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  بر یلیتحل
  عدالت و صلح یپاپ يشورا يطرح اقتصاد

  در جهان يالن اقتصادکاصالحات در 
   *یلکجواد تومحمد

  دهيكچ
 ینـه بحـران مـال   یدر زم یلیه تحلیانیبا صدور ب 2011ل سال یان در اواکیعدالت و صلح وات یپاپ يشورا
ـ ت ارائه داد. تحلیحیاز منظر اقتصاد مس ياقتصادهاي بحرانحل  يبرارا  ییراهبردها، 2008سال  ـ ل ای ن ی

ـ تعامـل م  ۀنیتواند زممی هکه از آن جهت مهم است یانیب ـ اتـب توح کان می ـ   يرا بـرا  يدی الت کرفـع مش
ـ یآن در روهاي شهیه با توجه به ریانیل بیصدد تحلدرن مقاله، یجهان فراهم آورد. ا ياقتصاد رد اقتصـاد  ک

ـ اهاي افتهیاست.  یاسالم يدارکبان یو عمل ينظر ين دستاوردهایو همچن یحیمس ـ ، ن پـژوهش ی ه بـه  ک
چون توجـه بـه    یمزبور از نقاط قوت ۀیانیه هرچند بکدهد می نشانانجام شده،  یلیو تحل ياتابخانهکروش 

ـ عدم ارائـه تحل  چون یصیاز نقا، برخوردار است ياقتصادهاي بحران یاخالقهاي شهیر از  يل راهبـرد ی
قمارگونـه   يبـاز و گسترش سفته يرسوخ ساختار ناعادالنه ربوهمچون  یمالهاي بحران یاصلهاي شهیر

ـ با ،بحران ياشهیحل ر يبراه کرسد، می به نظر برد.می رنج جهان یو مال یبخش پول از ياریدر بس د از ی
ان استفاده نمـود. در نگـرش   یت در سود و زکنظام مشار يو اجرا یدر طراح یاسالم يدارکات بانیتجرب
دولـت و  ، با توجه به نقـش سـه نهـاد بـازار    ، جهان یو مال يت نظام اقتصادیریو مد یدهلکش، یاسالم

ـ یتوانـد زم مـی ، یبان و نظـارت یپشت یالمللنیبهاي نهاد يریگلکن شیاخالق و همچن ـ   ۀن از  ياریبـروز بس
  ن ببرد.یرا از ب ياقتصادهاي بحران

  .2008 یبحران مال، یاسالم يدارکبان، صلح و عدالت یپاپ يطرح شورا: هاواژهدیلک
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  مقدمه
 را 2010ت در سـال  یر وال اسـتر یتسـخ  یل آن بـه بحـران اجتمـاع   یو تبد 2008 یبحران مال يریگلکش

کـه  این بحـران،   .دانست يالدیدر آغاز هزاره سوم م يدارسرمایه نظام يجدهاي از چالش یکیتوان می
اروپـا  ، اکـ یآمر یمال يم به بازارهاکمک، ا آغاز شدکین آمرکمس یابتدا از بازار اوراق رهن، مالی دارد ۀریش

  .)23ـ19 ، ص1387، درخشان( بورس جهان را متالطم ساخت يبازارهارد. در ادامه، کت یسرا ایآس یو حت
 يگفتمـان انتقـاد   گیـري شـکل  ،ریـ اخ یو اجتمـاع  یبحران مال ۀنیتوجه در زمقابلهاي از جلوه یکی

 یپـاپ  يشـورا ن راستا، یاست. در ا انکیوات یجهان در درون نهاد مذهب یاسیو س ينسبت به نظام اقتصاد
بـا ارائـه   رد. ایـن بیانیـه،   کـ بحـران منتشـر   ایـن  نه یاي در زمبیانیه، 2011ان در سال کیصلح و عدالت وات

 یاسـ یو س ياقتصـاد  ير در ساختارهاییجاد تغیا يبرا یشنهاداتیپ، بحران گیريشکل هايشهیاز ر یلیتحل
مجلـه   6در شـماره  ، منظور معرفی آن به جامعه علمی کشـور بهبیانیه مزبور،  ۀترجم ند.کمی جهان مطرح
  منتشر شد. مختصربا بیان نکاتی کلی و ، معرفت ادیان
از لیل گفتمانی میان اسالم و مسـیحیت،  در چارچوب تحانیه اقتصادي شوراي پاپی واتیکان، تحلیل بی

دو دیـن  عنوان به اسالم و مسیحیت،است که مهم این نکته بسیار توجه به  اهمیت باالیی برخوردار است.
ارائـه   کارهاییچه راه يداریهسرما مشکالت نظامبخصوص ، جهانی بزرگ جهان در واکنش به مشکالت

سازي براي ایجاد تعامـل بیشـتر   منظور بستربه این مقاله،از امتیاز بیشتري برخوردار است. یک کدامداده و 
بـا بررسـی دو رهیافـت    و حل مشکالت اقتصادي جهان معاصر،  میان اسالم و مسیحیت در زمینه تحلیل

 2008بحـران مـالی سـال    بخصـوص  ، مـالی غـرب   اقتصاد مسیحی و اقتصاد اسالمی در تحلیل بحـران 
  پردازد.می

ایـن  رسـد. مطالعـات مـرتبط بـا     می بررسی پیشینه بحث ضروري به نظر، پیش از تحلیل بیانیه مزبور
  گیرند.می بحران مالی در قالب سه رویکرد زیر جاي

را عامـل عمـده بـروز     یمـال  یانضـباط یعمده بـ طور به ،یران غربکمتف :رویکرد اقتصاد متعارف. الف
و انتشـار   )Easy Loans( آسـان هـاي  اسـت وام یس، اهش نرخ بهـره ک، یبه اعتقاد برخ اند.ردهک یبحران تلق

 یسـاز بـروز حبـاب مـال    نهیزم، یمالهاي یبده کسیانتقال رباال و باالخره،  کسیاوراق مشتقه با ر
، شدهارائههاي بر اساس تحلیل .)1388 ،يو صبور یعیشف؛ 1388 يلنگرود يعلو؛ 1388 ،درخشان: ك.ر(اند بوده

اوراق «، مسکن به اوراق مـالی هاي آمریکا توانستند با تبدیل وام يهابانککه بحران زمانی آغاز شد 
ــادار مت ــبه ــه وام یک ــاي ب ــه ــ )Mortgage-Backed Securities( »یرهن ــده«ا ی ــدات ب ــه داریوث یتعه  »ق



   ۶۷ تحليلي بر طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح در اصالحات كالن اقتصادي در جهان

)Ollateralized Debt Obligations( ،و فروش آن در بازارهاي ثانویه )يسـاز اوراق()Securitization( ،کسـ یر 
  ).100ـ98ص ، 1388درخشان (کنند داران اوراق منتقل یبه خر رندگان رایگول وامکن

 نظـام  يربـو  یبحران را در مبـان  یاصل ۀشیر، یران اسالمکمتف بسیاري از :رویکرد اقتصاد اسالمی. ب
 متعـارف را  یدر نظـام مـال   یعدم انضـباط مـال  ، )2009و  2008( چپرا نند.کمی جووجست يدارسرمایه

، اسـت  یه اسـالم یـ و مال يدارکـ ه بانیـ ه از اصـول اول کـ ، انیـ ت در سود و زکاز فقدان اصل مشار یناش
  .)Chapra, 2008, p. 20-23 & 2009, p. 2-5( دانندمی

) 2011( عـدالت و صـلح   یپـاپ  يکه توسط شـورا بر اساس این رویکرد، : رویکرد اقتصاد مسیحی. ج
. ایـن تحلیـل،   ي دارددارسـرمایه  ریشه در برخی مشکالت ساختاري نظـام مالی مزبور، بحران ، ارائه شده

 ثر از اسـنادي چـون  أو متـ  )cf. Abbott, 1966( رویکردهاي اصالحی شـوراي واتیکـانی دوم   در چارچوب
بخـش   کـه در  تـدوین شـده  ) 2004( سـا یلک یو آموزه اجتمـاع ، )1991( ن سالگردیبخشنامه پاپ؛ صدم

  بعدي بدان اشاره خواهیم کرد.
خـاص  طور به ن طرحیا، اول: ت استیحائز اهم یاز جهات، ه شوراي پاپی صلح و عدالتیل بیانیتحل

از  ين طـرح بـه تعـداد   یـ در ا، ند. دومکمی غرب توجه يو اقتصاد یمالهاي بحران یاخالقهاي شهیبه ر
  توجه شده است. یه اسالمیو مال يدارکات بانیشده در ادبمطرح يمحورهاي شهیاند

 تيحيمس ياقتصادهاي دگاهيد يخير تاريپيشينه و س

 هـاي توجه بـه زمینـه  ، ریاخ ينه بحران اقتصادیان در زمکیوات یپاپ يشورا يطرح اقتصاد یش از بررسیپ
ان چهـار  یـ تـوان م میبه اجمال، است.  يت ضروریحیمس ياقتصادهاي در خالل اندیشهن، آ گیريشکل

  ز قائل شد.یت تمایحیاقتصاد مسهاي شهیمرحله از اند

  )یه و قرون وسطیاول يسایلک( یحیه اقتصاد مسیاولهاي شهیاند. 1

س اسـت. در  کت ارتـدو یحیرد مسـ کـ یبـر رو  یعمـده مبتنـ  طـور  بـه  ،یحیه اقتصاد مسـ یاولهاي شهیاند
ان یـ تعـارض م  ینـوع ، اوج گرفتنـد  یعمده در قـرون وسـط  طور به هک، یحیه اقتصاد مسیاولهاي نگرش
 وجـود دارد  يدارسـرمایه  نظـام  اتیـ اخالق وسـو،  کیـ سـا از  یلکن یات و قـوان یاخالق، مقدس يباورها

  .)44ص ، 1389 ينورمحمد(
 تومـاس چـون   یرانک. متفم ربا استیتحرمحوري اقتصاد مسیحی در این دوران، هاي یکی از اندیشه

چون عامـل   يدانست. از نظر ومی عادالنهریآن را غ، مت زمان استیه بهره قکن استدالل یبا ا، آکوئیناس
  .)Wilson, 1997, p. 107(ت سیافت بهره مجاز نیدر، زمان تنها به خداوند تعلق دارد
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  )يالدیم 16قرن  ینیانقالب د( یحیاقتصاد مس یاصالحهاي شهیاند. 2

 16در قـرن   یاصالحهاي شهیاند گیريشکل موجب یوسط سا در قرونیلکد یشدهاي يریگسخت
ن یـ شد. در ا یت پروتستانیحیدر قالب مس نگیکن لوتر یمارتو  نیالوکمانند  يتوسط افراد يالدیم

د یـ ر جدیتعب، ن چارچوبیت ارائه شد. در ایحیمس ياقتصادهاي شهیاز اند يدیر جدیتفس، ردکیرو
ن یـ شـود. در ا  یتلقـ  ینید يافهیه وظکبل ،حرفه کینه فقط ل ثروت، یه تحصک شدموجب ن یاز د

فراهم  يدارسرمایه نظام گیريشکل ينه را برایزم، یستینیالوکل اخالق یبه فضا يرکل فیتما ،دوره
  .)Ibid, p. 111( آورد

بـود.   یدر مورد جواز ربا در نظـام مـال   یهاتیارائه توجن دوره، یدر ا يریگر جهتیین تغیترد مهمیشا
ان یـ ربـا را در م  )23: 19- 20( هیـ تاب تثنکه عبارات کشد  یمدع، میاز عهد قد یجنجال يریدر تفس نیالوک

ت ید تنهـا بـا محـدود   یـ ه در عهـد جد کـ ان، یحینـه نسـبت بـه مسـ    ند، کمی میتحر يهودی ینیبرادران د
تـر معتقـد   متعادل يردکیهم با اتخاذ رو، ن لوتریمارت اند.ت عدالت محدود شدهیاز فقرا و رعا يریدستگ
  .)Ibid( و ممنوع است ه تنها بهره باال رباکبود 

  یپس از انقالب صنعتهاي شهیاند. 3

 خـود را بـه   يو جـا  شـد  کخشـ  يدارسرمایه یمذهبهاي شهیر، یانقالب صنعن گیريشکل همزمان با
مفرما شـد. بـر   کح یار مذهبکشدت بر افبه نیالوک یدگیه برگزینظرن دوره، یداد. در ا يویدن ییسودگرا
متانـت و  ، ار سـخت کـ ، خـدا را بـا صـداقت   ، روزانه خود ید در زندگیبامی انیحیمس، هین نظریاساس ا

ه انسـان اگـر از   کـ ار سـاخت  کشآته را کن نیاسم، ین پروتستانییخاص آ یژگین وینند. اکل یتجل كامسا
 یخـوب  تواند تاجر مسـیحی می ،ت داشته باشدکچارگان مشاریبه ب کمکند و در کثروت عاقالنه استفاده 

  .)257ـ256ص ، 1381، مري( باشد
  ستمینوزدهم و بهاي در قرن یحیاقتصاد مسهاي شهیاند يایاح. 4

ن یو همچنـ ) ارگرانکـ الت کو مشـ  يارکـ یفقر و ب( شدنیصنعت یظهور آثار منف، در اواخر قرن نوزدهم
ن یـ در ا را فـراهم آورد.  یحیاقتصاد مسهاي شهیمجدد اند يایاح ۀنیزم، یستیالیسوسهاي شهیش اندیدایپ

م ین و گسـترش تعـال  یـی تب بـه ، یسـت یالیو سوس يدارسـرمایه  ضمن نقد دو نظـام  یحیران مسکمتفراستا، 
  .)219ـ216، ص 1370، یسترژید و ( پرداختند یحیمس یاجتماع

خـروج از انـزوا و حضـور در صـحنه      يبرا کیاتولک يسایلکهاي تالش، يالدیدر دهه هفتاد م
ل دهـه  یـ ن در اوید. همچنـ یـ گرد واتیکـانی دوم  يل شـورا یکموجب تشاست و فرهنگ جامعه، یس



   ۶۹ تحليلي بر طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح در اصالحات كالن اقتصادي در جهان

 ن مطـرح شـد  یالتـ  ياکـ یدر آمر در باب فقـر و ظلـم   یاسیات سیا الهیبخش ییات رهایالههفتاد، 
  .)48ص ، 1389 ينورمحمد(

 يان و شـوراها کیبا ورود واتت، یحیمس يو اقتصاد یاجتماعهاي شهیاند يایند احیستم فرایدر قرن ب
هـاي  نـه یان در زمکـ یتوسـط وات هایی بیانیهن یتدو ت شد.یتقو يو اقتصاد ین در امور اجتماعآوابسته به 

ـارچوب  یاقـدامات ستم، یجهان در قرن ب يو اقتصاد یالت اجتماعکر مشیشدن و سایچون جهانهم ن یـ ا در چ
ـاز «ه یانیچون بهایی هیانیتوان به بمی ن جملهشود. از آمی سا محسوبیلکد یرد جدکیرو ـاع نظـم   يبازس  یاجتم
)Reconstruction of the Social Order( )1931(« ،» ـاع  یحیمسـ  )Christianity and Social Progress(یت و بهبـود اجتم
ـلح بـر رو  «، »)1965( ـا در دن یلک«، »)Peace on Earth()1971(نیزمـ  يص  )The Church in the Modern World(نینـو  يایـ س
ـا توسعه انسان«، »)1965( ـان  «، »)The Development of Peoples( )1967( ه  )Justice in The World(عـدالت در جه
ـان کـ  ةدربار«، »)1971( ـاد  «، »)On Human Work( )1981(یار انس  )Economic Justice For All( همـه  يبـرا  يعـدالت اقتص
ـار «، »)1986( ـاي  دغدغـه  ةدرب ـاع ه ـالگرد یصـدم « و »)On Social Concern( )1987(یاجتم  )The Hundredth Year( ن س
  .)همان( ردکاشاره  »)1991(

بـه  ، يمهم در خصوص مسـائل اقتصـاد   ۀیانیچهار بم، کیست و یو اوائل قرن ب، ستمیدر اواخر قرن ب
  :  منتشر شد یرومهاي کیاتولکبرال و ییلهاي پروتستان، یلیانجهاي پروتستان يب از سویترت

 :)Oxford Declaration on Christian Faith and Economics(اقتصاد یحیمان مسیا ةبارسفورد درکه آیانیب. 1
م یتعـال  ۀیـ انیمنتشـر شـد. ب  ) ییسـا یلکسنت ( یلیانجهاي توسط پروتستان 1990ل سال یه در اوایانین بیا
ار و کـ ، یماننـد خلقـت و سرپرسـت   هـایی  را در قالب سر فصـل  ياقتصاد ینه زندگیتاب مقدس در زمک

 .)ODCFE, 1990( ندکمی استراحت خالصه
 1991ه در سـال  یانین بیا: )Economy as a Matter of Faith( مانیمرتبط با ا یموضوععنوان به ه اقتصادیانیب. 2

 منتشر شـد. ، تعلق دارد) سنت تقدم عقل( برالیلهاي پروتستان ه بهکها سایلک یجهان يشورا ياز سو
ن یادیـ ان اعتقـادات بن یـ ند تـا م کمی تالش، امروز يط اقتصادیو شراها يان گرفتارین سند پس از بیا

ـ نـد،  کط معاصر ارتباط برقـرار  یو شرا ياقتصاد یزندگ ةباردر  نـدارد  یخاصـ  یاسـت یراهبـرد س  یول
)EMF,1991(.  

ـ ا :)Encyclical Centesimus Anus( The Hundredth Year)( ن سـالگرد یبخشنامه پاپ؛ صـدم . 3  هکـ ه یـ انین بی
 1991در سـال  ند، کمی سکرا منع) تاب مقدسکت یسنت مرجع( رم کیاتولک يسایلک یم رسمیتعال

سـا  یلک یم اجتمـاع یارگران را در توسـعه تعـال  کـ ط یشـرا ه، یانین بیمنتشر شد. ا جان پل دوم ياز سو
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حـق  ، ارگرانکچون حقوق هم یمتنوع یاصول اخالق، تیانسانهاي داند و از آموزهمی سازسرنوشت
رد کـ ینـد. بـرخالف رو  کمـی  انسـان را اسـتخراج   يزادآاصـل  ، یاصل همبسـتگ ، یت خصوصیکمال

 يبـرا  یاتیـ اله یه داده و اخالقئاز اتفاقات و مسائل معاصر ارا یلیه تحلیانین بیا، ه قبلیانیدو ب یانتزاع
 .)HY,1991( دهدمی ارائه يموفق اقتصاد یزندگ

ـ ا :)The Social Doctrine of the Church( سـا یلک یدکترین اجتماع. 4  توسـط  2004 کـه در سـال  ه، یـ انین بی
 کیـ اتولکت یحیمسـ  ین اجتمـاع یتـر کبـه تبیـین د  ، ان منتشر شـد کیعدالت و صلح وات یپاپ يشورا

مطلـوب اختصـاص دارد. در ایـن سـند بـر       یات زنـدگ یح حیبه تشرسند، ن یاز ا یپردازد. بخشمی
 عدالت بـراي همـه  ، لزوم وجود ترجیحاتی براي افراد فقیر و همبستگی، هاکرامت انسان، حقوق بشر

  .)PCPJ, 2004, p. 105-189( کید شده استأو اتحاد ت

  عدالت و صلح يپاپ يشورا ةيانيب
 ياهیـ انیب ،»انکـ یعدالت و صلح وات یپاپ يشورا«قالب در واتیکان هاي کاردینال از یجمع، 2011در سال 

منتشـر   »یجهـان  یت عمـوم یالملل در بستر مرجعنیب یو پول یمالهاي اصالح نظام يبه سو« با عنوان را
 یبحـران مـال  بخصـوص  ، یجهـان  یمالهاي ل بحرانیه و تحلیتجز عمده ناظر بهطور به ه،یانین بیردند. اک

صـلح   یپـاپ  يشورا یول، پاپ صادر نشده است ياز سو یرسمصورت به هیانین بیگرچه ا است. 2008
ه یـ انیب .)1391، یصـانع ( د پـاپ اسـت  ییـ أن جهـت مـورد ت  یه از ایانیبند. کمی ر نظر پاپ عملیزو عدالت، 

) 2004( تیحیمسـ  یدکترین اجتماع و )1962- 65( شوراي واتیکانی دومهاي مزبور در چارچوب رهیافت
شـنهادات  یو پ الملـل بـین  یو پـول  ینظـام مـال   ینونکت یل وضعیتحل منتشر شده و مشتمل بر دو بخش

  است. یاصالح

  یجهان يو اقتصاد یمالهاي ل بحرانیه و تحلیتجز

 یو مـال  ياقتصـاد  دیل علل بحران شـد یدر تحل یدگاه اساسیسه د، عدالت و صلح یپاپ ينه شورایایدر ب
  :ارائه شده است 2008

  ؛یو مال ياقتصادهاي يگذاراستیخطا در س. 1
  ؛یو مال ياقتصاد، یاسیس ينهادها يضعف ساختار. 2
 .یدر تمام سطوح اقتصاد جهان ییگرايو ماد ییگراتیرد مطلوبکیاز گسترش رو یناش یالت اخالقکمش. 3
 نظـام  يسـاختار هـاي  از ضـعف  یبـه برخـ   عالوه بر اشـاره ، یبیکتر يردکیه با اتخاذ رویانیسندگان بینو
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بحـران   یاصـل  ۀشـ یرا ر ینادرسـت اخالقـ  هاي يریگو جهت یفن ياز خطاها يامجموعه، يدارسرمایه
  .کنندمی قلمداد

  ينادرست اخالقهاي يريگجهت. الف
نامـه سـال   در بخـش  پاپ پل ششـم ، پس از شواري واتیکانی دوم :توسعه یبرالیل ۀشیاند يریگلکش

را مورد اشاره قـرار   يتوسعه اقتصاد یبرالیل ۀشیاند يامدهایپ، »شرفت ملتیپ«با عنوان خود،  1967
 یو اخالقـ  یش رشد فرهنگیات و افزایمشروط به دفاع از ح یتحقق توسعه واقع، يداد. از نگاه و

 رغـم یه علـ کـ ن هشدار موجب شد یعدم توجه به ا، هیانیسندگان بیل نویمردم است. بر اساس تحل
از  ياریه در بسـ کـ بل، دوشـ نتـر  ادالنـه عتنها نه ع ثروتیتوز، ر متوسط درآمد سرانهیگش چشمیافزا

  .)PCJP 2011, p. 5( دوموارد بدتر ش
 ۀتوسـع هـاي  و انحـراف هـا  ينـابرابر ، هیـ انیسـندگان ب یبه اعتقـاد نو  :يسم اقتصادیبرالیر لکگسترش تف

 ،هیـ ن نظریـ انه دارد. در چـارچوب ا یو تفکر سودگرا يسم اقتصادیبرالیم لیشه در تعمیر غالباً يدارسرمایه
 یحتـ ـ    يه منفعـت فـرد  کیحالشود. درمی یمنته یبه منفعت اجتماع يمنافع فرد يریگپیه کادعا شد 

  .)Ibid, p. 6( ستیبه نفع مصلحت عامه نـ همواره  ه مشروع استکییدرجا
بخصـوص  ، يمسـتمر فنـاور  هـاي  شرفتیپ، )1991( ت دومکیپاپ بنداز نگاه  :يورفنا يانگارمطلق

 يانگـار مطلق چونهم یاخالقهاي چالش، شرفتیبه پ کمکرغم یعلاطالعات در عصر حاضر  يفناور
جـان پـل   ت. رده اسـ کـ جـاد  یا یاخالقهاي و عدم توجه به جنبه يتوجه صرف به امور ماد، یمسائل فن

 ادیـ  يبـازار ریغ ياالهـا کو غفلـت از   )Idolatry of market( »بـازار  یوارگبت«از این مشکل با عنوان ، دوم
  .)Ibid, p. 7( ندکمی

  يگذاراستيو س يفنهاي خطا. ب
اال و کـ بـازار  «ان یـ م کیـ کبـا تف ه، یـ انیسـندگان ب ینو: یو مـال  یش از حد اعتبارت در بازار پولیگسترش ب

 یو مـال  یش از حد اعتبارات در بـازار پـول  یشه بحران را در گسترش بیر، »یو مال یبازار پول«و ، »عوامل
خـود   یعـ یرد طبکارکـ ، دهدمی لکاقتصاد را ش یقیبخش حقه کاال و عوامل، کبازار ، هاآن دانند. از نظرمی

ـ     ياعتبارهاي سسهؤو مها کبان، ایدن یو پول یبازار مال را داشته است. اما در ش از یاقـدام بـه گسـترش ب
در سراسـر   يو اعتبـار  یپـول  يابزارها، جهیدر نت اند.ردهک یو مال یحد اعتبارات و خلق پول در بازار پول

 .نـد ازده نـده را دامـن  یفزا یتـورم  رده وکـ ش از انباشـت ثـروت در اقتصـاد رشـد     یبـ  یجهان با سـرعت 
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شـه در خلـق   یر، ریـ اخ یو بحران مال 1990، 1980، 1970هاي در دهه يسوداگرهاي حباب گیريشکل
  .)Ibid( دارد یجهان یمال ياد ابزارهایپول فراوان و ازد

  یاصالحشنهادات یپ

رد اقتصـاد  کیر در روییتغ یمشتمل بر نوع، يو اقتصاد یمالهاي مقابله با بحران يبیانیه برا یراهبرد اساس
ان یک راهبـرد مبنـایی   یتوان ممی، خاصطور به است. یالمللنیب یو پول یمالهاي ر در نهادییو تغ یجهان

  رد.ک کیکتف يچند راهبرد ساختار و
 ییمبنا راهبرد

  م بر اقتصاد متعارفکحا یرد اخالقکیر روییتغ

مـردم جهـان و    یدر برابـر تمـام   يریپـذ تیمسـئول  ۀیـ جهان بـر پا  يجاد نظام اقتصادیا این تغییر ناظر به
گـران و جامعـه   یافـراد نسـبت بـه د    يریپذتیش حس مسئولیر افزایین تغیا ۀنده است. الزمیآهاي نسل

در اقتصـاد   ییگرايرد مادکیرو يبرا ین متفاوتیگزیجام یمفاه، هیانیمختلف بهاي است. در بخشجهانی 
 ياریـ و اخـالق هم ، یتعـال  يرایپـذ  یـی گراانسـان ، یاخالق همبستگ، محورجمله اخالق مردم از یجهان

  .)Ibid, p. 6-10( شنهاد شده استیپ
 يساختار يارهاکراهبرد و راه 

  برتون وودزهاي سسهؤم یجیاهش تدرک

سسـات  ؤم یجیاهش تـدر کـ ، الملـل نیدر اقتصاد بـ  ير ساختار نهادییتغ يبرا بیانیههاي از جمله پیشنهاد
 يد بـرا یـ جد یسـازمان مرجـع جهـان    کیجاد یا و) المللی پولبانک جهانی و صندوق بین( وودز برتون

  جهانی است. يت اقتصادیریمد
  طرفیب یجاد مرجع جهانیا

 کیـ  گیـري شـکل ، مشـابه هـاي  ر و بحـران یـ اخ یبا بحران مالبرخورد  يه برایانیب ةعمد یاتیار عملکراه
ات مصـلحت عامـه   ید با در نظر گرفتن مقتضـ یاب یاسین سازمان سیاست. ا یواقع یجهان یاسیمرجع س

 گـام بـردارد   یست در بستر جهانیزطیو حفظ مح ییت غذایامن ...،تیر تحقق صلح و امنیدر مس ،یجهان
)Ibid, p. 9(. هـا  ملت كآزاد و مشتر یجیتوافق تدر ید در پیبا یجهانن مرجع یا، هیانیسندگان بیاز نظر نو

ـ   ، یندگید بر اساس اصل نماین مرجع بایرد. ایل گکش ياریبر اساس اصل هم و  یطرفـ یضـمن حفـظ ب
و  یخیط تـار یو شـرا  يمـاد ریو غ يمنـابع مـاد  ، هـا فرهنـگ نظـر  شـورها از  کبا در نظر گرفتن اختالف 

  تالش کند. یمصلحت عامه جهان یخیات تاریمقتض تحقق يدر راستا، ییایجغراف
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  یجهان يزکمر کل بانیکتش

شـنهاد  یپ یجهان يزکمر کجاد بانیا، یجهان یت پولیریت مدیو تقو یالمللبین یمنظور اصالح نظام مالبه
نـد. از نظـر   کمی میرا تنظ یان و نظام مبادالت پولیجر، یمل يزکمرهاي کمانند بان، کن بانیشده است. ا

ل یکتشـ  ۀنـ یتوانـد زم مـی  اروپـا  يزکـ مر کاز جمله بان يامنطقه یمال يت نهادهایتقو، هیانیسندگان بینو
  .)Ibid, p. 12( را فراهم آورد یجهان يزکمر کبان

  یجهان ةریل صندوق ذخیکو تش یات بر مبادالت مالیوضع مال

ـ ثانو يمبـادالت اوراق مشـتقه در بازارهـا   بخصـوص  ، یات بر معامالت مالیوضع مال گـر  یشـنهاد د یپه، ی
صـندوق   کیـ تـوان در  مـی  ات راین مالیوجوه حاصل از ا است. یمالهاي نترل بحرانک يشده برامطرح

جهـان بـه    یو مـال  یپولهاي ز بهبود نظامیزده و نبحران يشورهاکت از اقتصاد یحما يبرا، یره جهانیذخ
  .)Ibid, p. 13( ار گرفتک

  يدارسرمایه يدارکو بان یاعتبار مال ةر حوزییتغ

 يبـرا  يراهبـرد عنـوان  بـه  زیرا ن ياهیسرما يدارکو بان یز دو حوزه اعتبار مالیتما، وتاهکصورت به هیانیب
  .)Ibid( ندکمی ه مطرحیسا يبر بازارهاتر ثرؤمدیریت م

  یمال يبر نهادها ین مقررات نظارتیتدو

افتن یـ ، پـول  یصـندوق جهـان  هـاي  نامـه نیـی در آ یحیتلـو هاي ه با توجه به اشارهیانیسندگان بینو
آنهـا،   دانند. به نظـر می يرا ضرور یجهان یو نظارت بر مبادالت مال یهماهنگ يموثر برا يابزارها

موجـود   يابزارها یجینوظهور و در حال توسعه را در مراحل انطباق تدر يشورهاکد یبا ندین فرایا
  .)Ibid( ت دهدکمشار

  یمالهاي سسهؤاز م مندحمایت ضابطه

یکی دیگـر از پیشـنهادات اصـالحی اسـت. بـر ایـن       ، یمالهاي سسهؤردن حمایت از مکمند ضابطه
 ۀر تحقـق توسـع  یدر مسـ آنهـا   به رفتـار شـرافتمندانه   د مشروطیباها سسهؤن میت از ایحما، اساس

  .)Ibid( گردد یاقتصاد واقع

 انكيعدالت و صلح وات يپاپ يشورا يطرح اقتصاد ينقد و بررس

طـرح در توجـه بـه     ینقطه قوت اساس؛ استهایی یاستکمثبت و هاي جنبه يپیشنهادي حاوطرح 
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تحقق عـدالت و صـلح در جهـان     يآن برا یو ناتوان يدارسرمایه نظام یستیبرالیل یمبانهاي یاستک
 گونه بـر قمار يبازر مخرب ربا و سفتهیثأاز ت ییربنایز یلین طرح از ارائه تحلیان وجود، یاست. با ا

هـاي  یاسـت کنقاط قوت و  یبه برخ. در ادامه، بازمانده است يو اقتصاد یمالهاي بحران گیريشکل
 م:ینکمی طرح اشاره

  نقاط قوت
 ع ناعادالنه ثروت و قدرت در جهانیتوجه به توز

عنـوان  بـه  ع ثـروت در جهـان،  یدر توز یعدالتیتوجه به ب، انکیوات یپاپ يه شورایانیاز نقاط قوت ب یکی
  است. يو اقتصاد یمالهاي بحرانهاي شهیر از یکی

رشـد ثـروت در   ه، کیحالدر. افتیش یچهار برابر افزا باًیت جهان تقریجمع، 2000تا  1900هاي ن سالیب
ـ مد سـرانه شـد. بـا ا   آدر متوسط در يریش چشمگین امر منجر به افزایشتر بود. ایار بیسراسر جهان بس ن ی

  .)Ibid, p. 7( از موارد بدتر شد ياریه در بسکبلتر نشد، عادالنهع ثروت یتوز، ن دورهیدر همحال، 

  يسم اقتصادیبرالیالت لکتوجه به مش

در جهـان   يتحقق عـدالت اقتصـاد   يبرا يسم اقتصادیبرالیالت حاصل از لکبه مشاز بیانیه،  ییدر فرازها
سـم  یبرالیل، اول: نـد کمـی  به دو گونه عـدالت را مخـدوش   يسم اقتصادیبرالیگسترش ل اشاره شده است.

افـراد جامعـه   همـۀ  ه تالش کند کمی هین ادعا توجیرا با ارائه ا یشخص یطلبنفع ۀیج روحیترو ياقتصاد
و  ينفـع فـرد   يه سـازگار کـ یحالشود. درمی زیموجب تحقق رفاه جامعه ننه نمودن سودشان، یشیب يبرا

ردن کـ در فعـال   یسـع  ییزدابا مقررات يسم اقتصادیبرالیر لکتف، دوم. ندکنمی دایشه تحقق پیهم یجمع
ـ یاهش قـوان کـ ه کـ یحالدارد. در ین منافع جمعیمأت يبازار برا یئدست نامر هـا  نتـرل کن بـردن  ین و از ب

  .)Ibid, p. 6,8( ن باشدیآفرتواند خطرمی
  2008 یبحران مال یاخالقهاي شهیتوجه به ر

سـال   یبحـران مـال   یاخالقـ هـاي  شهیتوجه به ر، یپاپ يشورا يه اقتصادیانیب یلیاز نقاط قوت تحل یکی
د یـ آن را عامـل پد ، ل ضـعف اخـالق  کبروز مشـ  یق از چگونگیل دقیبدون تحله، یانین بیاست. ا 2008

  داند.می مدن بحرانآ
ـ ص داد یرا تشـخ  یبحرانهاي شهیر قاًیخود دق یاجتماع ۀنامدر بخش ت شانزدهمکیپاپ بند تنهـا  نـه  هک
ـ  یتیه باالتر از همه ماهکبل، است یو مال ياقتصاد ـ گونـه  همـان واقـع،  دردارد.  یاخالق ه پـاپ اعظـم   ک

ـ ، ازمند اخالق استیح اقتصاد نیرد صحکعمل، ندکمی خاطرنشان ـ بل، یالبته نه هر اخالق ـ ه ک اخـالق   کی
  .)Ibid( محورمردم
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بـر   یاخـالق مبتنـ   یاز نـوع ، انهیاخـالق سـودگرا   ضـمن انتقـاد از گسـترش   ه، یـ انیگـر از ب ید يدر فراز
  شده است. يطرفدار، شودمی توجهها انسان یتیهوهاي ه در آن به جنبهک، یهمبستگ

اقتضـائات  «، »اقتصـاد «بـر   »اخـالق « يو برتر »داشتن«بر  »بودن« يد با در نظر داشتن برتریمردم جهان با
ـ  رهـا سـاختن   معنـاي  بـه  حاًین امر تلوینند. اکمفرما کرا بر رفتار خود ح »یاخالق همبستگ ال کتمـام اش

 گذرا و محدود فراتـر  ه از منافع صرفاًکاست  یجهان یر جمعیخ رش منطقینظرانه و پذوتهک یخودخواه
 .)Ibid, p. 7( رودمی

  يفناور يانگارتوجه به آثار مخرب مطلق

پـذیرش  ، در اقتصـاد ) يفنـاور  يانگـار مطلق( فناورانه يدئولوژیگسترش ا یرات منفیثأبه ت بیانیه با اشاره
را  يریـ گمیه انتخـاب و تصـم  کـ ن است یارد، کین رویل اک. مشدهدمی را مورد انتقاد قرار ياورفن مطلق
رفتـار مـورد    یو فرهنگـ  یعوامل اخالقجه، یند. در نتکمی لیتحلها از ارزش يو عار یکیانکم یلکبه ش

  رد.یگمی غفلت قرار

  هایاستک

باشـد.  می زینهایی یاستکو ها ضعف يدارا، مثبتشات کرغم نیعلان، کیوات یپاپ يشورا يطرح اقتصاد
الت موجـود در  کن مشـ یو همچنـ  یلـ یتحلهـاي  یاسـت کتـوان در  مـی  ن طـرح را یـ عمـده ا هاي یاستک

  رد:ک يبنددسته يشنهادیپهاي حلراه

  یلیتحلهاي یاستک

 :  خالصه کردتوان در موارد زیر می ان راکیوات یپاپ يشورا يطرح اقتصاد یلیتحل یاستکن یترمهم

 اصلی بحرانهاي عدم توجه به ریشه

 1990از دهـه   یقـ ینسبت به بخش حق جهان يل رشد ناموزن بخش اعتبارکبه مش یخوببه ههرچند بیانی
آن  ،ارائـه نـداده   یقیو حق يان بخش اعتباریاف مکایجاد شهاي تحلیلی اساسی از ریشهاما ، کندمی اشاره

ل کرغم اشاره به مشـ یعلدر این تحلیل،  .)Ibid, p. 5( دهدمی را تنها به عدم وجود نظارت جهانی نسبت
و  يناعادالنـه ربـو   یه همان گسـترش نظـام مـال   ک، آن یاصلهاي شهیبه ر، یجهان یمتورم شدن نظام مال

 یدکتـرین اجتمـاع   ه درکـ نیرغـم ا یعلـ  اشاره نشده اسـت. است، گونه قمار يبازرش سفتهین پذیهمچن
بـه   یه اشـاره چنـدان  یـ انیبایـن   اسـت،  شـده  یالت قرن حاضر معرفکاز مش یکیعنوان به ربا، تیحیمس
  :  میخوانمی تیحیند. در دکترین اجتماعی مسکنمی یغرب يشورهاکم بر کحا يربو یالت نظام مالکمش
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، ياما توسل به ربـاخوار ، رش استیقابل پذ یو مال يت اقتصادیمنفعت برابر در فعال يجووگرچه جست
ـنگ  یارانه آنان منتهکه معامالت رباخوارانه و طمعک یسانک«: وم گرددکمح ید به لحاظ اخالقیبا  یبه گرس

تـوان  مـی  شوند ومی یشکب آدمکم مرتیمستقریغ ياگونهبه، شودمی يو مرگ برادرانشان در خانواده بشر
 خصوصـاً ، ابـد یمـی  میز تعمین یالمللنیب يروابط اقتصاد ت بهیومکن محین عمل را به آنان نسبت داد. ایا

ـ آماجحـاف  یمـال هـاي  نظام«د هرگز گرفتار یه نباکافته، یمتر توسعهک يشورهاکت یدر رابطه با وضع ز و ی
ـن  ج است، یه هنوز هم راک ه،ین رویه ایم علیتعل یمقام اله راًیشوند. اخ» رباخوارانه یحت  یاز واژگـان روش

 ییت دارد و تنگنایز واقعیه در دوران ما نک یبتیمص«: ف نمودیگونه توصنیرا ا ياستفاده نموده و رباخوار
  .)JECE, 2004, p. 341( »مردم است یدر زندگ

 يرد هنجارکیدر رو يناسازگار

سـا  یلکبر عدم دخالـت   یجانبدارانه و مبتنریغ يردکیرو یپاپ يشورا يه در مقدمه طرح اقتصادکیحالدر
شـود. در  مـی  گرانه مطرحمداخله ییراهبردهادر ادامه مباحث، ، مطرح شده یو اجتماع يدر امور اقتصاد

  :میخوانمیمقدمه 
 يشـور کچ یه یاسیسهاي تیبه دخالت در فعال یلیدارد و تما یدر امور انسان یطوالن ياه تجربهکسا یلک

ن جهان یح وارد ای. مسیروح دوست يتحت رهبر حیار مسکشبرد یپ: ندکمی هدف را دنبال کیتنها ، ندارد
 ننـد که بـه او خـدمت   کنیند نه اکخدمت ، ندکنه قضاوت ، نجات بخشد. قت باشدیبر حق يشد تا شاهد

)JECE 2011, p. 1(.  
اسـت و عـدم   ین از سیـ د ییجـدا ة کننـد تداعیست یردن نکقضاوت  یح در پیه حضرت مسکن ادعا، یا

در مـورد ناعادالنـه بـودن سـاختار      ییادعاهـا طـرح،   يجـا  يه در جاکیحالاست. در یارزش يداربجان
د یـ جد یجاد نظمیر نظم موجود و اییتغ يبراهایی نهادشیهمچنین بیانیه پ شود.می مطرح یاقتصاد جهان

  ت مطرح شده است.یحیبا توجه به اخالق مس
اجتمـاعی و اقتصـادي   ، از واتیکانی دوم در تمام مسائل سیاسـی پس همچنین این امر که کلیسا 

از ایـن شـورا در تعـارض اسـت. حتـی در      پـیش  با دکترین اعتقادي کلیسا کاتولیک کند، می ورود
 آمیز در مواجهه بـا ظلـم و تبعـیض در جهـان بـه چشـم      رویکرد جدید کلیسا نیز رویکري تبعیض

  .)170ص ، 1390، صانعی( خوردمی

  اقتصاد ۀدر عرص يشنهادیپ یرد اخالقکیروهاي یاستک

، در اقتصـاد متعـارف   یـی گراتیـ و مطلوب یـی گرايرد مـاد کـ یرو التکه به مشیانیب رغم توجه مثبتیعل
هـایی  نیگزیاز جـا ، مانـد. نویسـندگان بیانیـه   مـی  یز در چارچوبی مشابه باقین نیگزیجا یرد اخالقکیرو
براي تـرویج   ياریاخالق همو ، یتعال يرایپذ ییگراانسان، یاخالق همبستگ، محورچون اخالق مردمهم
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، زمینـه ن یـ در ا انـد. دفاع کرده یخانواده برادرانه و عادالنه انسان کیجاد یو ا يحس تعلق به خانواده بشر
نـار بگذرانـد و   کرا هـا  یخواهخود، يضمن احساس تعلق به خانواده بشرتا از مردم جهان خواسته شده 

  .)Ibid, p. 6-10( شندیندیب یبه مصالح جامعه جهان
 بـا بـه نظـر   یز يخانواده بشر گیريشکل و يد افراد به جامعه بشریجاد حس تعلق شدیا ةدیهرچند ا

هـا  ملـت  يو اعتقـاد  يرکـ ف، ينـژاد هـاي  ن فرهنگ بدون توجه بـه تفـاوت  یا گیريشکل یول، رسدمی
 یبـدون گسـترش نـوع   ، یاخـالق دوسـت   گیـري شکل انتظاررسد، می است. به نظر یافتنیندست ییایؤر

متکـی بـر    یسـت یپلورالهـاي  و اخـالق  یستیوالرکس يردهاکیو فاصله گرفتن از رو يدیتوح ینیبجهان
  ست.یر نیپذانکقراردادگرایی ام

  يشنهادیاصالحات پهاي یاستک
 یاصالحهاي بودن طرح يصور

و عـدم تناسـب آن بـا     یل متورم شدن بخـش پـول  کرفع مش يبرا ياچاره، يشنهادیپ یدر طرح اصالح
جهـان   یو مـال  ینظـارت بـر بخـش پـول     يبرا یجهان يل نهادیکتش و تنها ده نشدهیشیاند یبخش واقع

توانـد  نمـی  یولـ د اسـت،  یـ گرچـه مف  یو مـال  یپـول هـاي  تیبر فعال یپیشنهاد شده است. نظارت جهان
را  یفعال در بخش واقعـ  يریپذکسیبدون ر یسب سود قطعک يانه و سوداگرانه برایسودجوهاي زهیانگ
  ن ببرد.یاز ب

 ان را مطـرح یـ ت در سـود و ز کبـر مشـار   یمبتنـ  ینظام مـال ، لکن مشیحل ا يران مسلمان براکمتف
ه شـود و تحقـق بـازده    یسرما يبرا یمانع از تحقق سود قطع یاساس ياگونهتواند بهمی ن نظامینند. اکمی
در ، گـر یدسـوي  د. از کنـ منـوط   يریپـذ کسیافزوده و رد ارزش یت آن در تولکه را به مشاریسرما يبرا

 شـوند و نمـی  یجاد ارزش افزوده واقعـ یگونه موجب ارمتعارف و قماریغهاي کسیر، یاسالم ینظام مال
 .)1389، توکلیر.ك: ( جاد درآمد باشندیا أتوانند منشنمی

  يشنهادیپ ینهاد مرجع جهان يداریناپا

اسـت  ید در اقتصـاد و س یـ جد یینهادهـا  يایجـاد ، بیانیـه  یاصـالح  يشنهادهایپترین از عمده یکی
قـراردادن نظـام مـالی در    ، چون در نظـر گـرفتن مصـلحت جهـانی    هایی یژگیاز و است که یجهان

داشـتن سـاختار و سـازوکارهاي کارآمـد     ، تالش براي تحقق مصالح عمومی، خدمت اقتصاد واقعی
  .)JECE, 2011( برخوردار باشد
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ـ ا، در جهـان  يو اقتصـاد  یاسیع قدرت سیزبا توجه به ساختار تو ه کـ وجـود دارد   ين خطـر جـد  ی
قدرتمنـد   يشـورها کدر خدمت  یجهان ةریو صندوق ذخ يزکمر کبان مالی پیشنهادي همچون ينهادها
ت حـس  یـ محـور و تقو نیـ د یاخـالق متعـال   یت نـوع یتنها با تقو، صهین نقیرفع ا، شکیب رند.یقرار گ
  است.ر یپذانکام يریپذتیمسئول

  يشنهادیپ یدر مرجع جهان يریم گیار تصمکعدم ارائه سازو

. نشـده اسـت   ارائه يشنهادیپ یالمللبین در نهاد يریگمیتصم يار مشخصی براکسازون طرح، یدر ا
 د قـرار یـ ت مـورد تهد یـ حقوق اقل، ت باشدیثرکا یراسکهمان نظام دمو، يریگمیدر تصم كاگر مال

ت یوضـع ، شورها باشـد ک يو اقتصاد یاسیزان قدرت سیبر اساس م يریگمیرد. اگر نظام تصمیگمی
ثیر کشورهاي أکه ت، یالمللبین یمال ينهادها ۀنیدر زمبخصوص ، لکن مشی. ارخ خواهد داد يبدتر

  مطرح است.، متمول قرار دارند

  يمالهاي با بحرانبرخورد ل و يدر تحل ياسالم يردكيرو
 يبـاز بـه نقـش ربـا و سـفته    سو، یکاز جهان  يو اقتصاد یمالهاي ل بحرانیدر تحل یرد اسالمکیدر رو
 یدر نظـام اقتصـاد اسـالم   ، گـر یدسـوي  شود. از می دیکأت یو پول یمال یثباتیب يسازنهیگونه در زمقمار

 یمـال هـاي  از بحـران  ياریبسـ  گیـري شـکل  مـل بـازار و دولـت از   کمعنوان به ،یه اخالقیتسوسازوکار 
  ند.کمی يریجلوگ

  یمالهاي از بحران یاسالم یلیتحل

و  ین بخـش مـال  یاف موجـود بـ  کعمده بـه شـ  طور به ،2008 یل بحران مالیاقتصاددانان مسلمان در تحل
را مزبـور   یبحـران مـال  ، )2009( منذر قحـف ، نمونهبراي نند. کمی اشاره يربوهاي اقتصاد یبخش واقع

ـ   یکاز بـان  یفروش بده، نیبدون تضم یدهوام ةندیاز گسترش فزا یناش  يحجـم بـاال  ، گـر ید کبـه بان
اقتصاد و مبـادالت   یقیمبادالت فاقد ارتباط با بخش حق يحجم باال، يبازسفته يبرا يصور يقراردادها

شـه  یرا ر) گونـه قمار يبـاز سـفته ( سریربا و م) 2008( م خانیفهداند. می ارزها يضرورریاد و غیار زیبس
  .)37 ص ،1390 یمانیو سل ینعمت( داندمی بحران

  یو پول یان بخش واقعیاف مکش

را موجـب متـورم شـدن بخـش      یو پول یان بخش واقعیاف مکش گیريشکل بازریاز د یران اسالمکمتف
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ـ ا، یاسـالم  ۀشیدر اند اند.ردهکقلمداد  یو فاصله گرفتن آن از بخش واقع یپول عمـده  طـور  بـه  ن خطـر ی
خواسـتار  ، يگـذار هیسرماهاي کسیعهده گرفتن ره بدون به یه صاحبان سرماکده است ین پدیاز ا یناش

در هـایی  اسـتدالل ، یاسـالم  یفقهـ  یبا استناد بـه مبـان  د صدر یشهو مشخص باشند.  یقطع يتعلق سود
  .)185، تابی، صدر( نمایدمی ان در بانکداري اسالمی مطرحیت سود از زیتبع پذیري سرمایه وریسک ۀزمین

ان یـ ایجـاد فاصـله م  ، نمونه. براي استدالل استهمین ید ؤربوي ممین مالی أشواهد عملکردي نظام ت
 يدارسـرمایه  عصـر  گیـري شـکل  از یه برخکموجب شده ، ریاخهاي ا در دههکیآمر یقیو حق ینظام مال

مـه و مسـتغالت در اقتصـاد    یب، یسهم امور مال، یرسم يبر اساس آمارها .)1389زاده، ینقـ ( خبر دهند یمال
و از سـهم   افـت یش یافـزا  ید ناخـالص داخلـ  یـ درصـد تول  20بـه  ، 2000ا در سال کیمرآاالت متحده یا

موجـب  ، یت مـال حـذف مقـررا  ، 1980فراتـر رفـت. از دهـه    ، ردکـ درصد سـقوط   14.5ه به ک، صنعت
سود بخش مالی سود بخش تولید را پشت سـر  ، 1990در آمریکا شد. در میانه دهه گسترش اقتصاد مالی 

  .)383ـ381ص ، پسیفل( گذاشت

  قمارگونه يبازگسترش ربا و سفته

 ،ایـن دو آفـت   .)90: مائـده : ر.ك( انـد گونه دو آفت عمده اقتصاديبازي قمارربا و سفته، یاسالمۀ اندیشدر 
 یدر بحـران مـال   .)37 ، ص1390 یمانیو سـل  ینعمتـ ( شوندمی آن یثباتیو ب ینظام مال کسیش ریموجب افزا

را  یل نظـام مـال  کـ ، گـذاران متعـدد  اوراق و فروش آن بـه سـرمایه  به ، کسیپررهاي یل بدهیتبد، 2008
 شـود؛ مـی  محسـوب  کسـ یقمار ر ینوع، يگذاراستین سیرد. اکر یفراگ یستمیس کسیر یر نوعیدرگ

 میسـه  کسـ یم ریاز تقسـ  ید ناشـ یزیرا صاحبان اوراق بدون ایجاد ارزش افزوده در بخش واقعی در عوا
 يبـر رو  يبـاز بـورس  و ن اعتبارییتعهاي تکتوسط شرن اوراق، یباال به ا يرتبه اعتبار يشوند. اعطامی

  .)23ـ19، ص 1387درخشان : ك.ر( شد فراگیر شدن این معامله قماريموجب آنها 

  يدارسرمایه عدم توازن در نظام

هـاي  روي از اولویـت بـرداري از منـابع و عـدم اسـراف و زیـاده     توازن در بهره، براساس رویکرد اسالمی
معرفـی   )30: بقره: ر.ك( دارجانشین خدا و امانتعنوان به دارد که انساناین ریشه در اساسی است. این امر، 

گرایـی  مصـرف  ۀواسطه ترویج روحیـ ي، بهدارسرمایه که نظامحالیدر .)330- 40ص ، 1385، چپرا( شده است
متـر از چهـار درصـد از    ک، اکیآمردر ، نمونهبراي موجب فشار زیاد بر منابع طبیعی و زیستی شده است. 

کـه  نگذشته از ایها آمریکایی اند.شدهرمشروب یغها درصد از آب 40مانده است؛  یباق یاصلهاي جنگل

۸۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

درصـد   پـنج با داشـتن   اکیشتر از سهم خود دارند. آمریمصرفی ب، کنندمی ه مصرفیاد از مواد اولیزبسیار 
را بـه خـود    جهـان هـاي  درصـد از زبالـه   30د یـ تول درصد از منـابع و  30مصرف ، ت جهانیل جمعکاز 

م داشـت.  یاز خـواه یاره نیس 5تا  3به نند، کمصرف ها ییاکیاختصاص داده است. اگر همه با سرعت آمر
 نـد کاسـتفاده  ) جهـان سـوم  (کشـورها   ریه از منابع ساکن است یات، ین محدودیا به اکیالعمل آمرسکع
  .)39 ص ،1390 ،یمانیو سل ینعمت(
  انات جهانکع منابع و امیدر توز یعدالتیب

 .)25: حدیـد ( کنـد مـی  کنی انواع ظلم را رسالت تمام پیامبران الهی قلمدادقرآن کریم برپایی عدالت و ریشه
 شـود مـی  ت که در قرآن بیش از صد عبارت گوناگون براي مفهوم عدل دیـده اهمیت عدالت تا بدانجاس

کیـد  أت م بودن رشـد و عـدالت  أاقتصاددانان مسلمان نیز بر اهمیت عدالت و لزوم تو .)321 ، ص1385، چپـرا (
  .)1388، جهانیان: ك.ر(اند زیاد نموده

الت کبـه مشـ   یتوجـه چنـدان  امـا  ، در سطح جهان شدههاي عدالتیبه بیهایی اشارهه، یانیگرچه در ب
موجـب  ا در جهـان  کیبودن دالر آمر مرجع نشده است. یا به ارز مرجع جهانکیل دالر آمریحاصل از تبد

از  یبخشـ بودجـه مسـتمر،   هاي يسرک جادیبدون پشتوانه و ا يبا انتشار دالرها، ه این کشورکشده است 
دالرهـاي  ، پشـتوانه یبـ  يانتشـار دالرهـا   ا عالوه برکیآمر، ریاخهاي در دهه ند.کن یمأت خود راهاي نهیهز

بـراي  دهـد.  می قرار ید داخلیز دوباره در چرخه تولیار ناچیبهره بسانتشار اوراق قرضه با  شده را باتوزیع
ارد دالر بوده اسـت. از  یلیم 1300و  1915 بیترتبه، 2008ان سال ین و ژاپن در پایچ ير ارزیذخا، نمونه

رده اسـت.  کـ ا کـ یمرآدولـت   يدارد اوراق خزانـه یـ را صـرف خر  ٪18.5و ژاپن  ٪ 22.3ن یچن مبلغ، یا
ا را بـه خـود   کـ یمرآ يداراز اوراق خزانه، ٪ 3.9ل یبرز، ٪ 6.3 کاوپ يشورهاک، ٪ 11.4س ین انگلیهمچن

ـ یز چـ یـ ن 2009ان مـاه مـه   یدر پا اند.اختصاص داده ارد دالر از اوراق قرضـه دولـت   یـ لیم 800ش از ین ب
  .)41ـ42 ، ص1389زاده یقن( نمود يداریا را خرکیمرآ

و گسـترش   یمـال  يدارسـرمایه  گسـترش  ۀیا در سـا کـ یمردم آمر یتیرفاه عار، )1387( پسین فلیوک
ارت کـ ار و ملـت  کا را جامعـه بـده  کـ یمرۀ آجامعـ  يدهـد. و مـی  ا را مورد انتقاد قرارکیدر آمرها یبده

  .)413و 405 ص، 1387پس، یفل( خواندمی ياعتبار
  یمالهاي مقابله با بحران يبرا یاسالم يراهبردها

 ریـ ز يارهـا کاتخـاذ راهبردهـا و راه  ، یمـال هـاي  ل بحـران یـ شده در تحلارائه یافت اسالمیبا توجه به ره
 ۀجنبـ  هعمـد  به طـور ، دارند یاقتصاد اسالمهاي شه در آموزهیکه رن راهبردها، یتواند راهگشا باشد. امی

  رانه دارند.یشگیپ



   ۸۱ تحليلي بر طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح در اصالحات كالن اقتصادي در جهان

 ینیفرهنگ دهاي تیبر اساس ظرف یجهان يریپذتیمسئول ۀیت روحیتقو

واسـطه  محور بـه بر اساس اخالق مردمدر جهان،  يریپذتیه مسئولیت روحیتقو يبراشنهاد بیانیه یپ
رسـد،  مـی  نظـر بـه  روست.هروب يجدهاي تیبا محدو یالمللبین و یل تعارض منافع ملکبروز مش

در  يریپذتیمسئول ۀیروح گیريشکل ،داریمثبت و پا ییهمگرا یجاد نوعیا ين براکتنها مبناي مم
ه کـ رد یـ گمـی  لکشـ  یهمدالنه تنها زمـان  يارکهم ،ن اساسیاست. بر ا ینید ینیبچارچوب جهان

و تـوان   یت الهـ یبار مسئول ةنندکحملعنوان به توجه به انسان ۀیدر سا يریپذتیحس مسئول ینوع
از جملـه   یان الهـ یـ ه ادکـ  ياتـه کن؛ ردیـ ل بگکش يدر جامعه بشر یاللهۀفیخلسب مقام ک يبرا يو

نسـبت بـه خداونـد و    رو، نیـ اازست. ه انسان مخلوق خداکدارند  كن اشتراآت در یحیاسالم و مس
  ر مخلوقات مسئول است.یسا

 انیت در سود و زکنظام مشار يبر مبنا ینظام مال یمهندس

 ین مـال یمأتـ  ییمـدزا آدرهـاي  تیـ عمده با توجه به ظرفطور به جهان یسنت ینظام مال یمهندس کنیاهم
، يمـد آدرهـاي  نـه ین زمیـ اسـتفاده هرچـه بهتـر از ا    ياستوار اسـت. بـرا   یمال کسیر يبازو سفته يربو

 یئدسـت نـامر  هـاي  تیـ اسـتفاده از ظرف  و، ییزدامقررات استیس، یبرالیل يدارسرمایه ران نظامادطرف
 را يگـذار اسـت ین سیـ بـارز ا  ۀنند. نمونکمی جیشدت ترورا به ید نظام مالینه نمودن عوایشیب يبازار برا

  افت.ی، شد 2008 یه منجر به بحران مالک، یجاد اوراق بهادار رهنیا توان درمی
بـا توجـه بـه    ، یص منـابع مـال  یر و تخصـ یساختار تجه یطراح، یاسالم یمال یدر مهندسدر مقابل، 

 یقـ یبخـش حق  یوستگیلزوم پ، گونهقمارهاي کسیزا نبودن رمدآدر، هیسرما يریپذکسیچون ر یاصول
 یمـال  يابزارها یران مسلمان در طراحکه متفکن اصول موجب شده یبه ا رد. توجهیگمی صورت یو مال
  .)1389 یلکتو: كر( الزم را مبذول دارندهاي اطیاحت یاسالم

 استن از فشار تقاضا به منابعکمنظور به یاخالق ۀیتسوسازوکار استفاده از 

 يرفتـار  يالگـو  بـر  یاسالم ياقتصاد رفتار يالگو يبرتر، یاسالم اقتصاد رانکمتف از یکی)، 1385( چپرا
 بـازار  یئنـامر  دست، يو نظر از. ندکمی انیب ازهاین یدرون هیتسوسازوکار  بر زکتمر با را ياقتصاد انسان

. ننـد ک برطـرف  را منـابع  عادالنـه  صیتخصـ  در موجـود  التکمشـ  تواننـد نمـی  دولـت  یئـ مر دست و
 و يتفـاخر  يازهـا ین هکـ  میهسـت  یمصـرف  يازهـا ین یدرون هیتسوسازوکار  ینوع ازمندین ما، منظوربدین
 ياقتصـاد  اخـالق  و نشیـ ب ینـوع ، سـاختار  نیا در .نشود اقتصاد يفضا وارد اساساً چشمانههم و چشم
 از اسـتن ک، سـازوکار  نیا گیريشکل ۀجینت. داردمیباز اثرکت و تفاخر يفضا در شدن ریدرگ از راها انسان

۸۲     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

 در ياقتصـاد  عـدالت  بهبـود  نیهمچنـ  وزیسـت  محـیط  بیتخر اهشک، یعیطب منابع بر روزافزون فشار
  .)330- 40، ص 1385، چپرا( است جهان سطح

  یجهان ینترل استفاده ناعادالنه از نظام مالکو  یر ارز مرجع جهانییتغ

 يامنطقـه هـاي  از پـول  یبـ یکه ترکـ رد کـ اتخـاذ  ی بیتوان ترتمی، يامنطقههاي هیت اتحادیبا توجه به تقو
 يبـرا  یاقـدامات  تـوان مـی ، شـورها ک یت تمـام کجلب مشار يشود. برا یمعرف یمرجع جهانارز عنوان به

 يشود که اتکـا موجب تواند می انجام داد. این اقدام ییایو پول واحد آس، یپول واحد اسالم گیريشکل
  مین شود.أکشورها به دالر آمریکا کاهش یافته و منافع کشورهاي در حال پیشرفت به شکل بهتري ت

  یمالهاي در مقابله با بحران یاسالم يراهبردها يمدآارکاز  یعمل يشواهد

هـاي  کمتوسـط بانـ  طـور  به هکدهد می ر نشانیاخ یاز بحران مال، )2009( يدیدرو  حسن یج بررسینتا
 يشـتر یاز ثبـات ب تنهـا  نـه  ،جهـان  مورد بررسی در هشت کشور متعارفهاي کسه با بانیدر مقا یاسالم

 .)Hasan & Dridi 2009, p. 1,6( اندردهک کمک یبه ثبات اقتصاد جهان يشتریزان بیه به مکبل اند،بودهبرخوردار 
متعـارف  هـاي  کنسبت به بانـ  يت بهتریوضع 2008نمونه در سال  یاسالمهاي کبان، يآوراز نظر سود

 يدیـ امر نتوانسته تهداین ، مواجه شدند يبا کاهش سودآور، 2009سال  درها هرچند این بانک اند.داشته
ان در یت در سود و زکنظام مشار از يریگبهره ۀواسطبهها کن بانیاز ا ياریرا بسیز؛ باشدها کن بانیا يبرا

ه ک، تیوک ین مالیمأصندوق ت، نمونهبراي  اند.قرار گرفته یستگکمتر در معرض خطر ورشک ز منابعیتجه
 يگذارهیسرماهاي به سپرده يمترکسود ، يسودآور اهشکپس از است،  یبزرگ اسالمهاي کاز بان یکی

  .)Ibid, p. 10( شده است کبان يبرا یبروز بحران بده مانع ازن امر، یاپرداخته است.  کنزد بان
هـاي  کبانـ  ییالت اعطـا یمتوسـط نـرخ رشـد تسـه    ، )2009( يدیدرو  حسنهاي یبر اساس بررس

ـ  بـوده اسـت.   یمتعـارف مـورد بررسـ   هاي کباالتر از بان، 2007ـ9هاي در طول سال یاسالم هـاي  کبان
ن متوسـط  یهمچنـ  اند.داشته یالن اقتصاد جهانکبر ثبات  يشتریر بیالت تاثیشتر تسهیبا عرضه ب، یاسالم

ن یـ در ا یاسـالم ریغهـاي  کبانـ هـاي  یـی دو برابر نرخ رشد دارا، یاسالمهاي کبانهاي یینرخ رشد دارا
ـ  .)Ibid, p. 21( اسـت  یالن اقتصـاد جهـان  کبر ثبات آنها  شتریر بیثأد تیؤن امر میه اکاست دوره بوده  ثیر أت
 ییـد قـرار گرفتـه اسـت    أاسالمی بر ثبات نظام مالی جهانی در تحقیقات دیگر نیز مورد تهاي مثبت بانک

  .)50ـ29 ، ص1389، کبریان(ا
اصـل  ، در تجـارت  یبه اصـول اخالقـ   یاسالمهاي کبان يبندیچون پا یلیدال، يگران اقتصادلیتحل

ت فـروش  یمحـدود ، یو خـدمات واقعـ   ياالهـا ک دیـ خر ياعتبار بـرا  ياعطا، انیت در سود و زکمشار



   ۸۳ تحليلي بر طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح در اصالحات كالن اقتصادي در جهان

 كانـد  يریپـذ ریثأثر در تؤمـ  امـده را از جملـه عوامـل   یندر که به تملک، یهایییو منع فروش دارا، یبده
  .)Ibid, p. 15( اندر دانستهیاز بحران اخ یاسالمهاي کبان

بـه اصـول    یاسالمهاي کبان یدهد تنها التزام عملمی نشان)، 2009( يسدو ) 2009( چپراهاي یافته
توانـد ضـامن   مـی ، يبـاز متعارف و سـفته ریغهاي کسیاز جمله ممانعت از ر، یاسالم ین مالیمأت يایپو

هـاي  کاز بانـ  یبرخـ  زیـرا ؛ باشـد  یبه ثبات اقتصاد جهـان آنها  کمکن یو همچن یاسالمهاي کثبات بان
هماننـد  ، سـمی رهـاي  گـذاري در دارایـی  عدول از اصول بانکداري اسالمی و سـرمایه  ۀواسطبه، یاسالم

  .)Ibid( آسیب دیدند 2008از بحران  یاسالمریغهاي کبان

  يمالهاي ل بحرانيدر تحل يو اسالم يحيرد مسكيسه رويمقا
ل یـ در تحل یو اسـالم  یحیرد مسـ کـ یرو نقاط مشـترك و متمـایز  ترین به برخی از مهم، 1شماره جدول 
  دهد..می را نشان یمالهاي بحران

 مالیهاي مقایسه دو رویکرد اقتصاد اسالمی و مسیحی در تحلیل بحران: 1 جدول

  نقاط قوت رویکرد اسالمی  تعامل میان اسالم و مسیحیت ۀنقاط مشترك زمین
 اقتصادمشکالت نهادهاي ، زدگیمشکل مصرف، اخالقی بحرانهاي توجه به ریشه

  گسستگی بخش پولی و حقیقی، المللبین
مین أطراحی و اجراي روش ت، ربا و قمار: توجه به ریشه بحران

  ، مالی مشارکت در سود و زیان

بـه   عمـالً  یه پس از قرون وسطکنیا ۀواسطبه یحیاقتصاد مسهاي افتیرهتوان گفت: می تحلیلی کلیدر 
 يدارکـ ده بانیـ ه اکـ یحـال رده اسـت. در کـ دا نیظهور و بروز پ يبرا يانهیزمعمالً سپرده شده،  یفراموش
موفـق   يل شـده اسـت. اجـرا   یتبد یاتیعمل ییه گذشته و به الگویر از مرز نظریدر چند دهه اخ، یاسالم

 یو پـول  ینظـام مـال   يمـد آارکانگر یـ ب، یاسالمریو غ یاسالم يشورهاکاز  ياریدر بس یاسالم يدارکبان
ل یـ تحل يبـرا  ینـ یاقتصـاد د هـاي  تیـ ظرف یاز برخـ ، یپـاپ  يه شـورا یانیب هکنیرغم ایعل است. یاسالم
ر یـ اخهـاي  لیـ از تحل شـده ارائـه هاي لیاز تحل ياریبس، ندکمی استفادهآنها  بابرخورد و  یمالهاي بحران
م بـر  کو مقـررات حـا   ینظارت يت نهادهایشنهاد تقویپبراي نمونه، است.  یارشناسان مالکدانان و اقتصاد
  ارائه شده است. تزیگیاست، روگمنکچون  یتوسط اقتصاددانان یمال يبازارها

 يريگجهينت

بحـران   ۀنـ یدر زم يو راهبـرد  یلیتحل ياهیانیبان، کیعدالت و صلح وات یپاپ يشورا يطرح اقتصاد
شـه  ین طـرح اند یـ در ا، اسـت. اول  ینانه و ستودنیبواقع ین طرح از جهاتیا است. 2008سال  یمال
مـورد  اقتصـاد اسـت،    یقـ یو حق یبخش پـول  یوستگیه همان پک، یه اسالمیو مال يدارکن بانیادیبن
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 يض بـرا یعادالنـه و دور از تبعـ   يارکسـازو  گیريشکل طرح به لزوم، د قرار گرفته است. دومیکأت
 يو اقتصـاد  یمالهاي بحران یاخالقهاي شهیطرح به ر، ند. سومکمی دیکأت یت اقتصاد جهانیریمد

  ند.کمی توجه يدارسرمایه در نظام
 ۀنـ یدر زم يراهبـرد  یلـ ین طـرح تحل یـ در ا، برد. اولمی چند رنج یصین طرح از نقایا، ن وجودیبا ا

 یگونـه دو عامـل اساسـ   قمار يبـاز ربا و سفته، یاسالم یبحران ارائه نشده است. بر اساس مبانهاي شهیر
و دهنـده  ان وامیـ روابـط ظالمانـه م   گیـري شـکل  ه موجـب کـ نیعالوه بر ااست. ربا،  یمالهاي در بحران

 يبـاز ورد. سـفته آمـی  را فـراهم  یمتـورم نمـودن بخـش پـول     يالزم بـرا هـاي  زهیانگ، شودمی رندهیگوام
نجامـد  یب یشدن بخش پـول تواند به متورممی زین، ل گرفتکه در بازار اوراق مشتقه شکگونهآن، گونهقمار
  حباب را فراهم آورد. گیريشکل ۀنیو زم

 الملـل بـین  یدر نظـام مـال   يریپذتیحس مسئول يارتقا يبرا یاتیعمل يراهبرد يشنهادیطرح پ، دوم
ـ . نـه باشـد  ین زمیـ مثبـت در ا  یتواند گـام می، ید جهانیسازمان جد کی گیريشکل ندارد. هرچند  یول

  ست.یموجود نهاي ر سازمانید به مسیانحراف سازمان جد يبرا ینیتضم
سـت.  یر نیپـذ انکـ ام يو رفتـار  يرکـ تحـول ف  ینوع گیريشکل بدوننظر، جاد تحول موردیا، سوم
اخـالق را   يو اقتصـاد منهـا   يت اقتصـاد یعقالن یهژمونر، یاخهاي در دهه سکاقتصاددانان هتردوگرچه 

تحـت   یالمللنیب ياقتصادهاي شورها و سازمانک ياقتصادهاي يگذاراستیهنوز هم س، ال بردندؤسریز
بـازار و   یئاد به دسـت نـامر  یساز اعتماد زنهیزمر، کن تفیرد. ایگمی صورت یسکارتدوهاي افتیر رهیثأت

جـاد تعـادل و حـل بحـران بـوده      یا يخـود بـرا   یردن نفع شخصکنه یشیب يتالش خودخواهانه افراد برا
اضـت  یرهـاي  برنامـه  يبـا اجـرا  فشـار بـه مـردم،     ير در بحران بـرا یدرگهاي دولتهاي استیاست. س

. شـود مـی  ن راسـتا قلمـداد  یـ در ا ین اجتمـاع یمأتـ هـاي  نـه یاهش هزکـ و ها اتیش مالیبا افزا ياقتصاد
 بحـران ، از جملـه بحـران مصـرف   شدیدتري الت کبا مش يدارسرمایه نظام، الت فوقکنظر از مشصرف
  ص نادرست منابع مواجه است.یو تخصزیست محیط

زمـان  ریاز د یران اسـالم کـ نـد. متف کافنو در ید طرحیاب بحران ياشهیحل ر يه براکرسد، می به نظر
 گیـري شـکل  قمار و ،چون حذف ربا یاصول يبر مبنا یاسالم يدارکل را در گسترش نظام بانکحل مش

 ،یه اخالقـ یتسـو سـازوکار   یدر نظام اقتصاد اسالماین، عالوه بر  اند.دهیان دیت در سود و زکنظام مشار
  ند.کمی يریجلوگ یمالهاي از بحران ياریبس گیريشکل ار بازار و دولت ازکمل سازوکمعنوان به
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