
خالصه مقاله: 
ی از مسائل مطرح در نظام مال اسالم بررس امان خلق پول توسط نظام 

بانک است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیل بررس  شده، خلق پول 
در نظام مال اسالم مشروع نیست. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد 

الت بی شمار خلق پول از جمله بی ثباتاز مش حاک متعارف و اسالم
 ،در عرضه پول، افزایش تمایالت تورم اقتصادی‑رکود و رونق، بی ثبات

رشد اجباری، تخریب محیط زیست، استثمار کارگر، فساد فرآیند 
 ،افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماع ،دموکراتی

ورشستگ بانک ها، تحمیل بیمه سپرده، مخاطره اخالق، سرمایه گذاری 
بی فایده و حباب دارایی م باشد. یافته های این پژوهش که براساس 

 رد «کل گرایانه ـ غایت محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسالمروی
 به «بی ثبات دهد که خلق پول توسط نظام بانک به دست آمده است، نشان م

اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و «اکل مال به باطل» منجر م شود. همچنین 
 ،«مانند: «عدالت اجتماع اسالم خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مال
«رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت ها» م شود. از این رو، امان خلق پول 

توسط نظام بانک به شل کنون در نظام مال اسالم وجود ندارد. 

منبع: دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسالم، سال هفتم، شماره اول، پاییز و 
زمستان ١٣٩۴

پژوهشکده پولى و بانکى
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران

عالقه مندان مى توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام به وب سایت www.mbri.ac.ir  مراجعه کرده و یا
با شماره هاى 88657395 و 88657397 تماس حاصل فرمایند.

حضور در این جلسه براى کلیه افراد رایگان بوده و ثبت نام قبلى الزامى  است.

زمان: سه شنبه 28 شهریور 1396، ساعت 9 تا 11.
مکان: میدان آرژانتین، ابتداى آفریقا، پالك 10، پژوهشکده پولى و بانکى بانک مرکزى، طبقه اول.
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ان خلق پول توسط نظام بانکام بررس
اسالم در نظام مال


