفی بود ،آنگاه میتوانیم مدعی شویم که استدالل نظریه سرمایهداری در
توجیه علل تفاوت بهره از ربا ابتر است! و اینگونه ،راه برای طراحی یک مدل اقتصادی
کالن بدون بهره که مقدمهای بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است ،تااندازهای هموار
خواهدشد.
درخصوص نقد نظریه ریشههای بهره مطالعات مفصلی توسط نویسندگان این نوشتار انجام
شده است که ذکر آنها در این مجال جایز نیست ،زیرا ارائه آنها مستلزم شرح تفصیلی
نظریه سرمایهداری درخصوص بهره است تا بتوان این نظریات را نقد نمود .بههمین دلیل
فقط به ذکر نتایج مطالعات مذکور بسنده میشود .براساس مطالعات انجام شده ،کلیه
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ریشههای معرفی شده برای ایجاد بهره برخالف نظریه بنیانگذاران آن ،نمیتوانند بهره
را توضیح دهند .1همچنین عدم تقاوت بین بهره و ربا از دیگر نتایج مطالعات فوقالذکر
میباشد ،بنابراین الزم است نظام اقتصادی بر پایه عدم وجود بهره استقرار یابد.2
البته ناگفته نماند که در نظریه اقتصاد سرمایهداری اقتصاددانانی هم هستند که در
عین اعتقاد به ریشههای طبیعی برای بهره ،بهره پولی را از جنبه آثار مخربی که بر
اقتصاد تحمیل میکند مورد انتقاد قرار میدهند .جان مینارد کینز ( )1936یکی از این
اقتصاددانان است .او صراحتاً بهره پولی را عامل تولید بیکاری معرفی میکند .ازنظر او بهره
پولی تنها عاملی است که اقتصاد را در زیر ظرفیت اشتغال کامل نگه خواهدداشت .کینز
استدالل میکند که نرخ بهره پولی نقشی ویژه در محدودکردن سطح اشتغال ایفا میکند
(نظریه عمومی ،فصل  .)17به تبعیت از کینز ،نیوکینزینهایی مانند توبین ( )1965رفته
رفته این اعتقاد را مییابند که بهترین نرخ برای بهره صفر است .موریس اله ()1947
اندازه بهینه برای نرخ بهره واقعی را صفر میداند .فریدمن ( ،)1969نرخ بهره اسمی بهینه
را صفر میداند .همچنین طیف دیگری از اقتصاددانان سرمایهداری ازطریق نقد ریشههای
ایجاد بهره ،موضوع را مطرح میکنند .شاید پیگو ( )1920اولین اقتصاددانی باشد که آثار
مخرب ترجیح زمانی را متذکر میشود .از نظر پیگو ترجیح زمانی نوعی عدم عقالنیت است
زیرا باعث میشود فرد آینده خود را کوچکتر از اندازه معمول خود برآوردکند .وقتی فرد
آینده خود را بهدلیل ترجیح حال بر آینده ،کوچک ارزیابی کند ،علیالقاعده برای آن نیز
کمتر پسانداز خواهد نمود .به عبارت دیگر از نظر پیگو ترجیح زمانی مثبت باعث افزایش
مصرف حال و کاهش سطح پسانداز و نتیجتاً به تعویق افتادن فرایند رشد اقتصادی
خواهدشد .بنابراین الزم است دولت دخالت کند و برای پایینتر بودن سطح پس انداز
نسبت به اندازه بهینه اش اقدام عملی انجام دهد .فرانک رمزی ( )1928دیگر اقتصاددانی
است که به انتقاد از ترجیح زمانی میپردازد .رمزی در انتقاد خود بیشتر به جنبه ضداخالق
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 .1برای اطالع از معرفی و نقد ریشههای بهره به بخشی دستجردی ( ،)1383بخشی و داللی اصفهانی (،)1383
بخشی و داللی اصفهانی ( )1391مراجعه نمایید.
. 2البته از این مقدمه که نظریه سرمایهداری درخصوص ریشههای بهره دارای وجاهت علمی نیست نباید استنتاج
کنیم که بهره همان ربا است .زیرا ممکن است در آینده پزوهش جدیدی توسط دانشمندان غربی انجام شود و دلیل
تازهای برای تفاوت بهره از ربا اقامه کند .بنابراین عالوه بر اینکه ضروری است نظریههای بهره مورد نقد قرارگیرند باید
نظریات مستقلی نیز دراینخصوص که چرا بهره همان ربا است ارائه شود .بخشی ( )1392تالش نموده است نظریه
مستقلی درخصوص یکسان بودن بهره و ربا مطرح کند.

بودن عامل ترجیح زمانی میپردازد و اظهار میکند ،ترجیح زمانی نسلهای فعلی باعث
کاهش سطح منابع در دسترس برای نسلهای آینده میشود و به نوعی دست یازیدن به
حق مصرف آیندگان است که عملی کام ً
ال ضد اخالق است .روی هارود نیز مخالف تنزیل
آیندگان است .همچنین جان راولز نیز میانه خوبی با نظریه ترجیح زمانی ندارد و تالش
میکند الگویی را به اقتصاددانان معرفی نماید که بدون وجود عامل تنزیل ،توزیع امکانات
بین نسل های مختلف مبتنی بر عدالت باشد .البته در اردوگاه مخالف نیز اقتصاددانان
زیادی هستند که به دفاع از نظریه تنزیل و ترجیح زمانی میپردازند .افرادی چون فون
مایزز ،کوپمانز ،مارگلین ،رابرت بارو و غیره را میتوان نام برد.
بانکداری
یکی از نهادهای بسیار مؤثر در نظام اقتصادی معاصر و درواقع یکی از خصوصیات برجسته
نظام اقتصادی سرمایهداری در عصر کنونی ،نظام بانکداری است .این نظام ازطریق فرایند
خلق پول ،آثار بسیار ناگواری در جامعه ایجاد خواهدکرد .برای شناسایی وجه بیرونی نظام
سرمایهداری ،شناخت بانک ضروری است .مفاهیمی چون مولد بودن داراییهایی مانند
سرمایه فیزیکی ،حتی مولدیت روی پول و اعتبار که مشخصههای ذاتی نظام سرمایهداری
هستند ،ازطریق نظام بانکی به عرصه ظهور میرسد.
سؤالی که الزم است پاسخ آن در این بخش داده شود این است که آیا با حذف ربا از نظام
بانکی ،میتوان آنرا یک نهاد مورد تأیید در اقتصاد اسالمی دانست و بر این اساس اجازه
ورود آن به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را داد؟ به بیان دیگر ،آیا نظام بانکی بدون ربا،
اسالمی است؟
البته بانکداری متعارف دارای دو مشخصه بارز «بهره پولی» و «خلق پول» است .نظام
بانکی با ترکیب این دو مشخصه ،آثار بسیار زیادی بر نظام اقتصادی برجای میگذارد .برای
پاسخ به سؤاالتی که در ابتدای همین بخش مطرح نمودیم ،الزم است این آثار بهدقت مورد
بررسی واقع شوند .البته در ادبیات اقتصادی ،نقدهای مفصلی بر عملکرد بانکداری انجام
شده است؛ نقدهای موجود درادبیات اقتصادی درمورد بانکداری ،موضوع ترکیب عملیات
بانکی و بهره را مدنظر قراردادهاند و درخصوص عملیات بانکی بدون بهره (ربا) مطالعه 15

جدی توسط اقتصاددانان سرمایهدار انجام نشده است .اما در نوشتار حاضر تالش بر این
است که ضمن نقد بانکداری غیر ربوی ،موضوعیت وجود آن در الگوی اسالمی – ایرانی
پیشرفت ،مورد سؤال واقع شود.
معرفی و نقد نظریه بانکداری متعارف :نظام بانکداری متعارف جدای از اینکه به
دریافت و پرداخت بهره بپردازد و یا غیر ربوی عمل کند ،مبتنی بر اصلی به نام «اصل
ذخیره جزئی» عمل مینماید .بنابراین برای بررسی نظام بانکی الزم است نحوه عمل
بانکداری ذخیرهای را بشناسیم .در نظامبانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی ،درصدی از
سپردهها بهعنوان ذخیره (قانونی) کنار گذاشته میشود و بقیه بهصورت وام به متقاضیان
پرداخت میشود .وام پرداختی در مرحله بعد ،مجددا ً به سپرده تبدیل میشود و با حذف
اصل ذخیره جزئی ،در فرایند وام بعدی مورد استفاده قرار میگیرد .این فرایند باعث خلق
پول در اقتصاد خواهد شد که موضوع بحث ما در این بخش از نوشتار است .این نظام
بانکداری ،از سوی اندیشمندان مختلف مورد انتقاد قرارگرفته است؛ که در ادامه بهصورت
مختصر به نتایج مطالعات این اندیشمندان منتقد اشاره مینمائیم.
شاید بتوان فردریک سودی 3را اولین کسی دانست که در بررسیهای علمی و عمیق خود
در مباحث پولی ،نظام بانکداری ذخیرهای را مورد انتقاد قرارداد است .سودی در کتاب
خود ( )1921استدالل میکند که بانکباعث تولید و توسعه فقر میشود .دیدگاه سودی
توسط فرانک نایت ( 1927و  )1933اقتصاددان برجسته پولی و از طراحان اصلی برنامه
شیکاگو برای اصالح پولی و سیستم ذخیره  100درصدی ،مورد تأیید قرار میگیرد .موریس
اله برنده نوبل اقتصاد ( )1998منتقد سرسخت دیگری است که بانکداری ذخیرهای را
معادل تغلب و کالبردای میداند .او شش انتقاد مهم به این سیستم وارد نموده است که
ازبین آنها میتوان به عدم امکان کنترل عرضه پول و برهم زدن توزیع درآمد اشاره نمود.
هنری سیمونز )1948( 4از بانکداری ذخیرهای بهعنوان مانعی برای ایجاد یک نظام مالی
صحیح یاد میکند .ازنظر سیمونز ،بانکداری تجاری مستعد دولتی شدن است و نباید
اجازه داد بخش خصوصی در تأسیس بانک مشارکت داشته باشد .ازنظر سیمونز الزم است
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 . 3برنده نوبل در علم شیمی
 . 4هنری سیمونز استاد فریدمن است و فریدمن در آثار خود از او به نیکی یاد کرده است.

نرخ ذخیره قانونی  100درصد باشد .ژاکوب واینر ( ،)1936لوید مینتز ( ،)1945ماری
رودبارد ( )1983و فیلیپ رونیه ( )1994دیگر منتقدین نظام بانکداری هستند و هر یک
پیشنهاداتی نیز برای اصالح آن ارائه نمودهاند .برای نمونه رودبارد نرخ ذخیره  100درصد
را ازطریق بازگشت به سیستم طال پیشنهاد میکند .فییلپ رونیه نیز ایده بانکداری
محدود 5را که در آن فعالیت بانک صرفاً دریافت و نگهداری سپرده است ،مطرح مینماید.
میلتون فریدمن در دستیابی به قاعده مشهور مقدار بهینه پول ،به این نتیجه میرسد که
نهایتاً در وضعیت موجود بانکداری ،نظام مختلط پول و اعتبار برای دستیابی به مقدار
بهینه پول در شرایط کارآمدی پویا ،نهایتاً الزم است مقدار پول صفر گردد .درخصوص
تفسیر نظریه فریدمن و چگونگی کاربردی نمودن آن ،البته مقاالت بسیار زیادی توسط
اقتصاددانان بعدی منتشر شده است .ایرلند ( ،)2003کول و کوچرالکوتا ( )1998و
سسرانو( )1998درخصوص سیاستهای اجرایی در فراهم ساختن محیط برای دستیابی
به مقدار بهینه پول بررسیهای دقیقی انجام دادهاند.
مطالعات انتقادی مذکور که توسط خود اقتصاددانان سرمایهداری انجام شده است ،نشان
میدهد که اصل نظام بانکداری و امکان اسالمی شدن آن با شک و تردید مواجه است.
نظام بانکداری متعارف ،بهطور مبنایی در تمدن غربی ریشه گرفته است .اگر نتوان نظام
بانکی را متناسب با اصول اسالمی ،اصالح نمود ،بنابراین وجود آن در الگوی اسالمی –
ایرانی پیشرفت زائد و مزاحم خواهد بود.
در این نوشتار استدالل خواهیم کرد که نظام بانکداری متعارف بهدلیل آنکه بر اصل
ذخیره جزئی عمل مینماید ،باعث ایجاد تورم و بیکاری در اقتصاد خواهد شد.

طریق «ا ِعمال نرخ بهره» و «خلق اعتبار» به
عملیات بانکی و تورم :نظام بانکی از دو
ِ
تورم دامن میزند .منطق نظریه اقتصادی بیان میکند بهازای هر نرخ معینی از بهره پولی،
سطح مشخصی از تورم بر اقتصاد تحمیل میشود .برای مثال در یک نرخ بهره 20درصدی
 10000ریال کنونی ،سال آینده همارز با  12000ریال خواهد بود .یعنی از هماکنون
قرارداد میگذاریم که ارزش پول  20درصد کاهش یابد .در این شرایط ،کاالیی که قیمت
آن هماکنون  10000ریال است ،سال آینده  12000ریال خواهد شد.
5. Narrow Banking
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خلق اعتبار دومین عامل ایجاد تورم است .برای توضیح این مسأله که چگونه خلق پول
بانکی ازطریق اعطای تسهیالت ،باعث ایجاد تورم میشود ،الزم است تسهیالت بانکی را
با تسهیالتی که نهاد یا فردی غیر از بانک به وامگیرنده پرداخت مینماید ،مورد مقایسه
قراردهیم .هنگامیکه شخصی غیر از بانک به شخص دیگری وام میدهد ،درواقع بخشی از
قدرت خرید وامدهنده برای مدتی به وامگیرنده انتقال مییابد ،لذا بهمیزان وام پرداختی،
تقاضای وامدهنده برای خرید کاهش و درعوض تقاضای وامگیرنده افزایش مییابد.
بنابراین میتوان نتیجهگرفتکه در سطح کالن با وا ِم غیربانکی تغییر و افزایش محسوسی
در تقاضای کل ایجاد نخواهدشد .اما هنگامیکه شبکه بانکی واممیدهد ،قدرت خرید
سپردهگذار بانکی به وامگیرنده منتقل نخواهدشد ،بلکه قدرت خرید جدیدی در اقتصاد
خلق میشود که باعث خواهدشد سطح تقاضای کل در اقتصاد افزایش یابد .قدرت خرید
جدید ،سپرده جدید و بنابراین وام جدیدی خلق میکند که مجددا ً تقاضای کل را تحریک
خلق وام
خواهدنمود و این تحریک تقاضا ،مادام که شبکه بانکی از سپرده اولیهای بتواند ِ
نماید ،ادامه خواهدداشت و لذا تقاضای کل در پاسخ ،مکررا ً افزایش خواهدداشت .این
وضعیت منجر به تورم خواهدشد .در این شرایط ،طرف عرضه کل باید قادر باشد بهراحتی
و بههمان سرعتی که طرف تقاضای اقتصاد ازطریق خلق پول ،تولی ِد مثل میکند ،تکثیر
یابد تا تورم ایجاد نشود .این امر مستلزم آن است که در طرف عرضه اقتصاد ،همان مکانیزم
خلق سریعیکه در طرف تقاضا وجوددارد (یعنی بانک) وجود داشته باشد .یعنی وقتی
پول درگردش (سرعت پول ضربدر مقدار
اسکناس جدیدی منتشر میشود و بهخاطرآنِ ،
پول) درصدی افزوده میشود ،عالوه بر اینکه الزم است طرف عرضه برابر همین درصد
رشد کند (تولیدجدید) ،همچنین وقتی این پول جدید دراختیار شبکه بانکی برای خلق
پول قرار میگیرد و با نسبت معکوس نرخ ذخیره قانونی شروع به تکثیر میکند ،درطرف
عرضه نیز سازوکاری برابر با همین نسبت و با همین کارکرد ،به تکثیر از همان تولی ِد جدید
اقدام نماید .الزم است بین رشد طرف تقاضا و رشد طرف عرضه ،از لحاظ زمانی سازگاری
وجودداشته باشد تا اطمینان یابیم که تسهیالت خلق شده ،تورمی نخواهند بود .اما
ناسازگاری زمانی فوق وجوددارد و طرف عرضه نمیتواند با رشد طرف تقاضا سازگار شود.
تنها افزایش حجم پول در گردش نیست که باعث تورم میشود ،بلکه افزایش سپردههای

بانکی نیز در تولید تورم مؤثر است.6
عملیات بانکی و رکود :مطابق نظریه اقتصادی ،بهره پولی و خلق اعتبار عالوه بر تولید
تورم ،رکود را نیز باعث میشوند .تأثیر بهره پولی بر تولید بیکاری منطق پیچیده و
ناشناختهای ندارد .این موضوع به دفعات در متون اقتصادی تأکید شده است .در این
نوشتار به جزئیات این موضوع اشاره نمیکنیم .کینز ( ،1936فصل  )17استدالل میکند
نرخ بهره پولی نقشی ویژه در ایجاد بیکاری ایفا میکند.
ارائه تسهیالت بانکی ازطریق عملیات خلق اعتبار به تولید رکود میانجامد .تسهیالت
بانکی ممکن است در آغاز باعث تقویت تولید و تخفیفدهنده رکود باشد ،ولی بهدالیل
متعدد این عملیات خنثی شده و رکود وسیعتری را بر جامعه مستولی خواهدنمود؛ در این
مجال کوتاه فقط به یکی از این دالیل اشاره خواهیم نمود .بانکها در اثر ارائه تسهیالت
به پسانداز اسمی (موهومی) جامعه اضافه میکنند .زیرا معادل تسهیالت اعطایی بهاضافه
بهره آنها ،بدهی عمومی تولید خواهد شد .اما آنچه محرک واقعی تولید است ،پسانداز
واقعی 7است .پسانداز واقعی از مسیر تولید حاصل میشود .افراد جامعه بخشی از تولید
خود را مصرف و بقیه را پسانداز میکنند .این پسانداز که درواقع بخشی از تولید کاالها
و خدماتی است که مصرف نشده است ،در مرحله بعد به سرمایهگذاری تبدیل خواهد
شد؛ و این نوع سرمایهگذاری است که تولید در دوره بعد را تشویق میکند .اما پسانداز
حاصل شده ازطریق وام و اعتبار خصوصیت واقعی ندارد و موهومی است و مبتنی بر بدهی
است .برای روشن شدن موضوع مثالی میزنیم .دو فرد همزمان اقدام به سرمایهگذاری
میکنند .فرد «الف» ازطریق کنارگذاشتن بخشی از تولید واقعیاش اقدام به پسانداز
(=سرمایهگذاری)؛ فرد «ب» بهجای اینکار ،از فرد «ج» ،وام میگیرد و آنرا بهجای فرد
«ج» سرمایهگذاری میکند .در این مثال فرد «ب» ممکن است ادعا کند سرمایهگذاری
 .6ظاهرا ً دلیل مقامات محترم پولی بر عدم استفاده از روش افزایش حجم پول در گردش ،استناد آنها به نسخه اولیه نظریه
) .اما نظریه مقداری در شرایط وجود نظام بانکی به
مقداری است (یعنی
اصالح میشود .در این رابطه هرچند میتوان  MVرا ثابت نگه داشت ،ولی افزایش ‹ M’Vقیمتها را باال خواهد برد.
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نموده است ولی در سطح کالن ادعای او بیمعناست .زیرا سرمایهگذاری مذکور همان
مبلغی است که از فرد «ج» درقالب وام به او منتقل شده است .فرد «ج» میتوانست خود
بهجای وام دادن پساندازش ،آنرا سرمایهگذاری کند (یعنی کاهش یکی برای افزایش
دیگری).
بنابراین افزایش سرمایهگذاری در سطح کالن فقط ازطریق افزایش پسانداز واقعی
امکانپذیر است .اعطای تسهیالت بانکی برای افزایش تولید چون مبتنی بر بدهی است ،به
افزایش در تولید منتهی نخواهد شد .یعنی هرچند افزایش پسانداز را بههمراه دارد ولی
این پسانداز افزایش یافته ،موهومی است و پسانداز موهومی نمیتواند محرک تولید باشد.
البته این مثال گویای همه واقعیتهای مربوط به اعتبار بانکی نیست .زیرا اعتبار بانکی
از هیچ خلق شده ،ولی وامی که فرد «ب» بهدست آورده است ،خلق نشده است .تفاوت
مذکور به این نتیجه منتهی خواهد شد که در مثال مذکور کماکان برابری بین پسانداز
کل (مجموع پسانداز افراد) و سرمایه گذاری کل برقرار است ولی در حالت خلق اعتبار
بانکی ،نه تنها بخشی از پساندازها موهومی است ،بلکه پسانداز کل از سرمایهگذاری
کل پیشی گرفته است .وقتی بخشی از پسانداز قادر نیست (بهدلیل ماهیت آن) به
سرمایهگذاری تبدیل شود ،و مضاف برآن تولید کننده باید اصل و فرع وامی که دریافت
نموده است را ازطریق انتقال بخشی از تولید واقعیاش بازپرداخت نماید ،این اتفاق قطعاً
در دوره بعد رکود در سرمایهگذاری را بهدنبال خواهدداشت.
عملیات بانکی و تسلط بانک بر اقتصاد :در قدیم ،رباخواران مبالغی را قرض میدادند
و در ازای آن ،مبالغ زیادتری را درطی زمان دریافت میداشتند ،بدین نحو که از وجوه
خود که میتوانست دارای پتانسیل قدرت خرید باشد ،به شخص مدیون انتقال قدرت
خرید میدادند .با این کار از قدرت خرید خود میکاستند و بهجای آن شخص مدیون را
دارای قدرت خرید میکردند .اما در نظام وامدهی معاصر ،نظام بانکداری ازطریق ایجاد و
خلق اعتبار به خلق قدرت خرید برای مدیون اقدام میکند ،بدون اینکه قدرت خرید خود
را ازدست داده باشد .این مکانیزم را میتوان اصطالحاً «خلق پول از هیچ» نامید .آنگاه
یگردد ،قدرت خرید خلق شده ،به بانک بازخواهدگشت و درواقع محو
 20که بدهی تأدیه م


ِ
بازگشت بدهی به بانک ،هرچند به اصل پول (پول رسمی) چیزی
خواهدشد .اما در این
افزوده نشده است ،یک اتفاق مهم از نظر توزیع پول رسمی رخ داده است :در فرایند مذکور
توزیع پول رسمی به نفع بانک و به زیان جامعه بههم خورده است .یعنی درطی زمان پول
از مردم به بانکها تخلیه میشود .با استمرار عملیات وامدهی و وامگیری ،در نهایت کل
حجم پول به بانک سرازیر شده و بهنفع نظام بانکی ،سیستم پولی از نیمه اعتباری به نظام
کام ً
ال اعتباری ،یا نوعی اقتصاد تهاتری مدرن ،سوق داده خواهدشد .این موضوع علمی
است و حتی با استنتاج مشهور مکتب پولی در خصوص مقدار بهینه پول صفر سازگاری
8
دارد.
عمل رباخواران در گذشته در تبدیل طال و نقره به پول تحریری به آنجا کشید که سرانجام
کل طال و نقره از دور گردش خارج و درمقابل آن و البته چندین برابر پول تحریری
(اسکناس یا پول رسمی) بهجای آن درگردش قرارگرفت .این همان موضوعی است که
قانون گرشام به آن اشاره میکند .البته این جایگزینی بد بهجای خوب در عمل بانکداری
معاصر ادامه دارد ،بهنحوی که نظام بانکی در جمعآوری پول رسمی (بهعنوان پول خوب)
و جایگزینی آن با اعتبار (پول بد) و البته چندین برابر بیشتر ،ایفاکننده همان نقش است.
دراینجا قصد داریم با توسل بر نظریه اعتباری موریس اله چگونگی تسلط نظام بانکی
بر پول ملی را ازطریق مکانیزم خلق اعتبار توضیح دهیم .برای سادگی موضوع ،فرض
میکنیم مقدار عرضه پول رسمی (اسکناس یا مسکوک) ثابت باشد .میخواهیم نتیجه
بگیریم که با خلق مستمر اعتبار توسط بانکها و عملیات وامگیری و وامدهی در طول
زمان ،کل پول رسمی که زمانی ازطریق دولت (بانک مرکزی) منتشر شده بود و در اختیار
عموم بود ،درنهایت در مالکیت بانک قرار خواهدگرفت.
فرض نمایید ،اعتباری به مبلغ  Qریال توسط بانک در زمان  tارائه میشود .این مبلغ
معادل فیزیکی ندارد .بانک با استفاده از قانون اعداد بزرگ و دیگر سازوکارها به ایجاد
اعتبار از هیچ به مبلغ  Qمیپردازد .اگر این وام اعتباری درطول زمان مث ً
ال در زمان
تسویه گردد ،یعنی در زمان  tقدرت خریدی معادل  Qریال ایجاد میکند و این قدرت
محو میشود .البته درنظر داشته باشید که در این مدت بانک سود
خرید در زمان
 .8رجوع کنید به قاعده پولی میلتون فریدمن ()1969
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تسهیالت خود را دریافت میکند .ارزش تنزیل شده این سود عبارت است از:

عبارت از سود تسهیالت است و مقدار آن درصدی از  Qبوده و
که در آن
مثبت میباشد .اگر این عمل پس از تسویه وام تکرار شود ،قدرت خرید ایجاد شده بهشرح
زیر خواهدبود:

زیرا میتوان اثبات نمود که

اثبات:
انتگرال زیر را درمورد یک ریال تسهیالت درنظر بگیرید:

میتوان نوشت:
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با تکرار وام و یا توسعه دوره وام تا بینهایت ،میتوانیم نتیجه بگرییم که:

با فرض مثبت بودن بهره ،خواهیم داشت:
بنابراین می توانیم رابطه اول را بازنویسی کنیم:

یا

و نهایتاً:

نتیجه فوق (رابطه ( ،) )2همانطوری که قب ً
ال اشاره شد ،بدین مفهوم است که بانک با
تکرار وام میتواند معادل با مبلغی که به جامعه تسهیالت وام اعطا نموده است ،از جامعه
دریافت نماید .در مثال فوق ،مبلغ تسهیالت اعطایی ثابت نگه داشته شده و فقط استمرار
زمانی آن مورد توجه قرارگرفته است .بانک میتواند ازطریق باالتر بردن نرخ سود تسهیالت 23

و یا ازطریق باالتر بردن مبلغ وام اعطایی ،مدت زمان کمتری را جهت تکمیل دریافت کلیه
وجوه از جامعه منتظر بماند .این نتیجه را میتوان با دقت علمی بیشتری مورد تأیید قرار
داد ،هنگامی که جمعیت درحال افزایش باشد و یا عرضه پول رسمی توسط بانک مرکزی
درحال افزایش باشد.
عمل بانکداری متعارف در وامدهی و خلق اعتبار از هیچ ،ازطریق تولید و تقویت تورم،
شکاف ثروت را در جامعه تقویت میکند .وقتی بانک وام میدهد ،قدرت خرید از بانک به
جامعه منتقل نخواهد شد ،بلکه قدرت خرید جدید خلق خواهد شد که نتیجه آن افزایش
تقاضای کل و بنابراین تورم خواهدبود.
تخلیه جامعه از مالکیت بر پول به ایجاد بدهی ملی منتهی خواهدشد .قدرت خرید اعتبار
موقتی است ولی قدرت خرید پول دائمی است؛ نهایتاً قدرت خریدی که در اعتبار نهفته
است با تأدیه وام ،از آن رحل اقامت خواهدکرد ولی درمورد پول اینگونه نیست .در دنیای
پول چندگانه ،در فرایند فعالیتهای اقتصادی ،عرضه بیشتر پول نمیتواند تقاضا برای
آنرا اغناء کند .هرچه پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود ،تنها به مثابه یک محرک عمل
میکند و بر تمایل بیشتر و بیشتر پول در جامعه میافزاید ،زیرا افزایش پول ،با فاصله
زمانی کمی ،سطح قیمتهای متناسب با خود را تولید خواهدکرد (افزایش قیمتها)،
بنابراین برای همان مقدار مبادالت ،اکنون پول بیشتری الزم است .اما انتشار بیشتر پول
در نظام بانکی مبتنی بر اصل ذخیره جزئی ،به تمدید و توسعه بدهی میانجامد .درحقیقت
افزایش دائمی در عرضه پول (ازطریق خلق اعتبار) ،کاهش دائمی در ماندههای واقعی 9را
برای دریافت کنندگان وام ،همانطور که نشان دادهشد ،درپی خواهدداشت.
نظام بانکداری در ایران مبتنی بر اصل ذخیره جزئی است .یعنی درصدی از سپردهها
ذخیره شده و مابقی برای خلق وام و سپردههای بعدی استفاده خواهد شد .خاصیت و
ویژگی این نوع نظام بانکی بهگونهای است که ازطریق تلفیق عملیات خلق اعتبار و دریافت
بهره روی اعتبار ،نهتنها کل اعتبارات اعطا شده به جامعه ،به بانک برخواهد گشت ،بلکه
ذخیره حقیقی پول ملی (اسکناس و مسکوک) نیز در فرایند عملیات بانکی از ید صاحبان
اصلی آن ،یعنی آحاد مردم (خانوارها ،بنگاهها و دولت) خارج و در مالکیت شبکه بانکی
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قرارخواهدگرفت .انتهای این مسیر به تسلط تام شبکه بانکی بر فضای اقتصادی جامعه
خواهدانجامید .اوضاع وخیمتر خواهدشد چنانچه به بهانه افزایش رقابت در بازار پول ایده
خصوصیسازی نظام بانکی اجراییتر شود .در این شرایط تسلط شبکه بانکداران بر فضای
سیاسی کشور بهسادگی قابل پیشبینی خواهدبود.
بیاعتباری اصل ذخیره جزئی در کنترل عملیات خلق پول :در نظام اقتصادی مبتنی
بر عمل بانکداری ذخیرهای ،اذعان میشود که میتوان از نرخ ذخیره قانونی بهعنوان
ابزاری بازدارنده برای خلق پول بانکی استفاده نمود .بانک مرکزی ازطریق تغییر این نرخ
میتواند سیاست پولی (انبساطی و یا انقباضی) الزم برای کنترل حجم پول و نقدینگی در
اقتصاد را اتخاذ و راهبری نماید .در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری استدالل میشود که
ازطریق ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی ،میتوان حجم پول عرضه شده در اقتصاد
را محاسبه نمود .بانک مرکزی از طریق کاهش یا افزایش ضریب فزاینده و یا تغییر پایه
پولی ،میتواند عرضه پول را متناسب با مقاصد سیاستی ،تنظیم کند .بنابراین مادام که
بانک مرکزی نخواهد پایه پولی (مث ً
ال چاپ اسکناس جدید) را افزایش دهد و یا نخواسته
باشد ،ذخیره قانونی را تغییر دهد ،حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ثابت باقی خواهد ماند.
ما در این نوشتار ،قصد داریم اعتبار نظریه مذکور را مورد بررسی قرار دهیم و نتیجه
بگیریم که بدون تغییر پایه پولی و بدون تغییر ضریب فزاینده پولی ،شبکه بانکی قادر
خواهد بود ،حجم پول و نقدینگی را حتی تا بینهایت افزایش دهد .استدالل خواهیم کرد
که بهخاطر ماهیت عملیات بانکی ،با هیچ نرخی از ذخیره قانونی ،نمیتوان عرضه پول را
مدیریت نمود و بنابراین سیاست پولی تحت نظام بانکداری متعارف ،بیمعناست!
برای توضیح مسأله از یک مثال استفاده مینمائیم .فرض کنید حجم اسکناس منتشرشده
توسط بانک مرکزی  10000ریال باشد که این مبلغ نیز توسط اشخاص و شرکتها در
شبکه بانکی سپردهگذاری شده است .با فرض نرخ ذخیره قانونی  10درصد ،ازطریق
عملیات وامدهی ،حجم سپردههای بانکی برابر  100000ریال ،وام پرداختی (مطالبات
شبکه بانکی)  90000ریال و ذخیره قانونی  10000ریال خواهد شد .فرض کنید بخشی
از این وام پرداختی (برای مثال 40000 ،ریال آن) ،تسهیالت ارائه شده به بخش دولتی 25

باشد ،و البته دولت نیز مطابق بسته سیاستی خروج تورمی از رکود ،قصد دارد بخشی از
آنرا ( 25درصد) به شبکه بانکی تسویه نماید تا شبکه بانکی نیز بتواند طبق پیشبینی
بسته سیاستی ،تسهیالت مورد نیاز بخش تولید را فراهم کند.
بخش دولتی ازطریق فروش خدمات به جامعه یا استقراض از مردم (انتشار اوراق) میتواند
 10000ریال الزم (معادل  25درصد بدهی) برای بازپرداخت به شبکه بانکی را بهدست
آورد .با انجام این عملیات (یعنی فروش خدمات به جامعه و یا استقراض از مردم) و
انتقال وجوه آن ازسوی دولت به شبکه بانکی ،بدهی دولت به شبکه بانکی کاهش خواهد.
اما همزمان با تسویه بدهی دولت ،سپردههای شبکه بانکی نیز به میزان بدهی تسویه
شده کاهش خواهدیافت؛ زیرا مردم برای خرید اوراق مشارکت و یا خرید خدمات دولتی
باید مبلغ آنرا بپردازند و این یعنی انتقال سپردهها از اشخاص به دولت و از دولت به
شبکه بانکی؛ یعنی پس از پایان این عملیات ،میزان سپردههای دولت و مردم نزد بانکها
 90000ریال ،مطالبات شبکه بانکی  80000ریال و ذخیره قانونی همان  10000ریال
اولیه خواهدبود .اما هماکنون خط اعتباری جدیدی بهخاطر تسویه بدهی دولت ،بهارزش
 10000ریال در اختیار شبکه بانکی است و با لحاظ نرخ ذخیره قانونی  10درصد خط
اعتباری جدید میتواند  100000ریال سپرده جدید 90000 ،ریال وام جدید و 10000
ریال ذخیره قانونی جدید خلقکند .در پایان این فرایند ،مجموع سپردهها ،اولیه و ثانویه
معادل  190000ریال ،مطالبات شبکه بانکی  170000ریال و ذخایر قانونی 20000
ریال خواهدبود .در پایان این مرحله از عملیات مالحظه میکنیم که نسبت ذخیره قانونی
برابر  11.5درصد است؛ یعنی هماکنون بانکها معادل  1000ریال ذخایر مازاد نگهداری
کردهاند .برای بازگشت به نسبت قبلی ،بانکها میتوانند این  1000ریال مازاد را یا برای
تسویه بدهیقبلی خود به بانک مرکزی آنرا یا آنرا برای خرید دارایی جدید استفاده کنند
و یا در فرایند خلق وام قراردهند و این عملیات را تاجایی تکرار کنند که نسبت  10درصد
قانونی مجددا ً حاصل شود!
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بنابراین مشاهده مینماییم که شبکه بانکی بدون نیاز به انتشار اسکناس جدید و یا افزایش
ضریب فزاینده ازسوی بانک مرکزی ،صرفاً ازطریق عملیات وامگیری و وامدهی میتواند
حجم پول و نقدینگی را افزایش دهد! تأمین منابع برای ارائه تسهیالت بانکی ازطریق تأدیه

بدهی بخش غیردولتی و یا فروش داراییهای نظام بانکی نیز ،سرنوشتی شبیه به آنچه در
باال گفته شد خواهدداشت .یعنی نتیجه قطعی ،افزایش نقدینگی درگردش خواهدبود .این
معنایش آن است که سیاست پولی و اعتباریبیاساس ،پوچ و وهمی است!
نسبت اسکناس و مسکوک به سپردههای بانکی معیار بسیار مناسبی برای بررسی صحت
و سقم ادعای مطرح شده در این نوشتار است .اگر نظام بانکی نتواند غیر از مسیر افزایش
پایه پولی و یا افزایش ضریب فزاینده از سوی بانک مرکزی ،خلق پول نماید ،باید نسبت
اسکناس و مسکوک به سپردههای دیداری مادام که نرخ ذخیره قانونی ثابت مانده است،
بالتغییر باشد .اگر به دادههای آماری شبکه بانکی مراجعه کنیم بهسادگی درخواهیم یافت
که این نسبت در طول سالهای گذشته از مقدار  32درصد در سال  1357به تنها  6درصد
در سال  1392کاهش یافته است ،این درحالی است که نسبت ذخایر قانونی در کشور
نمیتواند از  10درصد کمتر باشد .نرخ ذخیره قانونی  10درصد اجازه میدهد سپردههای
بانکی حداکثر ده برابر موجودی اسکناس و مسکوک باشند .البته با احتساب نرخ ذخیره
احتیاطی ،نرخ مؤثر از حداقل  10درصد باالتر خواهد بود .با اینوجود ،سپردههای بانکی
در سال  15 ،1392برابر کل ذخیره اسکناس و مسکوک (نزد اشخاص ،بانکها و بانک
10
مرکزی) بوده است!
مجموع بدهی دولت به نظام بانکی حدود  80هزار میلیار تومان است .اگر دولت برای
پیشبرد اهداف بسته سیاستی مذکور بخشی از این بدهی ،مث ً
ال فقط  10درصد آنرا
طی سال آینده بازپرداخت نماید ،و شبکه بانکی بخواهد این مبالغ را برای تجهیز تولید،
بهصورت تسهیالت جدید به اقتصاد تزریق کند ،با احتساب نرخ ذخیره قانونی  10درصد،
نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ازطریق افزایش حجم پول حدود  80هزار میلیارد ریال
خواهدبود! این رقم ،نقدینگی را در کشور  15درصد باال خواهدبرد!
مروری بر تجربه بانکداری :تجربه بانکداری در ایران را میتوان بهعنوان یک شاهد
عینی برای موضع نظری ارائه شده در قسمتهای قبل مورد دقت قرار داد .البته در این
نوشتار ،مجال کافی برای دقت شایسته در دادههای تجربی وجود ندارد و فقط به چهار
 .10در سال  ،1392نسبت سپرده نزد بانکها (غیردولتی) به ذخیره اسکناس و مسکوک نزدشان 99 ،برابر است.
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مورد اشاره میکنیم.

شاهد اول :نسبت مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و غیردولتی به درآمد ملی واقعی
در کشور مطابق با آخرین آمار منتشر شده در سال  1391برابر با  3.06بوده است .یعنی
مطالبات بانکها از جامعه (شامل دولت و مردم) سه برابر درآمد ملی کشور بوده است .این
نسبت در مقایسه با سالهای قبل از آن روندی افزایشی دارد!

شاهد دوم :نسبت کل مطالبات شبکه بانکی به نقدینگی نیز در طول سالهای اخیر از
یک بزرگتر بوده است .برای نمونه مطابق با آخرین آمار منتشر شده این نسبت در سال
 1.06 ،1392بوده است .یعنی برای تسویه بدهی به شبکه بانکی کشور ،تمام نقدینگی
کشور نیز کفایت نخواهد کرد.

شاهد سوم :نسبت کل مطالبات شبکه بانکی به ذخیره سرمایه در کشور در سال ،1391
برابر با  0.64است .یعنی مطالبات بانکی در سال  1391معادل بیش از نیمی از ذخیره
سرمایه در کشور بوده است .البته این نسبت در مقایسه با سالهای قبل از آن درحال
افزایش بوده است ،برای نمونه در سال  1389و  1390این نسبت به ترتیب  0.5و 0.53
بوده است .با مالحظه روند رشد سریعتر مطالبات بانکی (بهخاطر عملیات خلق پول)
نسبت به رشد در ذخیره سرمایه واقعی در کشور ،با اندکی محاسبه درخواهیم یافت برای
سال آینده ،یعنی  ،1394نسبت مذکور از مقدار یک جلو بزند!

شاهد چهارم :سهم سپردهها در کل نقدینگی از  %68در سال  57به  %95در سال 1392
رسیده است .یعنی در سال  1392سهم پول (اسکناس و مسکوک) در نقدینگی تنها
%5بوده است .اگر این وضعیت ادامهیابد ،در آیندهی نزدیک ،یعنی در کمتر از  10سال،
این نسبت به صفر خواهدرسید! ادامه ارائه تسهیالت بانکی و اصرار بر انبساط حجم اعتبار
باعث کاهش نسبت پول به اعتبار خواهد شد.

استفاده از تسهیالت بانکی برای مواجهه با رکود مسلماً در کوتاهمدت برای افزایش تولید،
محرکزا است؛ لیکن در بعد زمانی و هنگامیکه فرایند گردش اعتبار خلق شده تکمیل
میشود ،رکود و تورم را بنیادیتر خواهد نمود .هربار ادامه این فرایند ،یعنی تمدید
ادامهدار سیاست اعطای تسهیالت اعتباری ،برای مبارزه با دور جدید رکود ناشی از خلق
 28اعتبار دوره قبلی ،اقتصاد را در مسیر نابودی کامل قرارخواهدداد.

جمعبندی :مطالب فوق تأیید میکند که سیستم بانکی مبتنی بر اصل ذخیره جزئی ازنظر
اخالقی بههیچ وجه قابل دفاع نمیباشد .زیرا در عمل از ادعایی کاذب نشأت میگیرد و
موجب «درآمد نامکتسب» برای بانکها میشود و ازطریق فشار بر اقشار کثیری از جامعه،
بهنفع عدهای معدود عمل مینماید .عملیات بانکی ذخیرهای ریشهای برای بیعدالتی
است و باعث درمانده کردن آحاد جامعه میشود .حال این ویژگی که نقطه اشتراک کلیه
بانکهاست ،چگونه در بانکداری اسالمی میتواند قابل قبول و شرعی باشد ،جای تأمل
است! در اقتصاد ایران عمل بانکداری موجب تورم بسیار باال و کاهش رشد اقتصادی و
ناکارآمدی و حتی رشد منفی اقتصادی گردیده است .چنانچه عملیات بانکداری مبتنی
زندگی آحاد جامعه بهجای آنکه مبتنی
بر ذخیره جزئی متوقف نشود ،در آینده نزدیک،
ِ
بر داراییهای واقعی باشد ،بر بدهی استوار خواهدشد .گسترش بدهی ،نهایتاً به نارضایتی
مردم دامن خواهدزد و انحراف در انقالب اسالمی بهوجود خواهدآورد .انبساط بدهی و
ایجاد اعتبار بر وهم ،تباهکننده است.
هیچکس مستحق دریافت درآمد ناشی از خلق اعتبار نیست .نباید به بهانه افزایش رقابت
و کارایی ،به خصوصیسازی نظام بانکی روی آورد .برای افزایش کارایی اقتصادی ،تولید و
گسترش ثروت واقعی ضروری است نظام بانکی مبتنی بر اصل ذخیره جزئی تا حد حذف
آن بهتدریج اصالح شود و نظام پولی – بانکی در کشور بر نهادی غیر از نظام ذخیرهای
مبتنی باشد.
جمعیت
در نظریه سرمایهداری ،جمعیت بهعنوان یک محرک برای افزایش تولید مورد توجه
ویژه است .درخصوص آثار جمعیت بر رشد اقتصادی در نظریه سرمایهداری به جز موارد
معدودی ،میتوان گفت یک اتفاق نظر کلی وجود دارد .تقریباً همه مکاتب اقتصادی به
تأثیر مثبت و معنادار رشد جمعیت بر فرایند رشد اقتصادی باور دارند .تنها استثنائی که بر
این وفاق عامه وجود دارد ،نظریه مالتوس و مالتوسگرایان است که رشد جمعیت را عامل
اصلی برای توقف توسعه میداند .البته این نظر ،نظر نهایی مالتوس نیست ،چراکه مالتوس
در اواخر عمر نظریه قدیمیاش را تا اندازه بسیار زیادی به نفع جمعیت ،اصالح نمود .از 29

مالتوس که بگذریم ،تقریباً بقیه اقتصاددانان از آدام اسمیت تا کینز ،11از نئوکالسیکها تا
نیوکالسیکها ،نیوکینزینها و پولگراها به اتفاق بر تأثیر مثبت جمعیت بر تولید و رفاه
تأکید میکنند.
از نظر قاطبه مکاتب فکری اقتصاد سرمایهداری ،هرچه باعث افزایش تولید و رفاه شود،
ارزشمند است و باید برای آن افزایش و تقویت آن ،سرمایهگذاری نمود .از بین عوامل مؤثر
بر رشد ،مهمترین فاکتور رشد جمعیت است .بدون استثناء تمامی الگوهای رشد اقتصادی
بر فرض رشد ادامهدار جمعیت بناشدهاند.
نظریه رشد کالسیکی ،تحلیل را با رشد جمعیت و اثر آن بر تقویت اثر حاصل از تقسیم کار
شروع میکند .نظریه کینزی رشد (الگوی هارود –دومار) ،جمعیت و رشد آنرا متغیری
طبیعی تعریف میکند که برای ماندن در تعادل ،الزم است برنامهریزان اقتصادی ،رشد
واقعی و تضمینی سیستم اقتصادی را با معیار قراردادن رشد جمعیت (نرخ رشد طبیعی)
تنظیم کنند .یعنی در نظریه رشد کینزی ،این اقتصاد است که باید خود را با جمعیت
تنظیم کند و نه برعکس! ازنظر ایشان ،چنانچه جمعیت را با اقتصاد تنظیم کردید ،عدم
تعادل بسیار ناگواری را باید منتظر باشید .درست مانند ورزشکاری که برای موفقیت باید
توان واقعیاش را با توان طبیعیاش تنظیم کند و نه عکس آن .اگر توان طبیعی ورزشکار
مذکور وزنه  200کیلویی را اقتضا میکند ،ولی واقعاً  140کیلو وزنه میزند ،میتوان نتیجه
گرفت که این ورزشکار در عدم تعادل است و بنابراین الزم است برای رسیدن به تعادل
توان واقعیاش را به توان طبیعیاش برساند .حال اگر برای برقرار تعادل به ورزشکار مذکور
توصیه شود که توان طبیعی ات را از  200کیلو به  140کیلو کاهش ده ،تعادل برقرار
نخواهد شد ،بلکه همان توان واقعی  140کیلویی نیز کاهش خواهدیافت .همین موضوع
نیز درخصوص سیاست های کنترلی جمعیت صادق است .بسیاری از سیاستگذاران به
اشتباه فکر میکنند بیکاری زائیده و ستپرورده جمعیت باال است و بنابراین اگر بتوان
آهنگ رشد جمعیت را کند نمود ،بیکاری مرتفع خواهد شد .اما نتیجه این اقدام کاهش
نرخ بیکاری نیست ،بلکه با این کار توان طبیعی و بالقوه اقتصاد و در واقع زرادخانه تولید
کاهش خواهد یافت ،طبعاً با کاهش ذخیره ،توان واقعی نشأت گرفته از این ذخیره نیز
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 . 11کینز ضمن اینکه برای جمعیت اهمیت بسیار زیادی قائل است ،ولی مایهای از تفکرات نئومالتوسی را نیز دارا
است .لیکن شیطان کمبود جمعیت و کمبود تقاضای مؤثر را از شیطان مالتوسی بیکاری با اهمیتتر تلقی میکند.

کاهش خواهدیافت.
در نظریههای رشد اقتصادی که بیشتر به دنبال مدلسازی فرایند رشد هستند ،جمعیت
یک نقش کام ً
ال محوری دارد .جمعیت ازطریق تابع تولید در مدل رشد وارد میشود.
در سادهترین الگوهای رشد ،تولید تابعی از نیروی کار و ذخیره سرمایه فیزیکی معرفی
میشود:

که در آن Yتولید واقعی L ،نیروی کار و  Kذخیره سرمایه است .برای افزایش تولید الزم
است یا نیروی کار ،یا ذخیره سرمایه و یا هر دو افزایش یابند .در بلندمدت افزایش نیروی
کار ناشی از رشد جمعیت است .اما نکته مهمی که وجود دارد مربوط به ذخیره سرمایه
است .رشد ذخیره سرمایه منوط به انجام سرمایهگذاری است و انجام سرمایهگذرای
توسط بنگاهها وابسته به پیشبینی وجود بازده روی سرمایهگذاری است .وجود بازده روی
سرمایهگذاری نیز به وجود بازار برای محصولی که قرار است ازطریق انجام سرمایهگذاری
تولید آن افزایش یابد وابسته است .اما عنصر الزم برای تضمین افزایش اندازه بازار که
بشارت دهنده بازده و سود روی پروژه های سرمایه گذاری است ،چیزی جز رشد جمعیت
نیست .بنابراین از طریق یک تابع تولید ساده می توان به نقش دو وجهی جمعیت پی
برد :جمعیت هم ازطریق افزایش نیروی کار ،باعث افزایش ظرفیت تولید در طرف عرضه
میشود و هم تقاضا برای تولید جدیدا ً افزوده شده را تضمین مینماید (یعنی یک تیر با
دونشان).
موضوع رشد جمعیت مالک اصلی برای تقسیم نظریههای رشد به برونزا و درونزا است.
درنظریه های رشد برونزا ،رشد جمعیت بهصورت یک متغیر از بیرون مدل وارد میشود
و برای برقرای تعادل ،الزم است نیروهای درونی سیستم ،آهنگ خود را با رشد برونزای
جمعیت همنوا کنند .وقتی عامل اصلی رشد اقتصادی ،یعنی تحوالت جمعیتی ،در بیرون
مدل تعیین میشوند ،پس رشد ،برونزا خواهدبود .اما در مدلهای رشد درونزا تحوالت
جمعیت درون خود مدل تعیین میشوند و استنتاج میشود که چگونه سیاستگذاری
اقتصادی میتواند قرارگرفتن در مسیر رشد را ممکن سازد .سیاستهایی مانند تربیت 31

نیروی انسانی خالق ،افزایش سطح دانش و مهارت نیروی کار ،درونزا نمودن موتور رشد
تلقی میشوند .اما همین عوامل ،یعنی دانش ،مهارت ،ایده و بهطور کلی سرمایه انسانی
که محرک رشد تلقی میشوند ،باز نشأت گرفته از جمعیت هستند .ادموند فلپس (برنده
نوبل) جمله مشهوری دارد که به «اثر موزارت» شهرت یافته است .طبق این اثر ،جمعیت
بیشتر ،یعنی موزارت بیشتر ،یعنی ادیسون بیشتر.... ،
توابع تولید در نظریههای قدیمی تر رشد ،دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس هستند،
ولی در نظریه رشد مدرن سرمایهداری به مدد اثر کیفی جمعیت ،مدلهای رشد با توابع
تولید فزاینده نسبت به مقیاس طراحی میشوند.
البته برخی از اقتصاددانان پا را نیز از این فراتر میگذارند و با صراحت اظهار میکنند
که جمعیت بیشتر حتی کیفیت و کمیت منابع طبیعی را نیز میتواند متحول کند! این
گروه مانند کنت ارو (برنده نوبل) ،دسگوپتا ،و میلور (متخصصین اقتصاد منابع) استدالل
میکنند که نباید موضوع محدودیت و پایانپذیر بودن منابع طبیعی را مانعی بر سر راه
رشد جمعیت تلقی کنیم .ازنظر این عده ارزش افزودن به جمعیت همواره مثبت است
و هیچگاه حد منفی و صفر بر ارزش آن حاکم نخواهدشد! ساموئلسن اقتصاددان دیگری
است که در مطالعه نظری خود نشان میدهد ،نرخ بهینهای برای رشد جمعیت ،جز نرخ
حداقل رشد جمعیت ،حد میخورد!
بینهایت وجود ندارد و بهجای آن،
ِ
نقد نظریه جمعیتی سرمایهداری :با مطالعه نظریه جمعیتی در اقتصاد سرمایهداری،
تصویر به ظاهر مثبت و ارزشمندی درخصوص جمعیت و جایگاه آن در اقتصاد سرمایهداری
به مخاطب القا میشود .زیرا با مطالعه این نظریات که به مکاتب مختلف فکری نیز وابسته
هستند ،درمییابیم که انسان و ازدیاد آن در نظریه سرمایهداری تأیید شده است .اما برای
قضاوت نهایی و مقایسه آن با دیدگاه اسالم ،این کافی نیست .در اسالم نیز به ازدیاد نسل
سفارش شده است .خداوند بزرگ درمورد خلقت انسان خود را احسن الخالقین معرفی
میکند .برای اینکه درک درستی از نظریه سرمایهداری جمعیت حاصل شود ،باید هدف
از طرح کردن و اهمیت دادن به موضوع جمعیت و همچنین ارتباطی که مسأله جمعیت در
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دارد مورد توجه قرارگیرد .در نظریه قدیمی مالتوس ،نگاه اصطالحاً بدبینانه به رشد
جمعیت از اینجا ناشی میشد که مالتوس در محاسبات و استداللهای خود به این نتیجه
رسیده بود که افزایش جمعیت از یک جا به بعد ،از افزایش تولید غذا پیشی خواهدگرفت
و نتیجتاً فقر و کاهش مصرف سرانه را در پی خواهد داشت .برهمین اساس او نتیجه گرفت
که باید جمعیت را به نفع افزایش رفاه ،کنترل کرد .اما اقتصاددانان بعد از مالتوس به اتفاق،
رشد جمعیت را در شکوفایی اقتصادی مؤثر دانستند و افزایش رفاه و مصرف سرانه را در
رشد بیشتر جمعیت یافتند و درنتیجه به سود جمعیت بیشتر ،حکم دادند .با دقت در
این دو طیف مخالفین و موافقین رشد جمعیت ،عنصر متشرک افزایش تولید و مصرف و
رفاه را مییابیم .درواقع در نظریه سرمایهداری آنچه اصل و ثابت تلقی میشود ،رفاه مادی
است و آنچه فرع بر آن است و برای رسیدن به رفاه ،ابزار است ،جمعیت انسانی است! این
درست ،نقطه مقابل نظام اقتصادی اسالم است .در نسبت بین تولید و انسان ،ارزش به
نفع انسان است ،حال آنکه در نظریه سرمایه داری ،ارزش رفاه انسان است و اگر قرارباشد
برای افزایش این رفاه عده بیشتری به دنیا بیایند ،باید به دنیا بیایند و اگر الزم است به
دنیا نیایند ،بنابراین نباید به دنیا بیایند!
خداوند در قرآن کریم میفرماید من جهان را برای انسان خلق کردم ،حال آنکه در نظریه
سرمایهداری خالف این موضوع تأکید میشود!
ض َجمِیعاً ( ...بقره )29
ُه َو الَّذِی َخلَقَ ل َ ُکم َّما فِی األَ ْر ِ

او است آن کسی که آنچه در زمین است همه را برای شما خلق کرد...،
الل الَّذِی َخلَقَ الس َما َواتِ َواألَر َ َ
ّ
الس َماء َماء َف َأ ْخ َر َج ب ِ ِه م َِن الث ََّم َراتِ ِر ْز ًقا ل َّ ُک ْم
ض َوأن َز َل م َِن َّ
َّ
ْ
َ
َ
َو َس َّخ َر ل َ ُک ُم ال ْ ُفلْ َ
ار (ابراهیم)32 ،
ک ل ِ َت ْج ِر َی فِی ال ْ َب ْح ِر ب ِأ ْم ِر ِه َو َس َّخ َر ل َ ُک ُم األن ْ َه َ

خدا کسی ا ست که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرودآورد که بهوسیله آن
برخی از ثمرات را بیرون آورد که رزق شما باشد و کشتیها را برای شما رام کرد تا به
فرمان او در دریا روان گردند و نهرها را برای شما رام کرد.
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خداوند اسباب و علل مادی را برای انسان آفرید و انسان را نیز برای خود آفرید .اما در
نظریه اقتصادی متعارف ،انسان برای تکاثر بیشتر اسباب مادی و افزایش رفاه ،ارزشمند
است! خداوند در قرآن هدف از آفرینش انسان را عبادت خود معرفی میکند ،حال آنکه
12
نظریه سرمایهداری هدف از ازدیاد جمعیت را ازدیاد تولید کاال و انباشت ثروت میداند.
بنابراین هرچند نظریه اقتصاد سرمایهداری همانند نظام اسالنی ،به ازدیاد انسان ارزش
داده است ،ولی هدف در این دو نظام کام ً
ال در مغایریت با یکدیگر است.
زمان
در نظریه سرمایهداری اقتصاد ،زمان بهرهور و مولد تلقی میشود .این موضوع
درجایجای نظریات رشد که به تحول تولید در طول زمان میپردازد ،وجوددارد .در
نظریه رشد اقتصادی ،رسم معمول آن است که متغیرها را تابعی از زمان میانگارند؛
یعنی وقتی زمان تغییر میکند ،متغیر مذکور نیز تغییر خواهد کرد! وقتی مینویسیم،
یعنی تولید تابعی از این است که در چه زمانی باشیم .مث ً
ال هر چه زمان جلوتر برود،
یعنی جمعیت تابعی از
تولید نیز بیشتر خواهد شد .همچنین وقتی مینویسم
زمان است ،هرچه به جلوتر میرویم ،جمعیت بیشتر (یا کمتر) خواهدشد .در این نوع از
تنظیم معادالت ،زمان نوعی نیروی مولد تلقی خواهد شد ،حال آنکه زمان مولد نیست.
این نقش برای زمان در نظریه سرمایهداری ،یک نقش تصنعی ،پوچ ،وهمی ،غیرعقالیی
و باطل است .بهسادگی و با استفاده از یک مثال میتوان متوجه بطالن این موضوع شد.
براساس نظریه متعارف سرمایهداری ،میدانیم با یک نرخ بهره  20درصد 1000 ،ریال
هماکنون بعداز یکسالر برابر با  1200ریال خواهد بود ،یعنی:

و با یک نرخ بهره  30درصد ،بعداز یکسال برابر با  1300ریال خواهد بود:
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 . 12در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرمود« :ای فرزند آدم همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم»
(المنهج القوی ،ج  ،۵ص ۵۱۶؛ علم الیقین ،ج ،۱ص« ،۳۸۱یابن آدم خلقت االشیاء ألجلک و خلقتک ألجلی”)

حال براساس تلقی نظریه سرمایهداری از مولد بودن زمان ،این دو رابطه را بهشرح زیر
میتوانیم بازنویسی کنیم:
( = 120دوره زمانی یکساله) 100
( = 130دوره زمانی یکساله) 100
طرفین چپ این دورابطه شبیه هم هستند ،ولی طرفین راست ،برابر نیستند .مقایسه این
دو رابطه تناقضی را آشکار میکند .برای درست بودن روابط باال ،باید ارزش عددی عبارت
«دوره زمانی یکساله» در رابطه دوم ،از ارزش عددی همان عبارت در رابطه اول ،بزرگتر
باشد ،که اگر زمان را مولد بدانیم ،امکانپذیر نیست .یعنی اگر زمان مولد است باید برای
هر عدد  100دیگری بعد از یک سال ،بازدهی برابر بازدهی اختصاص داده شده به عدد
 100قبلی بیافریند نه چند بازدهی متفاوت!  10واحد اضافه در رابطه دوم را نمی توانیم
با لحاظ مولدبودن زمان توضیح دهیم .منشاء مولد بودن ،زمان نیست ،بلکه منشاء چیز
دیگری است که در پهنه زمان عمل میکند .با این مثال روشن میشود که گذشت زمان
هیچ تأثیری بر مولد بودن ندارد .اگر  1000ریال مذکور را یکسال در صندوقی نگهدارید،
چیزی برآن افزوده نخواهدشد .در مثال مذکور عالوه بر اینکه بطالن مولدیت زمان ثابت
میشود ،موضوع دیگری نیز روشن میشود .وقتی در نظریه سرمایهداری اظهار میشود
که  1000ریال هماکنون برابر با  1200در سال آینده است ،حرکت پوچ دیگری آغاز
میشود :براساس این برابری ،ارزش  1000ریال هماکنون باارزش  1200ریال سال آینده
برابر است .یعنی جهت برابری الزم است ارزش پول در آینده کاهش یابد و این کاهش،
خود ،درصورت تکرار و ازدیاد عمل ،موجب تورم خواهد شد که خود ،عاملی منهدم کننده
است؛ و به دیگر اعمال سرایت میکند و زنجیرهای از مصائب را بدون اثرات مثبت حقیقی
موجب میشود .چون موضوع ،عدمی است هیچ سیاستی در نهایت نمیتواندکارساز شود.
تنها عامل بازدارندگی و رفع این مصائب ،کنترل و مجوز ندادن به این اعمال فاسد است.
در الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت ،نه بازار پول و نه بهره (حتی نرخ بهره صفر) وجود
ندارد ،بدین مفهوم که مبادله پول با پول همراه بازیادت ،ممنوع است.
پول نازا ،عقیم و سترون است؛ زمان مربوط به حرکت منظومه شمسی است و ربطی به
ازدیاد جسم عقیم ندارد ،بنابراین روابط ریاضی آمده در باال ،اساساً غیرعقالیی است.
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البته این فساد دارای اثرات تباهکننده وسیعی در جامعه بشری میشود .رایج شدن این
باطل ،فساد عظیم و غیرقابل تصوری برای جامعه بشری ایجاد میکند؛ آنچه خداوند متعال
ایجاد کرده و آنچه پیامبران در برقراری آن تالش نمودهاند را بهراحتی به باد فنا میدهد.
نکته بسیار حائز اهمیتی که در توضیحات فوق نهفته است این است که ،هر حرکتی ،زمان
طبیعی خود را میپیماید ،لیکن در این مبادله پولی همراه با افزایش ،زمانی موهومی و
متغیر را حاکم میکند .یعنی حرکت ناشی از فعل و انفعاالت درونی است و ارتباطی به
زمان ندارد؛ زمان چیزی جز نامادری نیست! زمانهای متغیر را نمیتوان برای حرکت،
واحد سنجش تلقی نمود .در تنظیم سیاستها و برنامهریزیها ،باید سرعت حرکت در
سیاستها را با سرعت حرکت طبیعی و جوهری تنظیم نمود .نماد این حرکت اصیل و
جوهری ،تحوالت جمعیتی است .البته با وجود بهره پولی ،این امر غیرقابل دستیابی است
و ناسازگاری زمانی را در برنامهریزی بهدنبال دارد.
ترسیم مختصات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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در بخش قبلی ،برخی از خصوصیات و نهادهای مهم نظریه اقتصاد سرمایهداری معرفی و
مورد نقد قرارگرفت .الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید فاقد اینگونه نهادها و مشخصههای
نظریه اقتصاد سرمایهداری باشد .این نهادها عبارت از بازار پول ،بانک و بهره پولی میباشند.
وجود این مشخصهها در نظام اقتصادی ،نتایج باطلی را بههمراه خواهدداشت .الگوی
حاکم بر نظام فعلی اقتصادی ایجاب میکند که ارزش انسان در چارچوب تواناییاش در
افزایش تولید تعریف شود و چون انسان قادر است ،تولید و رفاه را افزایش دهد ،بنابراین
در نظریه سرمایهداری ارزشمند است .یعنی انسان به عنوان ابزاری که میتواند رفاه
خودش را افزایش دهد ،دارای ارزش و قیمت است .در این طرز تلقی هرچند انسان دارای
بازدهی است ،ولی ارزش بازدهی رووی بقیه داراییها که انسان ایجادکننده آنهاست از
ارزش بازده خود انسان بیشتر میشود .برای نمونه در نظریه بازار استخدام نیروی کار
(بهکارگیری انسان) تا جایی باید ادامه یابد که بازدهی ایجاد شده روی بقیه داراییها ،از
بازدهی روی انسان بیشتر باشد .بازدهی انسان ازطریق دستمزد پرداختی به او انعکاس
می یابد .بنابراین برای بنگاه اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود که دستمزد پرداختی

به نیروی کار از بازدهی بقیه داراییهایی که با بهکارگیری انسان تولید میشوند ،بیشتر
باشد .این یعنی نظام اقتصادی بهگوونهای عمل میکند که بازدهی روی انسان نسبت به
بقیه دارایها (سرمایه ،پول و واعتبار) پایینتر است .در این نظام فکری ،انسان هرچند
ارزشمندتر است ،ولی ارزش آن کمتر از بقیه داراییهاست!
این موضوع ،نقطه مقابل نظریه اسالم درمورد انسان است .در شریعت اسالم ،الگوی
پیشرفت باید بهگونهای عمل کند که هرچند داراییهای واقعی ارزشمند هستند ،ولی
ارزش بازده روی انسان از ارزش بازده روی شقوق مختلف دارایی ،باالتر باشد .برای
دستیابی به چنین سازوکاری ،الزم است بازار پول بهشکل خاص آن محو شود ،بهره
پولی ملغی شود؛ زمان ،مفهوم اصلی خود را که فقط شمارنده و حسابگری است ،بازیابد.
زمان زاینده حرکت نیست .حرکت و تغییر و تحول ،درونی ،اصیل و جوهری است .فعل و
انفعاالت درونی هر سیستم براساس قانون خلقتی که خداوند بهصورت طبیعی درون آن،
قرار داده است ،زاینده حرکت است .تبدیل دانه به ساقه و روئیدن برگ و دادن میوه ،کار
زمان نیست ،بلکه مبتنی بر جوهرهای است که روند حرکت (قانون حرکت) آنرا خداوند
در دل دانه آفریده است ،زمان فقط و فقط شمارشگ ِر سرعت حرکت مذکور است .بارزترین
نمود برای حرکت جوهری ،تحوالت جمعیتی است .حرکت جوهری را خداوند آفریده
است و این حرکت جوهری در تمام اشیاء طبیعت و در کل نظام هستی وجود دارد .نهایت
حرکت جوهری حرکت در مسیر کمال است .هر موجودی استعداد کمال یافتن ویژه خود
را داراست .هر موجودی از کوچکترین تک سلولیها تا انواع گیاهان ،حیوانات ،کوهها،
جنگلها و غیره دارای استعداد ذاتی در حرکت به سوی کمال خود هستند .انباشت بیشتر
جمعیت انسانی موجب ایجاد و تدام حرکتهای جوهری بیشتری خواهدشد.
هر حرکتی برای شروع انگیزه میخواهد .خداوند نحوه حرکت و سرعت حرکت دانه انگور
را درون دانه آفریده است ،اما برای شروع حرکت در دل این دانه ،انگیزهای الزم است.
باید این دانه در دل خاک کاشته شود تا ازطریق ترکیب حرکت جوهری دانه با حرکت
جوهری خاک ،آب و  ،...میوه حاصل شود؛ انسان و تحوالت جمعیتی ،انگیزه این حرکت
است .بنابراین تحوالت جمعیتی مهمترین و اصیل ترین حرکت جوهری تلقی میشوند،
زیرا عالوه بر اینکه قانون حرکت جوهری خود را در طی مسیر کمال ،داراست ،برای

37

بقیه حرکتهای جوهری در طبیعت ،انگیزه و محرک ،تلقی میشود .موجودات طبیعت
بهگونهای آفرینش یافتهاند که غریزتاً در مسیر کمال و صراط مستقیم خود هستند .اما
انسان در بین این موجودات ،عالوه بر آنکه قانون حرکت خود را دارد و انگیزهای برای
شروع دیگر حرکتهای جوهری است ،این استعداد را نیز دارد که خالف مسیر کمال خود
حرکت کند .اگر انسان در مسیری غیر از کمال ویژهای که خداوند برایش تعریف نموه،
حرکت نماید ،میتواند ،مانع از حتی حرکتهای اصیل و جوهری موجود در بقیه طبیعت
نیز بشود .لذا برای اینکه انسان طبیعت را با تسلط خود ،در حرکت کمالیاش سوق دهد،
ضروری است خود نیز بر صراط مستقیم باشد (تمثیلی از اینکه خود هدایت یافته باشد
تا بتواند طبیعت را بهدنبال خود به کمال بکشاند) اگر انسان در صراط مستقیم نباشد،
با انحراف دادن طبیعت از مسیر کمال جوهریاش ،موجبات هرج و مرج در کائنات را
پدید خواهدآورد و به اصطالح علمی ،گونههای مختلفی از آنتروپی منفی بروز خواهدنمود.
بودن
برهمین اساس در طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید به اصل ارزشمند
ِ
انباشت کمی و کیفی انسان و اصل بازدهی بیشتر انسان نسبت به هر نوع دارایی دیگری
توجه داشت.
در نظام سرمایهداری ،هدف ،بیشینهسازی انباشت کاال یا ثروت و یا بیشینهسازی ارزش
کاال یا ثروت است .یعنی تجمیع و کلیسازی در مدلهای اقتصاد کالن رشد ،مبتنی بر
دارایی یا ارزش پولی دارایی است .حال آنکه در الگوی اسالمی باید این انباشت بر روی
جمعیت انسانی بنا شود و نظام اقتصادی در تعقیب هدف بیشینهسازی هرچه بیشتر
انباشت کیفی و کمی انسان بکوشد.
افق برنامهریزی نامحدود میباشد ،البته میتوان برای شروع ،افق  20ساله را نیز درنظر
گرفت .پایه الگو بر رفتارهای کام ً
ال فردی است ،اعم از رفتار بیولوژیکی ،رفتار کاری و رفتار
مصرفی و  ...همانطور که متذکر شدیم ،در تجمیع و کلیسازی ،از جمعسازی انسان
بهجای کاال (روش مرسوم در مدلسازی نظریههای سرمایهداری) استفاده شده است.
تجمیع سازی رفتارهای فردی انسانی ،منتهی به رفتارهای خانوادگی و اجتماعی (جامعه)
خواهدشد.
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چارچوب تحلیلی در الگوی موردنظر ،بر هدایت برنامهریز آگاه و خیرخواه مبتنی است .این

نوع سازوکار به مراتب بهتر از سازوکار تخصیصی مبتنی بر رقابت کامل و یا سازوکار اقتصاد
دستوری عمل میکند .سازوکار رقابتی و یا دستوری ،همچنانکه علم بر آن صحه گذاشته
است ،تناقض آمیز است؛ در این نظامها ،دستیابی حداقل معیارهایی همچون کارآمدی
پویا و توزیع عادالنه درآمدها تقریباً غیرممکن و اساساً حرکتها منتهی به ناسازگاری
زمانی میشود .اما در الگوی پیشنهادی در این نوشتار ،تخصیص منابع نهتنها پویا است،
بلکه منافع آیندگان که هنوز بهدنیا نیامدهاند ،نیز با ا ِعمال قوانین موردنظر برنامهریز مدبر
و خیرخواه امکانپذیر است .منابع خدادادی نتنها برای اعضای کنونی جامعه باید مورد
استفاده قرارگیرد ،بلکه متعلق به آیندگان نیز هست و در بهرهبرداری بین نسلی از آنها،
باید عدالت توزیعی رعایت و از ظلم و اسراف جلوگیری شود .مدل تحللی این نوشتار ،این
امکان را براساس نظریه اسالمی والیت فقیه و موضوع انفال برای برنامهریزی خیرخواه
جامعه (مطابق مشخصات تعریف شده برای رهبر جامعه اسالمی) قائل شده است .چون
مالکیت این منابع متعلق به خداوند است ،چگونگی تخصیص آنرا والیت آگاه و خیرخواه
میتواند عهدهدار شود .بنابراین رأی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،دولت و برنامهریزی
دستوری ،بهدلیل تبعیض و تضاد منافع ،نمیتواند کفایت کننده باشد ،از اینرو الزم است
شاکله الگوی تخصیص ،در نظام اقتصادی بر والیت خیرخواه و آگاه استوار شود.
متغیر اصلی وضعیت در این الگو جمعیت است بدین مفهوم که نه ازقبل تعیین شده
است ،نه رشد مکانیکی و ثابت و برونزا دارد و نه متغیری کنترلی است .رشد بیولوژیکی
از رشد مکانیکی (که رسم معمول مدلسازی در نظریه رشد است) جامعتر است ،زیرا در
رشد بیولوژیکی ،تحوالت جمعیتی و استحاله که نظام اقتصادی تعیینکننده آن است،
وجود دارد .رشد ثابت و مکانیکی جمعیت (مث ً
ال رشد نمایی) امکانپذیر نیست و عالوه
بر آن با طبیعت تحوالت جمعیت ناسازگار است و خیلی سریع مسیر رشد را به بینهایت
میکشاند بدون اینکه بتواند بقیه منابع را با خود همراه سازد .لذا حداقل ،الزم است
تحوالت جمعیتی را به الگو ازطریق معادله لجستیکی معرفی نمود .البته معادله لجستیک
کالسیکی گرچه بهطور کامل مورد تأیید ما نیست ،لیکن دارای مشخصات قابل قبولتری
است .لذا در الگوی مذکور ،تحوالت لجستیکی جمعیت با تأکید بر وضعیتی بودن آن ،وارد
شدهاست .یعنی در این الگو ،جمعیت متغیر کنترل و تصمیم (خارج از سیستم) نیست .هم
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دالیل علمی این موضوع را تأیید میکند و هم ،نظر شرع مقدس مؤید آن است.

در الگوی اسالمی پیشرفت ،کلیدیترین حرکت طبیعی ،تحوالت جمعیتی است چراکه
الزم است مسیر بقیه متغیرها در الگو ،با متغیر تحوالت جمعیتی سازگار شود .این بقیه
متغیرها هستند که باید مسیرشان را در سازگار شدن با تحوالت جمعیتی ،کنترل و
هدایت نمود! متغیر جمعیت در الگوی اسالمی پیشرفت ،هم جزء هدف است ،هم بهعنوان
محدویت و قید مسأله برنامهریزی و هم عامل حرکت تلقی میشود .بنابراین متغیر تحوالت
جمعیتی نمیتواند کنترلی تلقی شود .نظر مکتب اصفهان بر این است که متغیر جمعیت
هم بالقوه است و ازدیاد آن پتانسیل و ظرفیت جامعه را افزایش میدهد و هم در حرکت
جامعه از قوه به فعل ،نقش محوری دارد ،زیرا همانطور که در قسمت قبل متذکر شدیم،
میل و انگیزه برای دیگر حرکتهای جوهری ،از رفتار عینی و ذهنی او شکل میگیرد.
میلها ذهنی هستند و با مکانیزمهایی که در نظام طراحی میشوند ،مبدل به
حرکت و عینی میشوند میلها ،درصورتی قابل قبول هستند که به حرکتهای پایدار
منجر شوند .اما برخی از میلها هستند که از خیال و اوهام شکل میگیرند و نمیتوانند
حرکتهایی پایدار و همیشگی را شکل دهند .این امیال ،شیطانی و مردودند و بنابراین
الزم است در زدودن آنها از نظام اقتصادی ،تالش شود .این موضوع که نقش عظیمی را
در این الگو ایفا میکند ،از مهمترین وجوه افتراق الگوی حاضر با الگوهای رایج در نظام
سرمایهداری است .کلیه نابسامانیها و هرج و مرجها از امیال باطل که منتج به حرکتهای
اصیل نمیشوند ،نشأت میگیرد .این امیال باطل را نمیتوان از طریق دستکاری و یا
اصالح ،تصحیح نمود و یا حتی نمیتوان دامنه کنترل شدهای برای آن تعریف نمود.13
تنها زدودن آنها از جامعه است که میتواند به استواری سیستم در سیر کمال خود کمک
نماید .مصائب بشری همچون بیکاری ،تورم ،فقر ،ناکارآمدی پویا ،بیتعادلی ،بیثباتی ،انواع
بحرانها و  ...و نهایتاً هرج و مرج ،آشوب و آنتروپیهای منفی بدو استثناء ناشی از همین
امیال باطل مخالف حرکت جوهری است .تنها راه ،حذف تدریجی حرکتهای باطل و
نهادهای سازمان دهنده امیال باطل و جایگزینی آنها با حرکات سازگار با طبیعت (طبیعت
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 .13برای نمونه ،در بخش نقد نظام بانکداری متعارف ،استدالل شد که خلق پول ،تورم و بیکاری ایجاد میکند .حال
برخی به اشتباه پیشنهاد میدهند برای کنترل (!) خلق پول ،باید نرخ ذخیره قانونی مناسبی وضع شود .یعنی برای
کنترل تورم ناشی از خلق پول ،بهجای آنکه امکان خلق پول از ریشه محو و نابود شود ،آنرا (که اساساً پدیدهای
شوم است) مدیریت کنیم! اما در همان قسمت مالحظه نمودیم که تعیین ذخیره قانونی عملیات خلق پول بانکی را
نمیتوان کنترل و مدیریت نمود و با هر نرخی از ذخیره قانونی امکان خلق بینهایت پول وجود دارد!

بهمعنای بالقوه حرکت جوهری) است .راهکارهای ارائه شده از سوی غرب برای مقابله با
تورم ،بیکاری و دیگر مشکالت ناشی از حرکات باطل ،موقتی و نهایتاً غیرممکن است.
اساساً تورم و بیکاری و  ...پدیدههایی غیرطبیعی و خالف حرکت جوهری و غیرطبیعی
هستند و بنابراین عدم وجود آنها ،کام ً
ال امکانپذیر است .این صرف ادعا نیست ،چراکه
حتی نظریههای منبعث از نظام سرمایهداری نیز بر آن صحه میگذارند.
برای ذکر نمونهای از این دست حرکات ،انواع پول غیرمتالیک و اعتباری را درنظربگیرید.
همه این نوع پولها بهشکلی از مشخصات بازی پونزی برخوردارند و نهایتاً تخریب کننده
و ناممکن و ناسازگار با فعالیتهای طبیعی هستند .علم بر این نتیجه مهر تأیید میزند
که این انواع مختلفه پول ،نمیتوانند اثرگذاری مثبت داشته باشند و نهایتاً خنثی هستند
بدین مفهوم که فیالمثل نمیتوانند اثر مثبتی بر اشتغال و تولید در بلندمدت ،داشته
باشند؛ یعنی از نظر اثرات واقعی بر اقتصاد ،ابتر هستند .البته این بدان مفهوم نیست که
اثر منفی نیز بر اقتصاد ندارند؛ علت بدان سبب است که پول اعتباری ،ذهنی است و بر
توهم استوار است .وقتی پول بر توهم استوار باشد ،در فرایند به فعلی رسیدن ،توهم پولی
ایجاد خواهدکرد که نهایتاً منهدم کننده و منهدم شونده است؛ زیرا حرکت از ابتدا واقعی
و طبیعی نبوده است تا بتواند به آثار کمالی منتهی شود ،لذا باطل شدن آن حتمی است.
نمونهای از نتایج باطل ناشی از حرکتهای غیرطبیعی را میتوان درخصوص برداشتهایی
از تحوالت جمعیتی مالحظه نمود .در الگوهای غربی توسعه ،هدف ،تجمیع و بیشینهسازی
تولید گاو ،پیاز ،خدمات و  ...است .یعنی باید انسان را بهکار بگیریم تا ازطریق آن ،گاو و
خوک و پیاز و  ...بیشتری تولیدکنیم ،این همان شعار زنده باد خوک است! 14این میل باطل
باعث ایجاد ارزش پایینتر برای انسان در مقابل دیگر داراییها میشود .امروزه برای تولید
پیاز ،پاداش پرداخت میشود ،ولی برای تولید انسان پاداشی نیست .شغل خانهداری ،شغل
درمقابل شغل اشتغال به تولید گاو و اسب و بادمجان ،از مشاغل کمارزشتر
تولید انسان
ِ
تلقی میشود! حتی تولیدمثل انسان ،کاالیی پست تلقی میگردد؛ مضافاً مگر میشود برای
فضیلت ،انسانیت ،آموزش ،انصاف و اخالق که همه متصور در جمعیت و تحوالت جمعیتی
انسانها ست ،حد و مرز قائل شد که در نظریه سرمایهداری ،برای افزایش تولید دیگر
 .14خوک بیشتر ،انسان کمتر!
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داراییها ،نرخ و مقدار بهینه برایش تعیین میکنند! در نظریه سرمایهداری ،تولید گاو و
پیاز و  ...حد بهینه ندارد ،ولی برای تولید انسان حد بهینه تعریف میشود.
بنابراین همانطور که بیان نمودیم ،در الگوی اسالمی پیشرفت ،با عنایت به موارد باال،
کلیسازی و تجمیع بهجای اینکه مبتنی بر کاال و یا ارزش آن باشد ،مبتنی بر انباشت
کمی و کیفی انسان است و انباشت کاالهای دیگر در گرو ارزشی است که میتوانند برای
انسان ا یجاد کنند.
مدلی برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

برای طراحی چارچوب الگوی ریاضی در این نوشتار ،از مقاالت جان ِکنِت اَرو و همکاران
( )2008استفاده شده است ولی در بعضی از اصول و شرایط با آنها متفاوت است .تفاوت
ناشی از باورهایی است که برای محققان طراحیکننده ،تأمین کننده اسالمی شدن الگو
است .از نظر ما ،مدل ارائه شده در این نوشتار ،یک تالش اولیه برای لحاظ برخی از اصول
اسالمی در یک الگو است و در مطالعات بعدی و برای توسعه مدل ،سعی خواهدشد تا دیگر
باورهای اسالمی نیز در الگو وارد شوند .الزم به ذکر است که مسلماً الگو تا مرحله نهایی
خود ،دارای نقاط ضعفی است که از دید محققان پوشیده نیست.

فرمولبندی نظام مدنظر از روش کنترل بهینه و با توجه به اصل ماکزیمم انجام شده است
که در آن متغیر اصلی حرکت جمعیت و همچنین متغیر منابع است .هر دو این متغیرها
درون سیستم تع ُّین پیدا میکنند و یا بهعبارتی دیگر ،متغیر وضعیتی تلقی میگردند.
در این مدل ،ازطریق مکانیزمهایی که استفاده شده است« ،ثروت حقیقی» مطرح شده
است؛ البته بین منابع حقیقی و انسان ،انسان ارزشمندتر از دیگر منابع تلقی میشود.
«جمعیت» و «منابع» ،تعیینکننده حرکت در اقتصاد هستند .مسیرهای بهینه برای این
دو متغیر در برنامهریزی در دوره انتقالی و وضعیت پایا ،قابل استخراج است .بعضی از
عوامل تعیینکننده این حرکات ،عقالنیتهای ذهنی هستند که در تصمیمهای فردی و
اجتماعی نمود مییابند .در مرحله اول ،تصمیمات درمورد مقدار مصرف ،سرمایهگذاری و
تولید مثل انسان مدنظر قرارگرفتهاند .بهعبارت دیگر ،سیاست ملی رشد جمعیت ازطریق
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بهعنوان متغیرهای تصمیم مطرح گردیدهاند .یعنی تولد ملی در هرلحظه به سه حوزه
بهصورت بهنیه تخصیص داده میشود .این سه حوزه عبارت از مخارج مصرفی ،مخارج
سرمایهگذاری و مخارج جمعیتی میباشد.
هدف در این الگو بیشینه نمودن رفاه اجتماعی در بین نسلها و در ادوار زمانی است .نحوه
بیان ریاضی تابع هدف در این الگو با الگوهای رایج متفاوت است .در الگوی ارائه شده در
این نوشتار ،جمعیت جزئی از تابع هدف است که قرار است بیشینه شود.
تابع هدف به شرح زیر است:

متغیر وضعیتی جمعیت( ،یا ) متغیر وضعیتی منابع ،سرمایهفیزیکی
که در آن،
متغیر بسته سیاستی حمات از جمعیت ،نرخ مرگ و میر
میباشد .همچنین
مطلوبیت
سرانه r ،بازدهی سرمایه ،مصرف سرانه بهعنوان یک متغیر کنترلی و
ناشی از مصرف سرانه است.
شرایط زیر برای متغیرهای مدل برقرار است:
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در اقتصاد سرمایهداری ،یکی از معیارهای الزم برای استخراج قاعده بهینگی ،وجود شرط
کارآمدی پویا است .براساس این شرط ،باید بازده برای انواع سرمایه از بازده طبیعی انسان
باشد) .بهکارگیری این شاخص به بحث مهم اولویت بندی
بیشتر باشد (یعنی باید
ثروت منجر میشود .با لحاظ بازار پول و اعتبار ،اعتبار در رتبه اول ،پول در رتبه دوم و
داراییهای واقعی همچون زمین و نهایتاً نیروی کار در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
بهعبارت دیگر در نظریه اقتصاد سرمایهداری با ورود ثروت اعتباری و حقیقی ،اولویتبندی
فوقالذکر را خواهیم دید .اما در الگوی معرفی شده در این پژوهش ،شرط کارآمدی پویا را
در دوره انتقال ،رابطه ذیل قرار میدهیم که کام ً
ال خالف نظریه غربی سرمایهداری است:

براساس این شرط ،در الگوی اسالمی پیشرفت ،ارزش نسبی انسان بهمراتب از بقیه داراییها
بیشتر خواهدشد .البته این موضوع ازنظر عملیاتی به نهادینهکردن سازمانهای موردنظر و
وضع قوانین و مقررات ،نیازمند است .با حل عددی مدل ،به استخراج دقیق نسبت ارزش
انسان به دیگر ثروتهای حقیقی در دوره انتقالی قادرخواهیم بود.
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نکته دیگری که در مدل سازی الگو باید موردتوجه قرارگیرد ،آن است که استفاده از منابع،
نامحدود و آزادانه نیست ،زیرا رعایت حقوق آیندگان نیز الزم است لحاظ شود .چارچوب
این نحوه استفاده را برنامهریز اجتماعی خیرخواه (والیت فقیه) تعیین خواهدنمود .با این
نوع برنامهریزی ،الزم است فیالمثل ،حدی باالیی برای مصرف شکلگیرد .بسیار جالب
توجه است که لحاظ نکات برشمرده در باال باعث باال بودن مطلوبیت نهایی مصرف (ارزش
مصرف) همراه با ازدیاد جمعیت میشود ،زیرا آنچه در تابع هدف مذکور ،بیشینه میشود،

حاصلضرب جمعیت در ارزش مصرف سرانه در طول زمان است و این موضوع ازنظر
مباحث اخالقی بسیار ارزشمند است و میتواند به بهترین وجه با باورهای اسالمی منطبق
باشد و یکی از نقاط افتراق با نظام سرمایهداری است.
در این الگو همچنین میتوان بهگونهای برنامهریزی نمود که باتوجه به سیاستهای
جمعیت و و دیگر مالحظات سیاسی و اقتصادی ،مسیرهای رشد پرشتاب ،باسرعت کم و
حتی منفی دست یافت ،یا بهراحتی میتوان ضمن آزادی انتخاب به حداقل و یا حداکثر
رشد جمعیت دست آزید .البته ما بر این باور هستیم که متغیرهایی که ارزشی و هدفی
هستند را نمیتوان برایشان حدی قائل شد .چگونه میتوان برای دانش ،زیبایی ،تقوی،
سالمت و غیره حد قائل شد؟ متغیری که هدف است و ازدیاد آن موردنظر است ،کنترل
کردن و یا کاهش آن غیرعقالیی است .درمورد جمعیت چون متغیری است که در هر
هدف و در هر مکتبی ملحوظ است ،چگونه میتوان کنترل و یا محدودیت اعمال نمود؟
البته در مورد جمعیت ،موضوع از اینها فراتر است .جمعیت نهتنها متغیری هدفی است
و برای رشد بیشتر به انباشت بیشتر آن نیاز است ،بلکه قید نیز هست ،بدین مفهوم که
جمعیت بیشتر ،پتانسیل بالقوه بیشتری را برای تعالی فراهم میسازد؛ مضافاً وسیله نیز
هست ،فلذا حد یقف ندارد.
اما چون در اوضاع و احوال کنونی جهان ،ناهنجاریهای عدیدهای ناشی از نهادها و قوانین
موجود وجود دارد و شرایط نامبارکی را رقم زده است و در این شرایط ،رش ِد بیشت ِر
جمعیت ،ممکن است موجبات کندی و حتی سقوط جامعه را فراهم میسازد ،بنابراین
با تعیین نرخ بهینه رشد جمعیت در شرایط انتقالی ،فع ً
ال موافقیم .هرچند در بلندمدت
آزادگذاشتن رشد جمعیت و افزایش مستمر آن را در تصححیح وضعیت رفتارهای مخرب
مصرفی و نهادهای تولیدکنندها ی رفتارهای مخرب ،مؤثر میدانیم .آنچه که بدبینان
جمعیتی مطرح میسازند ،امروز نشان داده شده که پایه علمی ندارد و ناشی از شرایط
موجود است .شرایط موجود بهگونهای سازمان یافته است که هدفِ مصرف هرچه بیشتر،
که موجب نابودی طبیعت میشود و شرایط منفی زیست محیطی ایجاد میکند ،را تأمین
کند؛ بهعبارتی دیگر کمبود منابع ،عارضی و تحمیلی و تصنعی است؛ حال آنکه منابع
خدادادی بینهایت است.
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مهمترین عامل برای تحوالت تکنولوژیکی  ،سطح جمعیت است؛ دراینخصوص دالیل
بیشماری وجود دارد که تنها به ذکر یک دلیل تجربی بسنده میکنیم .در طول زمان ،از
زمان حضرت آدم (ع) تاکنون ،انباشت و افزایش جمعیت ،همیشه با تحوالت و پیشرفت
دانش و تکنولوژی همراه بوده است .اگر در این مقطع زمانی کشورها را براساس اندازه
جمعیت مرتب کنیم ،آنگاه درخواهیم یافت که چین ،هند ،آمریکا ،روسیه و غیره
کشورهای بزرگ جمعیتی هستند که همگی دارای تکنولوژیهای پیشرفتهاند .براساس
مطالعه جان کنت ارو ( ،)2003برنده نوبل ،در بدبینانهترین وضعیت نسبت به جمعیت،
حتی درصورت استفاده از معادله لجستیکی ،افزایش جمعیت در جهان دارای اثرات مثبت
است ،حتی اگر ارزش نیروی انسانی را درمقایسه با سایر داراییها ،در حد پایینتری
بدانیم ،باز رشد جمعیت ،مفید است!
نظریههای خوش اقبالی 15گوا ِه این مطلب است که هر نرخ رشد جمعیتی ،نرخ پسانداز
موردنیاز خود را میتواند فراهمسازد .یکی از نتایج این تئوریها این است که نرخ نامحدود
برای «رشد جمعیت» و نه حتی اندازه جمعیت ،مشکلی برای منابع و اقتصاد ایجاد
نخواهدکرد؛ عنایت بفرمایید! نه نرخ  %5یا  %10و یا  100درصد و یا  1000درصد ،ما از
رشد نامحدود برای جمعیت سخن میگوییم! چراکه جمعیت بیشتر ،تکنولوژی پیشرفتهتر
و پسانداز اصیل بیشتری را فراهم میآورد .پسانداز اصیل بیشتر در منابع ،باعث میشود
سرعت تولید منابع از سرعت مصرف آنها پیشی بگیرد .به دالئلی از دانش و تکنولوژی
پیشرفتهتری موجود برای استفاده از منابع که بشر به آن دست یافته است ،هنوز استفاده
کامل میسر نشده است ،هنوز توان دانش موجود برای شناخت منابع جدید و استفاده
کاراتر از آنها ،به ظهور نرسیده است ،چه رسد به اینکه با رشد جمعیت باالتر ،دانش
انباشته شده بیشتری را در آینده شاهد باشیم! در وضعیت کنونی ،جامعه هنوز به ارزش
آنهاییکه به تولیدمثل انسان میپردازند واقف نشده است و آنها را جبران نمیکند .جامعه
نهتنها مخارج تولیدمثل انسان را به مادران نمیپرازد ،بلکه تولید انسان را در مقایسه با
دیگر تولیدات ،یک کاالی پست تلقی میکند.
در مدل ارائه شده در این نوشتار ،ما درابتدا حداقل مخارج الزم برای تولید انسان را
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15 . Serendipity Theorems

بهصورت سیاستی مطرح میکنیم و در پژوهشهای بعدی بهدنبال آن هستیم که رشد
جمعیت را ازطریق خانواده درونزا کنیم و بستههای سیاستی ملی جمعیتی ازطریق زاد و
ولد را در مدل لحاظ نمائیم .همچنین در مدل بسط یافته قید جنسیت با تأکید بر «مادر»
در فرایند رشد جمعیت را لحاظ خواهیم نمود ،بهگونهای که تولیدکننده اصلی انسان،
جایگاه واقعی خود را در نظام اقتصادی داشته باشد.
مدل ارائه شده در این نوشتار ،بهگونهای طراحی شده است که افزایش جمعیت در آن
باعث ارزشمندتر شدن سرمایه و سایر منابع طبیعی نیز خواهدشد .همچنین در این الگو،
بسته سیاستی بهگونهای به مدل معرفی شده است که افزایش مخارج جمعیت میتواند
بهطور مستقیم ،با رشد رفاه اقتصادی رابطه داشته باشد .البته مقدار مخارج درنظر گرفته
شده برای بسته سیاستی را میتوان با توجه به نظر و رأی مردم ،بهصورت پارامتر لحاظ
نمود.
اکنون نوبت به معرفی معادالت انتقال تحوالت جمعیتی و سرمایه در الگو میرسد .آنطور
که در ادبیات متعارف رایج است ،برای جلوگیری از مشکالت ریاضی برای حل و جواب،
الزم است ،متغیرهای مدل ازطریق تقسیم بر جمعیت ،بهصورت سرانه به مدل معرفی
شوند؛ ایناقدام هرچند باعث کاهش ظاهری درجه اهمیت جمعیت در مدل میشود ،ولی
در وضعیت موجود ،برای طراحی معادالت انتقال این محدودیت را رعایت میکنیم ،هرچند
درنهایست درصدد آن هستیم که معادله اصلی حرکت اقتصاد را تنها بر جمعیت کل استوار
نماییم .بنابراین معادالت انتقال را بهشرح زیر معرفی مینمائیم:

مخارج سرانه بسته سیاستی جمعیت میباشد.

است .همچنین:
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و

تابع تولید بازده ثابت نسبت به مقیاس ،حد یارانه جمعیتی است
که در آن،
که صفر و بزرگتر از صفر است .معادله حرکت سرمایه ،بهصورت سرانه سرمایه و یا منابع
سرانه بهشرح زیر خواهدبود:
برای استفاده از روش کنترل بهینه با توجه به اصل حداکثر سازی ،تابع هامیلتونی به شرح
زیر برقرار خواهد شد:
که  λو µبهترتیب متغیر کمکی سرمایه (منابع) و انسان میباشد نسبت آنها ،ارزش نسبی
انسان را در مقایسه با منابع نشان میدهد.
با برقراری شرایط مرتبه اول خواهیم داشت:

 48چون در وضعیت انتقالی

از

بزرگتر است ،بنابراین

مقداری

مثبت است .ولی در وضعیت پایا برابر با صفر بوده و از اینرو خواهیم داشت:

یا

در وضعیت پایا داریم:

و با جایگزینی:

فرض نمایید:
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بههمراه نتایج قبلی ،نتایج برای وضعیت پایا را میتوان بهشرح زیر خالصه نمود:

بنابراین میتوان در وضعیت پایا ارزشهای آنها را محاسبه نمود .برای سرمایه (منابع)
سرانه ،مصرف سرانه ،مقدار مخارج سرانه بسته حمایت جمعیتی و ارزش نهایی  ρو و
همچنین ارزش انسان نسبت به بقیه کاالها .از نتایج فوق میتوان به معادالت تغییرات
ارزشهای سرمایه سرانه و انسان نیز بهشرح زیر اشاره نمود:

برای ارزیابی سیاستی ،میتوان مقادیر مناسبی برای پارامترهای مدل و فرم تبعی تابع
تولید انتخاب نمود و با شبیهسازی ،اثر سیاستگذاری را مالحظه نمود.
جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادات
در نوشتار حاضر مختصات مدلی برای پیشرفت که سازگار با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
باشد ،ارائه شد .برای استقرار الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت الزم است قبل از هراقدامی،
به یک نظامشناسی نقادانه درخصوص نظریه اقتصاد سرمایهداری همت نمود .زیرا نظام
اقتصادی معاصر که روح سرمایهداری در آن متبلور است ،داری سازوکارها و نهادهایی
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است که تولیدکننده حرکتهای شر و باطل است .برای استقرار الگوی اسالمی ایرانی

پیشرفت ،شناسایی این سازوکارها و حرکتهای باطل ناشی از آنها بهمنظور محو ،ضروری
است .برهمین اساس در بخش اول نوشتار حاضر تالش گردید تا مشخصات ،سازوکارها و
نهادهای نظام سرمایهداری و آسیبهایی که تولیدمیکنند ،معرفی شوند .در این بخش
استدالل شد که نظام سرمایهداری ازطریق سازوکار بهره پولی و نظام بانکی باعث ایجاد
و گسترش بیکاری ،تورم ،رکود ،بحران و فقر میشود .در ابعادی از نظریه سرمایهداری،
«زمان» نیرویی مولد معرفی میشود که از طریق بهره پولی شتاب و تسریع مییابد .تسریع
زمان ،تکاثر غیرطبیعی در تولید را باعث میشود .تکاثر غیرطبیعی در تولید ،مصرف را
دامن میزند .تسریع در مصرف ،باعث سرعت گرفتن تخلیه منابع در واحد زمان خواهدشد،
بهنحویکه سرعت تخلیه منابع از سرعت تولید طبیعی آنها فاصله میگیرد .با این فاصله،
تبدیل منابع طبیعی به فضوالت و ضایعات تسریع خواهد شد .نتیجه نهایی در این سیر،
ایجاد هرج و مرج در زمین و کائنات و نابودی آنچه خداوند ایجاد نموده است ،خواهدبود.
اما در نظریه اسالمی پیشرفت« ،زمان» برای اجسام عقیم ،بهرهور نیست و تنها یک
شمارشگر حرکت تلقی میشود و عرصهای است که اصل حرکت جوهری و طبیعی ،درون
آن شمارش میشود .در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،جمعیت و تحوالت آن ،بهعنوان
بارزترین نماد برای حرکت جوهری و یک انگیزه و محرک مهم تلقی میشود .بنابراین الزم
است ،اصل توسعه و پیشرفت را بر مبنای انسان و ارزشمندبودن ذخیره انسان ،بازنویسی
نمود.
برهمین اساس در نوشتار حاضر تالش گردید تا مدلی از پیشرفت که بر اهمیت تحوالت
جمعیتی مبتنی است ،ارائه شود .در مدل مذکور ،برخالف نظریه سرمایهداری که تکاثر
کاال و دارایی اصل ثابت تلقی میشود ،تکاثر انسان مبنا قرار داده شده است ،بهگونهای که
ارزش بازدهی روی خود انسان درمقایسه با تولیدات انسان ،باالتر باشد.
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