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 In the current fractional reserve banking system, the 
two functions of portfolio management and payment 
services are incorporated simultaneously. The portfolio 
management refers to the bank's function in absorbing 
and allocating funds. The function of payment services 
also refers to the use of bank debt in settlement of 
transactions, which is required for the existence of 
money-creation power by banks. The current banking 
system has created problems such as instability, 
banking crises, discrimination in income distribution, 
undermining democracy and sustainable development, 
and so on. The problem of this research is to identify 
the optimal alternative model from the perspective of 
Islamic economy. The method of answering is through 
review, description and analysis of the material and 
drawing conclusions in that field. The results of this 
study show that in Islamic banking, the two functions 
of portfolio management and payment services have to 
be separated.  Lastly, the advantages of this proposed 
system, in addition to solving the problems of the 
current fractional reserve system, are the cases of 
greater compatibility of this banking system with the 
macro goals of the Islamic economic system and the 
nature of Islamic banking, and removing the suspicion 
of usury. 
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چکیده  اطالعات مقاله 

)، دو کـارکرد fractional reserveدر نظام بانکی فعلی مبتنی بر ذخیره جزئـی (
) و ارائــه خــدمات پرداخــت portfolio managementمــدیریت ســبد دارایــی (

)payment servicesطـور همزمـان در حـال ارائـه اسـت. مـدیریت سـبد  )، بـه
دارایی به کارکرد بانک در تجهیز و تخصـیص منـابع اشـاره دارد. کـارکرد خـدمات 

ها در تسویه معامالت اشاره دارد که الزمـه  پرداخت نیز، به استفاده از بدهی بانک
ی، مشـکالتی از قبیـل هاست. نظام بانکی فعلـ وجود قدرت خلق پول برای بانک

های بانکی، اخالل در توزیع درآمد، تضعیف دموکراسی و توسـعه  ثباتی، بحران بی
ــوی  ــایگزین از س ــنهادات ج ــه پیش ــب ارائ ــه موج ــوده ک ــاد نم ــدار و... را ایج پای
اقتصاددانان شده است. مسئله این پژوهش، شناسایی الگوی مطلوب جـایگزین 

سخگویی نیز از طریق بررسـی، توصـیف و از منظر اقتصاد اسالمی است. روش پا
دهـد  گیری در آن زمینه است. نتایج این تحقیق نشان می تحلیل مطالب و نتیجه

در بانکداری اسالمی، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت بایـد 
از هم تفکیـک شـوند. کـارکرد ارائـه خـدمات پرداخـت بـه بانـک مرکـزی واگـذار 

د مدیریت سبد دارایی نیز به دو صورت تأمین مالی مبتنی بر سهام شود. کارکر  می
و تأمین مالی از طریق جذب سپرده بـا شـرط عـدم پرداخـت عندالمطالبـه انجـام 

گیرد. نهایتًا مزایای این نظام پیشنهاد شده عالوه بر رفع مشکالت نظام فعلی  می
الن نظـام اقتصـادی ذخیره جزئی موارد تطابق بیشتر این نظام بانکی با اهداف ک

  .باشد اسالم و ماهیت بانکداری اسالمی و رفع شبهه ربا می
  JEL: E32, E42, G11, G21, G33, G01 یبند طبقه
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      ١٧٣  ...و ارائه خدمات پرداخت ییسبد دارا تیریدو کارکرد مد قیتلف

 

  مقدمه
 portfolio( دارایـی سـبد مـدیریت کارکرد دو فعلی، بانکی نظام در

management( ) و ارائه خدمات پرداختpayment services ،(
 بـه دارایـی سـبد مـدیریت کارکرد. است ارائه حال در همزمان طور به

 تســهیالت، اعطــای ســپرده، جــذب قالــب در بانکــداری عملیــات
 بانک های فعالیت کلیه واقع در و تسهیالت بازدهی و ریسک مدیریت

 بیـان پرداخت خدمات ارائه کارکرد مقابل در. دارد اشاره زمینه این در
 را پـول نقـش) افـراد های (سپرده ها بانک بدهی زمان طول در کند می

ــازی ــه واســطه وظیفــه مــردم، معــامالت تســویه در و کــرده ب  مبادل
)medium of exchange (شـدن پـول ایـن. رسـاند می انجام به را 

 که است شده موجب معامالت تسویه در آن از استفاده و بانک بدهی
 مباحـث کلیـه لذا. شود فراهم ها بانک برای پول خلق قدرت و امکان
... و مختلـف رویکردهـای آن، مکانیسم و نحوه پول، خلق به مربوط
  .است بانک کارکرد این به مربوط
 بـانکی نظام در شده بیان کارکرد دو تلفیق اقتصاددانان منظر از
 اقتصـادی، ثبـاتی بـی قبیـل از مشـکالتی آمـدن وجـود به موجب
 بـین از عـدالتی، بـی و درآمـد توزیع در اخالل بانکی، های بحران
 بـا مغـایرت و مخالفـت دموکراسـی، تضعیف پایدار، توسعه بردن

 در لـذا. شود می... و عدالت تضعیف شرع، و فقه قواعد و ضوابط
 مطـرح فعلی پولی نظام برای جایگزین های نظام متعارف، اقتصاد
 ذخیـره نظـام نیـز، شـده مطـرح جایگزین نظام ترین مهم. اند شده

 تفسیر و تبیین ضمن دارد سعی پژوهش این. باشد می صددرصدی
 در آنهـا تلفیـق دلیل به شده ایجاد مشکالت و شده بیان کارکرد دو

 بـانکی نظـام بـرای جـایگزین الگوهـای بین از فعلی، بانکی نظام
 روش. نمایـد شناسـایی را اسالمی بانکداری مطلوب نظام فعلی،

 مطالـب تحلیـل و توصیف طریق از نیز فوق مسئله به پاسخگویی
  .آنهاست بررسی و نقد نهایتاً  و شده بیان

 مدیریت دوگانه کارکردهای پیشینه، ذکر از پس پژوهش این در
 سـپس. شوند می داده توضیح پرداخت خدمات ارائه و دارایی سبد
 اقتصـاد بـه نـاظر و عمـومی هـای داللـت و شده تلفیق پولی نظام

 از مختصـری بیـان از پـس. گیرد می قرار بررسی مورد آن اسالمی
 منظـر از مطلوب نظام فعلی، بانکی نظام برای جایگزین الگوهای
 فعلی بانکی نظام معایب و مشکالت به توجه با اسالمی بانکداری

 .گردد می ذکر آن مزایای و بیان شده، تلفیق

  تحقیق پیشینه
 و پرداختـه موضـوع ایـن به مختلفی اقتصاددانان تحقیق، ادبیات در

با عنوان  یکتاب) در ١٩٨٩. گودهارت (اند کرده بررسی را آن جوانب
سبد  یریتدو کارکرد مد یقبه مسئله تلف ینانیاطالعات و نااطمپول، 
ــه خــدمات پرداخــت توجــه نمــوده و از آن تعب یــیدارا ــه  یــرو ارائ ب

  کند. یم ی) نظام بانکtwin functionsدوقلو ( یها کارکرد
و مقررات  یمال های ینوآور«با عنوان  یا ) در مقاله١٩٨۵( ینتوب

) پرداخته deregulation( زدایی مقررات بحث به »یدر تئور ییزدا
بـردن مشـکالت  یناست کـه بـه منظـور از بـ یدهرس یجهنت ینو به ا

شده اسـت،  یلمعما تبد یکدخالت دولت که به  یاو  ییمقررات زدا
 یـیسـبد دارا یریتدو کارکرد ارائه خدمات پرداخت و مد یستیبا یم

  شوند. یکاز هم تفک یدر نظام بانک
ثبـات  یبـرا یا برنامه«با عنوان  ی) در پژوهش١٩٩٢( یدمنفر
 بـانکی نظـام توسـط اقتصـادی نوسـانات تشـدید مسئله به »یپول

) کــه در آن دو fractional reserves( جزئــی ذخیــره بــر مبتنــی
 یــقو ارائـه خــدمات پرداخـت تلف یـیســبد دارا یریتکـارکرد مـد

اسـت کـه بـه منظـور  یدهرسـ یجـهنت یـناند، پرداختـه و بـه ا شده
بـه دنبـال نظـام  یدآنها با یدو تشد یاز نوسانات اقتصاد یریجلوگ

 one hundred percent reserve% (١٠٠ یـرهذخ یبانکـدار

bankingیم) باش.  
 یپـول و بـده«با عنوان  یاز پژوهش ی) در بخش١٩٣۶( یشرف

آن را  یــای% پرداختــه و مزا١٠٠ یــرهذخ یبــه نظــام بــانک» دولــت
رفـتن تمـام  ین. از بـ١شـده عبارتنـد از:  یانب یایشمارد. مزا یبرم
. عـدم ٣. اختصاص خلق پول به دولـت؛ ٢ ی؛بانک یچیدهپ ینقوان
  ها و... . سپرده یمهبه ب یازن

ــوان  یا ) در مطالعــه٢٠١٢ســون ( یجکســون و د تحــت عن
توان  یما خراب شده و چگونه م یپول، چرا نظام پول یساز مدرن«

 current( یفعل یه نظام پولدر بخش مربوط ب» کرد؟ یرآن را تعم

monetary systemیپـول یسـتمس یحو تشـر ینتببـ ی،) به بررس 
 یآن پرداختــه و در بخــش نظــام پــول یجهــا و نتــا داللــت ی،کنــون
 یگزینجـا ی) الگـوreformed monetary system( یگزینجا

 یباشـد را معرفـ یکه فاقد مشـکالت نظـام کنـون یفعل ینظام پول
 کند. یم ینآن را تبب یها کرده و داللت



     ١۴٠٠/ پاییز و زمستان ٣۶/ ش١٨جستارهای اقتصادی ایران/ س   ١٧۴

 

 یاقتصـاد یداریپا«تحت عنوان  یا ) در مطالعه٢٠١٧( ینرکر
 بررسـی بـه »یاسـتو س یـهنظر یگزین،جا یبانک یها تحت نظام
ــره بانکــداری مــدل دو تطبیقــی ــره بانکــداری و جزئــی ذخی  ذخی

 ذخیره بانکداری که است رسیده نتیجه این به و پرداخته صددرصد
 یسـتپارتو ن ینهبه ی،تجار یها چرخه کردن تعمیق دلیل به جزئی
دو  یـنمختلف ا یها داللت یانپس از ب یکند. و یداپ ییرتغ یدو با

بـه نظـام  یفعلـ ی) از نظـام پـولtransition( ییرنظام، راه حل تغ
  کند. یم یانصددرصد را ب یرهذخ

 a 2015( ینـا)، ل٢٠١٨دمولمستر ( یلپژوهشگران از قب یرسا

& b) انـد کـه در  موضوع پرداختـه ینبد یگراند ) و١٩٨۶)، خان
شــوند. در ادامــه  یمــ یپــژوهش بررســ یــنا یبعــد یهــا بخــش
کـه مـرتبط بـا موضـوع  یاسالم یاز مطالعات بانکدار یمختصر

  شوند. یمورد بحث است، ارائه م
 ارائـه هـای کـارکرد از هرکدام اسالمی بانکداری مطالعات در
 مـورد جداگانـه طـور بـه دارایـی سبد مدیریت و پرداخت خدمات
 و کـارکرد دو ایـن تلفیـق بـه ای مطالعـه در و اند گرفته قرار مطالعه
  .است نشده ای اشاره آن های داللت

انجـام  یـردر حوزه کارکرد ارائه خدمات پرداخت مطالعـات ز
) در رسـاله خـود تحـت ١٣٩۴( یآبـاد دولت ینیشده است. حس

خلـق پـول از منظـر اقتصـاد متعـارف و اقتصـاد  یبـاتترت«عنوان 
 پرداخته پول خلق بحث به »یقانون یرهبر نرخ ذخ یدبا تأک یاسالم

 هـای معرفـی همچنـین و فعلـی پـول خلق کار و ساز به توجه با و
 اقتصـاد منظـر از را پول خلق مطلوب الگوی جایگزین، الگوهای
 ارائـه اقتصـادی کالن های مؤلفه گرفتن نظر در به توجه با اسالمی

سـبد  یریتدر مورد کارکرد مـد یپژوهش بحث یندر ا یکند. و می
  ها نکرده است. بانک ییدارا

 یبررسـ«با عنوان  یا ) در مطالعه١٣٩۴( یانپورو ک یصمصام
 بـه »یاسـالم یدر نظـام مـال یامکان خلق پول توسط نظام بـانک

آن از دو منظـر  یو فقهـ یاقتصـاد یهـا داللت و پول خلق مسئله
 ینپرداخته و به ا یاسالم یو اهداف کالن نظام مال یضوابط شرع

 یمتعـدد در نظـام مـال یـلاست که خلق پول بـه دال یدهرس یجهنت
  .یستن یزجا یاسالم

ــبحان ــانو درود یس ــ١٣٩۵( ی ــوان  ی) در پژوهش ــت عن تح
در نظـام  یبـانک یستمس یلهخلق پول به وس پذیری یهتوج یابیارز«

 نظـام در پـول خلـق پـذیری امکـان مسـئله به »یاسالم یبانکدار
 تحـت کـه است رسیده نتیجه این به و پرداخته اسالمی بانکداری
 بانکداری نظام در پول خلق امکان کننده، محدود شرایط و ضوابط
  .دارد وجود اسالمی

کـرد کـه  یـانتـوان ب یمـ یـیسبد دارا یریتدر مورد کارکرد مد
 یکـردرو یاسـالم یدر مطالعـات بانکـدار یـجغالب و را یکردرو
عنوان  ها و مقاالت فراوان به است که در کتاب ییسبد دارا یریتمد
 یاسالم یمثال بانکدار یفرض، در نظر گرفته شده است (برا یشپ

  ).یثمیو م یانموسو ،٢و ج. ١ج.
)، ١٣٩۵( یگـرانفـر و د یباسـتان یـلاز قب یگریپژوهشگران د

و  یجــانی)، کم١٣٩۶( یزدخواسـتی)، ا١٣٨٩( یو الهـ یانموسـو
بـه  یـب) به ترت١٣٩٠( یگرانموخر و د ی)، مجاهد١٣٩٧( یگراند

 ینصـدر، بـازار بـ یدخلق اعتبار از منظـر شـه یموضوعات الگو
 ی،کـالن اقتصـاد یرهـایخلق اعتبار بـر متغ یرتأث ی،اسالم یبانک
 رهیـذخ یبانکـدار یالگـو ی،خلق پول بانک یندبانک و فرآ یتماه
  اند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. پرداخته یجزئ

بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده در  یـقتحق یـنا ینوآور
. توجـه همزمـان بـه دو کـارکرد ١شود:  یخالصه م یرز یها بخش
و ارائــه خــدمات پرداخــت و  یــیســبد دارا یریتشــده مــد یــقتلف

 همزمانی توجه عدم این. یهرکدام از آنها در نظام بانک یها داللت
بانـک را  یـتماه یا عده که است شده باعث گذشته مطالعات در
دانسته و از کـارکرد ارائـه خـدمات پرداخـت  ییسبد دارا یریتمد

فـراوان در حـوزه  یارمـدعا مطالعـات بسـ یـنغافل شوند. شاهد ا
بـه  یاست کـه کـًال ورود یاسالم یمتعارف و بانکدار یبانکدار

مسـئله خلـق پـول را بـه نحـو  ینکـها یـابحث خلق پول نداشته و 
انـد. در مقابـل در  گرفته نظر در) یندهفزا یبضر یکرد(رو ینادرست

 یریتمطرح شده در حوزه خلق پـول، کـارکرد مـد یرمطالعات اخ
 یکـه در بانکـدار یسپرده شده و از افـراد یبه فراموش ییسبد دارا
بـه عـدم درک  یـرکننـد، تعب یبحث مکارکرد  یندر مورد ا یاسالم
بانک را  یتماه یزدسته از مطالعات ن ینبانک شده است. ا یتماه

کننـد، در  یخلق پول دانسته و پژوهشگران دسـته اول را تخطئـه مـ
 یـنشـود. در ا یبانک هر دو کـارکرد را شـامل مـ یتکه ماه یحال

 یـناقرار گرفته است. در  یلدو کارکرد با هم مورد تحل ینپژوهش ا
پــژوهش نشــان داده شــده اســت کــه بــر خــالف هــر دو دســته از 
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همزمـان دو کـارکرد  یقتلف یفعل یبانکدار یتمطالعات فوق، ماه
و ارائه خدمات پرداخت اسـت کـه توجـه بـه  ییسبد دارا یریتمد

. ٢ یسـت؛درست ن یگریهرکدام به صورت مجزا و عدم توجه به د
اقتصـاددانان،  یـاندر ب یصددرصد یرهذخ یالگوها ینقد و بررس

 ی. ارائـه الگـو٣اشـکاالت وارده بـه آنهـا؛  یانآنها و ب یها تفاوت
 یـکبر تفک یسندگاننو یکه بنا بر ادعا یاسالم یمطلوب بانکدار
و ارائـه خـدمات پرداخـت اسـتوار  ییسبد دارا یریتدو کارکرد مد
 ینظـام بـانک یشـده بـرا  یـانفاقد مشکالت ب یقطر ینبوده و از ا

 یسـازگار ینظـام بـانک ینشود که ا یم یانب ینهمچن است. یفعل
عـدالت و  یـلاسـالم از قب یبا اهداف کالن نظام اقتصـاد یشتریب

  خواهد داشت. یثبات اقتصاد
  
و ارائه خدمات پرداخت در  ییسبد دارا یریتمد هایکارکرد

  ینظام بانک
 جـذب مـورد در بانـک عملکـرد بـه دارایـی، سـبد مدیریت کارکرد
 اشـاره گیرنـدگان تسـهیالت به آنها تخصیص و مشتریان از ها سپرده
 مـدیریت طریق از بهینه عملکرد در سعی بانک قسمت این در. دارد

ــپرده طــرف دو در ریســک ــذاران س ــه گ ــدگانگ یالتو تس دارد  یرن
مطالعـات انجـام  یشتر). ب٩٠ص، ٢٠١٢ ی،بانکدار المعارف یره(دا

کارکرد بانک توجـه داشـته و  ینبه ا یاسالم یشده در حوزه بانکدار
 انـد داده یشـنهادآن پ یبر حذف ربا را بـرا یمبتن یگزینجا یالگوها

 دارایـی سـبد مطالعات). ٢٠٠٩ اسالمی، بانکداری المعارف یره(دا
 دسته. شوند می تقسیم کلی دسته دو به خود اسالمی بانکی نظام در
 ماهیـت بـودن متفـاوت دادن نشـان در سـعی مطالعـات این از اول

 مشـارکت مـدل ارائه طریق از ربوی بانکداری از اسالمی بانکداری
 از دسـته این. هستند) profit and loss sharing( زیان و سود در

 زیـان، و سـود بـر مبتنـی مشـارکتی عقـود ارائه طریق از مطالعات،
 نسـبت آن کـارایی از حتی و دانسته تحقق قابل را اسالمی بانکداری

). ١٩٨۶ خـان،( آورنـد می میان به سخن متعارف بانکداری نظام به
 بـا آن مقایسـه و اسالمی بانکداری و پولخصوص در کتاب  یندر ا
 یبانکـدار یجترو«گفته شده است که  یان،توتونچ داری سرمایه نظام

 »یپـول بـازار نه است واقعی معنای به سرمایه بازار گسترش اسالمی
  ).۵٠٣ص، ١٣٧٩ یان،(توتونچچ
 یدر حـوزه بانکـدار ییسبد دارا یریتدوم از مطالعات مد دسته

 رشـد و ثبـات ایجـاد بر مبتنی متعارف بانکی نظام اهداف اسالمی،
 تخصـیص و تجهیـز سـمت در کنـد می سعی و پذیرفته را اقتصادی

 مرابحـه، الحسـنه، قرض وکالت، قبیل از اسالمی عقود مالی، منابع
 بـه چراکـه. نمایـد ربـوی قرض جایگزین را... و مشارکت مضاربه،

 صحیح اقتصادی ثبات و رشد بر مبتنی بانکی نظام هدف ایشان نظر
مثـال  طـور به( کرد اسالمی و داده تغییر باید را ربوی وسیله اما است
 تغییـر دنبـال بـه دیـدگاه ایـن). ١٣٩۶ و ١٣٩۵ یثمـی،م و یانموسو
 زیـان و سـود در مشـارکت بر مبتنی الگوی ارائه و بانکداری ماهیت
 صـدد در صرفاً  و داشته قبول را فعلی بانکداری عملکرد بلکه نیست
 ایـن حتی که نمود بیان توان می. باشد می آن از بودن ربوی شبهه رفع

 بانکــداری درحــوزه اول دســته مطالعــات از مطالعــات دوم دســته
  .باشد می تر فراگیر و تر گسترده بسیار نیز اسالمی

 پرداخـت خـدمات ارائـه بـه مربـوط بـانکی نظام دوم کارکرد
)payment services (ــن در. اســت ــارکرد ای ــک ک ــه بان  وظیف

. گیـرد می عهده بر مردم روزمره معامالت در را پرداخت و دریافت
 دریافـت و پرداخـت بـرای شـود می انجام که ای معامله هر چراکه
 فعلـی، پـولی نظام در که باشد داشته وجود ای وسیله باید آن، پول

 هـای بانـک نـزد افـراد هـای سـپرده طریق از کار این اعظم قسمت
. گیـرد مـی انجـام شـود، مـی محسـوب ها بانک بدهی که تجاری
 و اسـکناس از اسـتفاده بـا نیـز معـامالت تسویه از اندکی قسمت
. شود می انجام است، حاکمیت و مرکزی بانک بدهی که مسکوک

 کـه دیگـری مؤسسـه هـر یـا و) IOU( بانک بدهی کارکرد این در
 را پول نقش دهد، می انجام را معامالت تسویه و پرداخت خدمات
 مبادلـه تسـهیل وسـیله مـورد در پـول مهـم کـارکرد و کـرده بازی

)medium of exchange (گیرد می عهده بر را.  
 یـک بـدهی شدن پول های داللت از یکی که دریافت توان می
 فـراهم پـول خلـق امکـان مؤسسـه آن بـرای که است این مؤسسه

آن مؤسسـه  یپول بـودن و اسـتفاده از بـده ینا توان می و شود می
 فیشـر. دانست پول خلق یها را شرط الزم برا پرداخت یهتسو یبرا
ــه) ١٩٩ص، ١٩٣۴( کــاریو) و ١۶۵و٢٣ص ،١٩٣۶( (  از نقــل ب

 یخـود در مـورد بانکـدار یشـنهاد) هنگام ارائه پ٢٠١٨ دمولمستر
 ی. تمــامانــد نمــوده اشــاره موضــوع ایــن بــه صددرصــدی یــرهذخ

با توجه بـه نکتـه گفتـه شـده،  ی،خلق پول در نظام بانک های بحث
نقـش پـول را در  هـا بانـک یاست کـه بـده یتواقع ینبر ا یمبتن
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از خلـق پـول توسـط  یری. لذا به منظور جلوگکند یم یاقتصاد باز
کـارکرد را گرفـت کـه در  یـنا یجلـو یدبا یدر نظام بانک ها بانک

(دمولمسـتر،  اسـت شـده توجـه آن بـه کمترمطالعات انجام شده 
٢٠١٨.(   

 را پـول خلـق امکـان کـه پرداخت خدمات ارائه کارکرد بحث
 توجـه مـورد کمتـر اسـالمی بانکداری مطالعات در کند می فراهم
 خـدمات کـارکرد بـه توجـه عـدم دلیـل مورد در. است گرفته قرار

 اسـت شـده گفتـه اسـالمی، بانکـداری در پـول خلـق و پرداخت
متعـارف بـر آن  یبانکـدار یربا در اسـالم و ابتنـا یدحرمت شد«

و  یمنطبق بر عقـود شـرع یبانک یقراردادها یباعث شد که طراح
که در آن ربا نباشد، در کـانون توجـه  یمال یننظام تأم یک یطراح
 بـه اسـاس ایـن بـر. یـردو اقتصاددانان مسلمان قرار گ یشمنداناند

 جایگـاه و هـا بانـک پـول خلـق یعنـی بانـک، دیگـر مهـم کارکرد
 جریـان ایـن. نشـد کـافی توجـه پول عرضه در متعارف های بانک
 بسـیار ها بانک پول خلق حوزه در اسالمی مطالعات که شد باعث
  ).١٠١ص، ١٣٩۴، یدولت آباد ینی(حس »باشد محدود

  
 سبد مدیریت کارکرد دو تلفیق بر مبتنی فعلی پولی نظام

  پرداخت خدمات ارائه و دارایی
 پرداخـت خـدمات ارائـه و دارایی سبد مدیریت مجزای کارکرد دو
 انجـام حـال در جزئی ذخیره فعلی بانکی نظام در همزمان طور به

). لـذا ٢٠١٨ ولمسـتر،(دم و) ١٨١ص، ١٩٨٩(گودهارت،  است
 ذخیـره بـر مبتنـی فعلـی پـولی نظام مختصر، طور به بخش این در

  .گیرد می قرار بررسی مورد جزئی
 بانـک ذخـایراسـکناس، -سـکه پـول نوع سه فعلی شرایط در
اسکناس و مسکوک  .دارد وجود اقتصاد در ای سپرده پول و مرکزی
خلـق  یمرکـز توسـط بانـک ی،ها نزد بانـک مرکـز بانک یرو ذخا

و  یلـ (مـک یتجـار یها توسط بانک یبانک یها شود و سپرده یم
 یــاتعمل یــقپــول گفتــه شــده از طر نــوع ســه). ٢٠١۴ یگــران،د

د. لذا در نشو یخلق م یا یجادکشور ا یک یدر نظام پول یا ترازنامه
 ی،تجـار یها و بانک یمرکز یها مدرن دو نهاد بانک یاقتصادها

 یهـا یسمپول در اقتصاد را دارند که البته مکان یجادامکان خلق و ا
  ).۴٣ص، ١٣٩۴ آبادی،(دولت  باشد یآن کامًال متفاوت م

و فروش اوراق  یدبازار باز و خر یاتعمل یقاز طر یمرکز بانک

 ,base money( پولی پایه حجم کاهش و افزایش به اقدام بهادار

high powered money (خریـد هنگـام مثال طور به. نماید می 
 دارایـی سمت) یانبساط یپول یاست(س مرکزی بانک توسط اوراق

 سـمت و شـده  خریـداری اوراق انـدازه بـه مرکـزی بانک ترازنامه
 بانـک نـزد ذخـائر حسـاب عنـوان تحت اندازه همان به اش بدهی
 انـدازه همـین بـه نیز تجاری بانک ترازنامه. یابد می افزایش مرکزی
 نزد ذخیره تجاری، بانک ترازنامه دارایی سمت در. شود می منبسط
 بانـک از اسـتقراض بـدهی سـمت در و یافته افزایش مرکزی بانک
  .یابد می افزایش مرکزی
 وجود اختالفاتی نیز تجاری های بانک پول خلق نحوه مورد در
 طریـق از تجـاری هـای بانک پول خلق نحوه درسی کتب در. دارد

 شــود مــی داده توضــیح) money multiplier( فزاینــده ضــریب
 یـلاز قب ی). اما اقتصاددانان مختلفـ٢٠١۶ میشکین،طور مثال  (به

)، ٢٠١۴( دیگـران و لـی مک)، ٢٠١۴( ورنر)، ١٩٨٩( گودهارت
 رایـج دیـدگاه این به) ١٩٨٣( مور و) ٢٠١٢( دیسون و سون جک
 اسـت این دیدگاه دو اختالف. اند نموده وارد انتقاد درسی کتب در
 بانـک که شود می گفته فزاینده ضریب رایج و مرسوم دیدگاه در که

 از تجـاری هـای بانـک سپس و کرده خلق را پولی پایه ابتدا مرکزی
 کننـد می برابر چند را مرکزی بانک پرقدرت پول آن دهی وام طریق

  .شود می اطالق پولی فزاینده ضریب کردن، برابر چند این به و
 صـورت بـه علیت پول، خلق فرآیند در منتقدان، دیدگاه در اما
 تجاری های بانک توسط پول خلق ابتدا یعنی. دارد وجود معکوس
 ذخـایر تـأمین دنبـال بـه تجاری های بانک سپس و گیرد می انجام

)reserves (اسـت، قـدرت پـر پـول همـان کـه خـود نیـاز مورد 
 یکـردرو یـندر ا واقع در). ۵١ص، ١٣٩۴ آبادی، (دولت روند می
 یـینحجـم خلـق پـول را در اقتصـاد تع یـزانکه م یزیآن چ یدجد
 کـه اسـت پـول خلق برای تجاری های بانک گیری تصمیم کند یم

 نماینـد مـی تخـاذعمـل ا ینا یسودآور براساسرا هم  تصمیم این
ــل،(دالز ــن). ا٣٢ص ،٢٠٠۶ ی ــردرو ی ــدجد یک ــه  ی ــه ب ــا توج ب
 یـنمعکـوس در ا یتعل یکردشده تحت عنوان رو یانب یحاتتوض

  .شود یم یانپژوهش ب
 تجاری های بانک که گفت توان می بخش این بندی جمع برای

 کنـد، مـی بـازی اقتصـاد در را پول نقش شان بدهی اینکه سبب به
حـال  ینها در ع آنها فراهم شده است. بانک یامکان خلق پول برا
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 سـبد مدیریت کارکرد از است، شده فراهم آنها برای امکان این که
 تسـهیالت اعطـای طریـق از را پـول لذا و نشده غافل خود دارایی
 لی مک)، ٢٠١۴( ورنر مطالعات خالف بر واقع در. کنند می خلق

 یهـا بـودن بانـک یمال گری واسطه ماهیت که) ٢٠١۴( دیگران و
 تـوان مـی کننـد، می رد پول خلق یدجد یکردرا براساس رو یتجار
 امکـان ایـن چراکـه. هستند مالی گر واسطه هنوز ها بانک که گفت
 بـرای را آن ای، سـپرده پـول خلق هنگام که بود فراهم ها بانک برای
 دارایـی شـده خلـق پـول آن بـا تمامـاً  اینکه یا نموده استفاده خود

 تـا نیـز دارایـی خرید به که حالی در ها بانک. کردند می خریداری
 قـدرت بـا کماکـان هـم را دهی تسهیالت اما پردازند می حدودی
 و پـول خلـق که نیست معنا بدین مالی گری واسطه. دهند می ادامه

 پرداخـت صرف بلکه باشد، سپرده جذب از متأخر دهی تسهیالت
 سبد مدیریت کارکرد همان مشتریان برای سپرده ایجاد و تسهیالت
 در. نماید می حفظ را آن گری واسطه و نموده ایفا را بانک در دارایی
 بـدهی اینکـه علـت به تجاری های بانک که گفت توان می نهایت
 خلـق بـه اقدام گیرد می قرار استفاده مورد معامالت تسویه در آنها
 گیرنـدگان تسهیالت به را پول خلق این اعظم قسمت و نموده پول
 بـه منجـر کـه پرداخت خدمات ارائه کارکرد دو لذا. کنند می اعطا
 و تسـهیالت اعطای بر مبنی دارایی سبد مدیریت و شده پول خلق

 در فعلـی بانکی نظام در همزمان طور به آن، مورد در گیری تصمیم
  .است انجام حال

  
 خدمات ارائه و دارایی سبد مدیریت کارکرد دو تلفیق

  تاریخی بستر در پرداخت
 در و شده بررسی کارکرد دو از هرکدام تاریخی، نظر از بخش این در

 کـارکرد ابتـدا آیـا اینکـه، واقع در. شد خواهد بحث آنها تلفیق مورد
 بانکداری مشخصه وجه عنوان به بانکی نظام در دارایی سبد مدیریت
 یـا اسـت شده اضافه آن به پرداخت خدمات ارائه بعد و داشته وجود
 مـدیریت کـارکرد و داشـته وجـود پرداخت خدمات ارائه ابتدا اینکه
 در. باشـد می قسمت این مسئله است؟ شده اضافه آن به دارایی سبد
 پیشـنهادات تفـاوت فهـم در مبحـث ایـن کـه شـود مـی بیـان ادامه

  .بود خواهد مؤثر فعلی بانکی نظام برای اقتصاددانان
مورد تقدم کارکرد ارائه خدمات پرداخت گفته شده اسـت:  در

بـه  یقصرها و معابد عالوه بر استفاده در امور مذهب یم،در بابل قد

 از چراکـه بودنـد، شـده تبدیل مردم امانات نگهداری برای محلی
 امانـات تحویـل قبـال در مـردم. بودنـد برخـوردار بـاالیی امنیت

 شـخص بـه آن انتقـال امکـان کـه کردند می دریافت را رسیدهایی
 ین). بعـدها کـه اولـ۵٠ص، ٢٠٠٢ یویس،(د داشت وجود ثالث
 عنـوان بـه یمبلغـ یافـتشدند در قبال در تأسیسمدرن  های بانک
 به خود نزد را مردم قیمت گران یاءطال و نقره و اش ی،نگهدار ینههز

  ).١٨ص، ١٣٩۴ آبادی، (دولت داشتند می نگه امانت
 مردم و کردند می بازی را دار امانت نقش زرگران، نیز انگلیس در
 نگهـداری آنهـا نـزد بـود، مسکوک صورت به که را خود نقره و طال
. کردنـد مـی دریافـت زرگرهـا از طلـب بر مبتنی رسیدهایی و نموده
 استفاده مورد پول عنوان به و چرخیده مردم بین در رسیدها این کم کم
 بـه توجه با رسیدها این). ٢۵٣ص، ٢٠٠٢ یویس،(د گرفت می قرار

 دیـویس گفته به و کرده پیدا باالیی مقبولیت نقل و حمل در سهولت
 و طـال از رسـیدها این حجمام، ١٨ قرن شروع از پیش انگلستان در
  ).  ٢٧٩ص، ٢٠٠٢ یویس،(د بود رفته فراتر نقره

 کسـوت در هـا بانـک کـه دهد می نشان شده گفته مطالب این
 معامالت در مردم اینکه از بعد و بودند مردم نقره و طال امانتداری

 قبـول را رسیدها بود، رسمی پول که نقره و طال درخواست جای به
 طالهـای حجـم از بیش توانند می که فهمیدند ها بانک کردند، می

 و کـرده چـاپ را بیشـتری رسیدهای لذا. کنند چاپ رسید موجود
 و دهـی تسهیالت به آن از پس و نهاده بنا را جزئی ذخیره بانکداری
 لـذا. شـدند مشـغول) دارایـی سبد مدیریت(کارکرد  بهره دریافت
 خـدمات ارائـه کـارکرد تاریخ طول در که شود می ادعا سبب بدین

  .است بوده دارایی سبد مدیریت کارکرد بر مقدم پرداخت
مطالـب  یـیسـبد دارا یریتمقابل در مورد تقدم کارکرد مد در

در مـورد  بانکـداری و بانـک تـاریخاسـت. کتـاب  یـانقابل ب یرز
 نداشـتند ثـابتی نشان چون افراد این« نویسد یم یانروم یبانکدار
 هـای معاملـه بـا ولـی بپردازنـد، سپرده آوری جمع به توانستند نمی

 را خـود مهـارت ارزی، عملیـات و مـدت کوتاه های وام به مربوط
بانـک و  یختـار ووار،یـر( »بردنـد می کار به ثروتشان افزایش برای

 اسـت مشـخص مطلب این به توجه با). ٨ص، ١٣۶٩ ی،بانکدار
 نتوانـد و باشـد نداشـته را سـپرده جذب توانایی ای مؤسسه اگر که

قطعًا کارکرد ارائـه  ید،نما یفاا ها سپرده جذب در را امانتداری نقش
 ییسبد دارا یریتخدمات پرداخت را انجام نداده اما به کارکرد مد
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 بیـان تـوان می لذا. است پرداخته مدت کوتاه های وام ارائه طریق از
 و شخصـی دارایـی از وام پرداخـت هـا، امانتـداری از قبل که کرد

 بررسی در ١١ صفحه در همچنین. است داشته وجود بهره دریافت
 را هـا سـپرده بازرگانان که شود می گفته وسطی، قرون در بانکداری
 کـه یهودیـان. بردنـد مـی کـار به وام اعطای جهت و کرده دریافت
 قـوانین از بودند، دیگر کشور و شهر به کشوری و شهر از سرگردان
 داشـتند را وام بـرای بهـره دریافـت حـق لـذا و شده معاف رسمی

 وام، پرداخـت هنگـام در ایتالیـایی بانکـدارهای). ١٢ص(همان، 
 اینقـدر حتـی و نشسـتند می) banco( بانکو اسم به نیمکتی روی

 از هـا دادگاه دعاوی در که بودند شده شناخته و معروف ها نیمکت
 کــرد تغییــر بانــک بــه بعــدها لفــظ ایــن. شــد مــی اســتفاده آنهــا

 کـه شـود مـی گفته لومباردها مورد در ١۶ صفحه در). ١۴(همان،
 دولت و اشخاص مالی تأمین به بازرگانی مالی تأمین بر عالوه آنها
 هـای کشیش شود، می گفته ادامه در). ١۶(همان، پرداختند می نیز
 های کمک مراکز ایتالیا سراسر در تا کردند تالش فرانسیسیان، فرقه
 مجبور کم کم و دانند می بهره بدون وام مردم به آنها. کنند برپا دینی
 جذب نیز سپرده مردم از خود، بانکداری فعالیت ادامه برای شدند
 کـارکرد کـه دارد ایـن از نشـان نیـز شـواهد این). ١٩(همان، کنند

 و بوده پرداخت خدمات ارائه کارکرد بر مقدم دارایی سبد مدیریت
  .است دارایی سبد مدیریت همان بانک ماهیت لذا

 طـول در کـه نمـود جمع هم با گونه  این توان می را فوق شواهد
 خـدمات ارائـه و دارایی سبد مدیریت کارکردهای از هرکدام تاریخ

 همـراه(بـه  وام مـردم به که مؤسساتی طریق از ترتیب به پرداخت،
 نقـش کـه مؤسسـاتی همچنـین و دادنـد مـی) بهـره بدون یا و بهره

 بــازی نقــره و طــال از اعــم مــردم هــای ثــروت بــرای را امانتــداری
 در. اسـت داشـته وجـود هـم از مسـتقل و مجـزا طور به کردند می

 ماهیـت کـه پژوهشـگرانی از دسـته آن نیز، تاریخ به رجوع هنگام
 دانسـته) وام اعطـای و سپرده(جذب  دارایی سبد مدیریت را بانک
 مقابـل در. انـد نموده اشاره دارایی سبد مدیریت تاریخی شواهد به

 پرداخــت خــدمات ارائــه در را بانــک ماهیــت کــه پژوهشــگرانی
 دسـت دسـت مـردم بـین آنهـا رسـیدهای بعـداً  که ها ی(امانتدار

 تسـویه آن بـا را مبـادالت کـرده، بـازی را پـول نقش و چرخید می
 مقـدم را آن و کرده اشاره آن تاریخی شواهد به دانند می) کردند می
  . اند دانسته دارایی سبد مدیریت کارکرد بر

 مجـزا صـورت بـه کـارکرد دو هر که رسد می نظر به نهایت در
 بـر آنهـا از هرکـدام تقـدم یـافتن و شـده می ارائه مؤسساتی توسط
 در کـارکرد دو ایـن تلفیـق. نیسـت مشـخص یقین، به قدر دیگری
 از ای برهـه در کـه اسـت برخـوردار فراوانـی اهمیت از زمان طول
 که صورت  بدین. است کرده پیدا ادامه االن تا و افتاده اتفاق تاریخ

 و اسـت شـده پـول آنهـا رسـیدهای فهمیدنـد وقتی ها، امانتداری
 ایـن از اسـتفاده بـه شـروع گیـرد، می انجام آن با معامالت تسویه
 از پشـتوانه بـدون رسیدهای بیشتر اعطای به اقدام و نموده فرصت
 یا. اند نموده) دارایی سبد مدیریت(کارکرد  تسهیالت اعطای طریق
 اعطای کنار در کردند، می پرداخت وام مردم به که مؤسساتی اینکه
 کـارمزدی آن قبـال در و نمـوده دریافـت هـم را مردم امانات وام،

 و(تقـدم  شده بیان صورت دو هر در تلفیق این. کردند می دریافت
 خود اثرات و پیوسته وقوع به)، دیگری بر کارکردها از یکی تأخر یا
  .شود می بررسی بعدی های بخش در که است گذاشته جای بر را

  
 دو تلفیق بر مبتنی فعلی پولی نظام مشکالت و ها داللت
   پرداخت خدمات ارائه و دارایی سبد مدیریت کارکرد
 جزئـی ذخیـره بر مبتنی که فعلی پولی نظام گذشت، که طور همان
 پرداخـت خدمات ارائه و دارایی سبد مدیریت کارکرد دو باشد، می
 بخـش ایـن در. دهـد مـی ارائـه بـانکی نظام در همزمان طور به را

ــت ــن هــای دالل ــق ای ــت دســته دو در تلفی  و عمــومی هــای دالل
 هـای داللـت. شـوند مـی بیان اسالمی اقتصاد به ناظر های داللت
 در هـم و متعـارف اقتصاد در هم که است مطالبی به ناظر عمومی
 اقتصـاد به ناظر های داللت. باشند می طرح قابل اسالمی، اقتصاد
 متعـارف اقتصـاد در کـه را هـایی داللـت از دسته آن نیز، اسالمی
  .گیرد می بر در شود، نمی مطرح

  
  عمومی مشکالت و ها داللت) الف
 کارکرد دو تلفیق این برای فراوانی های داللت اقتصاددانان ادبیات در
 ای اشـاره کـارکرد دو ایـن تلفیـق به مستقیماً  اگرچه است، شده ارائه
  .شوند می بیان تفکیک به ها داللت این ذیل در. است نشده
 بر مبتنی بانکداری در: اقتصادی نوسانات تشدید و ثباتی بی. ١
 خلـق تصمیمات و دارند پول خلق امکان ها بانک که جزئی ذخیره
 یکـرد(در رو کننـد مـی اتخـاذ کـار ایـن سودآوری براساس را پول
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 در واقـع در. شـود می تشدید اقتصاد در ثباتی بی)، معکوس علیت
 است بیشتر ها وام بازپرداخت احتمال چون اقتصادی رونق شرایط

 از مندنـد عالقـه ها بانک آورند، می دست به خوبی سود ها بنگاه و
. دهنـد افزایش را خود سود ها دارایی خرید و تسهیالت ارائه طریق
 را مطلـب این فیشر. است برقرار حالت این عکس رکود شرایط در
 و رونق ایجاد باعث بانکی وام افزایش که دهد می توضیح گونه  این

 سود ها، قیمت افزایش این. شود می ها قیمت عمومی سطح افزایش
 لذا. دهند می وام آنها به بیشتر نیز ها بانک و داده افزایش را ها بنگاه
 رکـود شرایط برای چرخه این عکس. شود می شدیدتر رونق چرخه
ــز ــرار نی ــ ی). و١٨١ و ١٨٠، ص١٩٣۶ یشــر،(ف اســت برق  یناز ب

 business( یتجـار هـای چرخـه یجادا یکه برا یعوامل مختلف

cycles (دانـد مـی ها بانک پول خلق را اصلی عامل شمارد، برمی 
 پـول کـه کنـد مـی بیـان بـاره  یندر ا یمونز). س١٢٣−١٢١(همان، 
 بـین از بایـد که موقعی و رود می بین از شود ایجاد باید که موقعی
به نقل از دمولمستر،  ٣١ص، ١٩۴٨ یمونز،(س شود می ایجاد برود

 مقـدار یـک ازاء بـه کند یم یانب ینهزم یندر ا یزن یدمن). فر٢٠١٨
 شـکل بـه را آن کـه پـول دارنـده تصمیم اقتصاد، در قدرت پر پول

 شود، داشته نگه اسکناس صورت به اینکه یا نماید نگهداری سپرده
 تبــدیل هنگــام لــذا. اســت اثرگــذار اقتصــاد پــول حجــم روی بــر

 پـول تبدیل هنگام در و یافته افزایش پول حجم سپرده، به اسکناس
 ایـن همچنین. کند می پیدا کاهش پول حجم اسکناس به ای سپرده
 بودن متفاوت صورت(در  یکدیگر به ها سپرده تبدیل هنگام مشکل
 آیـد مـی بوجـود نیـز) هـا سـپرده از هرکدام برای قانونی ذخائر نرخ
سـوتو  ید یلقب از یگری). پژوهشگران د۶٧ص ،١٩٩٢ یدمن،(فر

 و جکسـون ،)٢٠٠۶( یگـرانتـاالوا و د ،) ١٩٩٣)، آلن (٢٠١٢(
  اند؛ کرده اشاره موضوع این به) ٢٠١٧( کرینر و) ٢٠١٢( سون دی

 ،)bank run( بـانکی هجـوم از اعـم بـانکی هـای بحـران. ٢
 bank( هـا بانـک ورشکسـتگی و) illiquidity( نقدینگی بحران

insolvency :(میـزان بـه ها بانک اینکه به توجه با موضوع این در 
 کـه شـرایطی در انـد، داشـته نگه پول مردم، های سپرده از درصدی
 هجـوم هـا بانـک ایـن به برود بین از بانکی نظام به مردم به اعتماد
 بـه آنهـا تبـدیل یـا و دیگـر هـای بانک به ها سپرده انتقال با و آورده

 فریـدمن،( کننـد مـی مواجـه مشـکل بـا را هـا بانک این اسکناس
). ٢٠١٢ سـون، دی و جکسـون ؛١٩٩٣اسپونگ، ؛۶٧ص ،١٩٩٢

 در ریشـه اقتصـاددانان از بسیاری منظر از نیز اقتصادی های بحران
 پیشـنهادات هـا، بحـران از پـس کـه داشته جزئی ذخیره بانکداری
 ؛)٢٠١٨ دمولمستر،( است شده بیان آن حل برای فراوانی

 سـبب بـه دولـت: کـارایی عـدم و دولـت مداخلـه افزایش. ٣
 جلوگیری برای) the lender of last resort( نهایی دهنده قرض

 توانـد مـی امـر ایـن کـه کند می پیدا ورود ها بانک ورشکستگی از
 اتخاذ و خطرناک تصمیمات افزایش طریق از را بانکی نظام کارایی

 )؛ ١٩٨۵ توبین،( دهد کاهش) moralhazard( کژمنشی

عـدالت:  یارو مخالف با مع جامعه درآمد توزیع در اخالل. ۴
 شـود می ها یمتق یسطح عموم یشموجب افزا ها بانکخلق پول 

 یـاو  یتورم یاتبه مال یرتعب یاتمال یناست. از ا مالیات نوعیکه 
 یـن). ا٨، ص١٣٩٢ یگـران،و د ی(توسل است دهپنهان ش یاتمال

، ١٣٩۴ آبـادی، (دولـت زنـد یدرآمد جامعه را به هم م یعخود توز
 جزئی ذخیره نظام در ها بانک که کند می بیان اله موریس). ٧٠ص
 اسـکناس جـاعالن مانند به واقع در کنند، می هیچ از پول خلق که

 فیلیـپس، از نقـل(به  کنند می کسب درآمد خود برای و کرده عمل
 نامیـده پـول خلـق از ناشـی الضـرب درآمد که حـق ین). ا١٩٩٢
 و جکسون همچنین. دارد قرار تجاری های بانک یاردر اخت شود می
نظـام را مـورد نقـد  ینا یعیتوز عدالت منظر از) ٢٠١٢( سون دی

 دهد؛ یقرار م

چون امکان خلق پـول دارنـد  ها بانک: دموکراسی تضعیف. ۵
 یوارد شــده و موجــب فســاد دموکراســ سیاســی هــای یمدر تصــم

) ٢٠١٢( سـون دی و جکسون). ٢٠١١ یگران،و د ینز(کال شوند یم
 تصـمیمات در هـا بانـک بیشـتر قدرت که کنند می بیان باره این در

 اقتصـاد سـاختار دموکراسی، تضعیف ضمن اقتصاد، در پول خلق
 هـا بانک قدرت این که کرده تقویت را بانکداران قدرت با متناسب
 .رسد نمی نظر به منطقی

 طریـق از مـردم و اسـت عمـومی منفعـت یـک پول همچنین
. اند کرده اعتماد ایشان نماینده عنوان به دولت شخص به دموکراسی

 آن خلـق و پول به مربوط تصمیمات جزئی ذخیره بانکداری در اما
 قـرار هسـتند شخصی نفع دنبال که خصوصی های بانک دست در
  گیرد؛ می

 توجـه نکتـه بدین مخالفان: اخالقی مالحظات رعایت عدم. ۶
 اسـت امانت در خیانت نوعی بانکی پول خلق عملیات که اند داشته
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 نگهـداری بـه عمـومی تعهـد ابتـدا از چراکه. باشد می غیرشفاف و
 ).٩۴ص ،٢٠٠٨ هالسمن،( است بوده صددرصدی پشتوانه

 عقیـده ایـن بـر مخالفـان: پایـدار توسعه انداختن خطر به. ٧
 بیشتری فشار که شود می باعث بهره، همراه به پول خلق که هستند

 بازپرداخت آن بهره همراه به وام اصل اینکه تا شده وارد طبیعت به
 زیستی  محیط های آلودگی انواع باعث حد از بیش فشار این. شود
). ٢٠١٣ ادواردز،( انــدازد مــی خطــر بــه را پایــدار توســعه و شــده

 پول خلق اختیار چون که کنند می بیان) ٢٠١٢( سون دی و جکسون
 تخصیص را ها وام سودآوری، به توجه با آنها هاست، بانک دست در
 پایـدار توسـعه کـه شوند می هایی بخش به ها وام تزریق باعث و داده

 حاضـر حـال در ها بخش این چراکه برد، می بین از را زیست محیط
 هستند؛ برخوردار آیندگان ضرر قیمت به سرشاری سود از

 ذخیره پول خلق نظام در: دولت حاکمیت اعمال توان عدم. ٨
 خـارج حاکمیـت و دولت دست از پول خلق اصلی قدرت جزئی
 افـراد و اسـت حاکمیـت شـئون از یکی پول که حالی در شود، می

 ).١٩٣۶ فیشر،( باشند داشته دخالتی آن در نباید خصوصی

نقـض  یـلاز قب یگـرید یجزئـ های داللت و اثرات نهایت در
 محرومیـتثروت از فقرا بـه ثروتمنـدان و  انتقال ی،اقتصاد یآزاد

حبـاب  ،)١١٧ص، ١٣٩۴ ،کیـانپورو  ی(صمصام ،آنان اجتماعی
 بیان ادبیات در) و... ٢٠١٢ سون، دی و(جکسون  ها ییدارا یمتق

  .باشد یم یاز موارد قبل یگرید یانب تقریباً  که است شده
  

  اسالمی اقتصاد به ناظر مشکالت و ها داللت) ب
 بـاال بخـش در کـه هـایی داللـت بر اضافه نیز اسالمی اقتصاد در

 بیـان مسلمان اقتصاددانان توسط مطالبی خاص طور به شد، اشاره
 بیـان بـاال در که مواردی لذا. گردد می ذکر ترتیب به که است شده
 چـون اما اند شده مطرح و بوده مهم اسالمی اقتصاد نظر از نیز شد
 ذیــل در شــد، بیــان بــاال در اســت مشــترک متعــارف اقتصــاد بــا

 اسـت، شـده بیـان اسـالمی اقتصاد در فقط که خاص های داللت
 .است گردیده ذکر

: بـانکی نظـام در پـول خلـق فرآینـد بودن باطل به مال اکل. ١
 کـریم، قـرآن مبارکه آیات به اشاره با) ١٣٩۴( کیانپورو  یصمصام

از  یتـورم ناشـ یجادخلق پول و ا یقها از طر که بانک کنند می بیان
 بـه این. آورند درمی خود تملک به و کاهند می دیگران اموال از آن،

 پذیرفتـه اسالم در که است طرفینی تراضی خالف درآوردن تملک
 و اقتصـاد در فقهـی ضـابطه این منظر از پول خلق لذا. است شده

  است؛ ممنوع اسالمی بانکداری
 اینکـه بـه توجـه بـا ها بانک: پول خلق در تعهد ایفای عدم. ٢
 خـود رسـیدهای بـرای صددرصـدی پشتوانه که بودند کرده تعهد
 از لذا. گذاشتند پا زیر را این و نموده وعده خلف اما باشند، داشته
 بانکـداری و اقتصـاد شـرعی ضوابط با منطبق پول خلق منظر این

 )؛١٣٩۴ ،کیانپورو  ی(صمصام نیست اسالمی

ــدم. ٣ ــت ع ــده رعای ــرام قاع ــه احت ــال ب ــلم م ــینی: مس   حس
 بـا را تجـاری های بانک) خلق پول ١٢۵ص، ١٣٩۴( آبادی دولت
 مسـلم مـال بـه احتـرام فقهی قاعده خالف دارد که اثراتی به توجه
کـاهش ارزش  یـزن یگـری. پژوهشگران دکند می رد را آن و دانسته
از خلـق پـول را مصـداق اصـطالح  یتورم ناشـ یجادو ا یپول مل
، ١٣٩٢ یگــران،و د ی(توســل انــد دانســته »مــال در نقــص« یفقهــ
 را خـود خـاص معنـای مـال هر مورد در که اصطالح این). ٩ص
 افـراد اموال در نقص موجب تورم که معناست بدین اینجا در دارد،

  .شود می نقض احترام قاعده و شده پول نگهدارنده
 لـزوم قبیـل از اسـالمی اقتصـاد به ناظر خاص های داللت سایر
 توزیـع و عـدالت است، عموم نماینده که پول خلق بر دولت مالکیت
 در ثبـاتی بـی و مولـدیت اقتصـادی، رشـد اقتصـادی، ثبـات درآمد،
 ینیشـده اسـت (حسـ یـانتوسـط اقتصـاددانان مسـلمان ب هـا قیمت

ــت  ــادی، دول ــانپور و صمصــامی ؛١٣٩۴ آب ــبحانی ؛١٣٩۴ ،کی  و س
 اقتصـاد در هـا داللـت ایـن اشـتراک بـه توجه با که) ١٣٩۵ دیگران،
  . گردید ذکر عمومی های داللت بخش در اسالمی، اقتصاد و متعارف

  
  فعلی پولی نظام برای جایگزین های نظام
 کارکرد دو تلفیق از ناشی مشکالت به توجه با اقتصادی ادبیات در

 ذخیـره پولی نظام در پرداخت خدمات ارائه و دارایی سبد مدیریت
 هـای نظـام این ذیل در. اند شده مطرح جایگزین های نظام جزئی،

  .گیرند می قرار بررسی مورد اجمالی طور به جایگزین
 اصـالح بـرای مختلفـی هـای پیشنهاد ادبیات، در کلی طور به

موارد  توان می. است شده مطرح جزئی ذخیره پولی نظام مشکالت
 طریـق از جزئـی ذخیـره نظام اصالح صددرصد، ذخیره بانکداری

 نظـام بـه برگشت ها، بانک کردن دولتی محدودکننده، قوانین وضع
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 مجـزا صـورت بـه هرکـدام کـه برشمرد را... و نقره و طال بر مبتنی
  .گرفت خواهد صورت بندی جمع و شده داده توضیح

) reserve banking %100( صددرصـدی ذخیره بانکداری
 فعلـی پـولی نظـام جـایگزین پـولی نظـام مشهورترین و ترین مهم
 ینمورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته اسـت. اولـ یارکه بس باشد می

 بـوده) ١٩۵١( یکـاردوکـرده ر یشـنهادنظام را پ ینکه ا یاقتصاددان
 باید ها بانک دهی وام که کند یم بیان می ١٨٢٣در سال  ی. واست
 ذخیـره و نگهـداری طریـق از باید کار این. باشد جدا پول خلق از

 پیشـنهاد ین) ا١٩٩٢( فیلیپس گفته به. بیفتد اتفاق طال صددرصد
حذف امکان خلـق اسـکناس توسـط  یشد برا ای مقدمه ریکاردو
در  bank charter actتحـت عنـوان  ١٨۴۴ها که در سـال  بانک

  ).٣ص، ٢٠١۵ ینا،انگلستان به صورت قانون درآمد (ل
 اسـامی به آمریکا اقتصاددانان از تعدادی ١٩٢٩ بحران از بعد

 و ککــس ســیمونز، شــولتس، مینــتس، نایــت، هــارت، داگــالس،
 Chicago( یکاگوبه اسم طرح ش یطرح ١٩٣٣در سال  1دیرکتور

plan (آن در کـه نمودنـد ارائـه اقتصـادی هـای بحران حل برای را 
 دمولمســتر،( کردنــد پیشــنهاد را صددرصــدی ذخیــره بانکــداری

% از ١٠٠ یرهذخ یدارید های سپرده برای پیشنهاد این در). ٢٠١٨
 تجاری    یها شده بود. بانک یهتوص یبانک مرکز یراسکناس و ذخا

 تبـدیل گذاری سرمایه های صندوق به کامل طور به پیشنهاد این در
  ). ٣، ص٢٠١٨(دمولمستر،  شوند می

 نیز دیگری اقتصاددانان شیکاگو، اقتصاددانان و ریکاردو از غیر
 در 2کـاریو. کردنـد حمایت صددرصدی ذخیره بانکداری طرح از

 از پــس ٣٠ دهــه در ١٩٣۵ انگــل، ؛١٩٣۶ فیشــر،؛ ١٩٣۴ ســال
 یدمن،فر ؛١٩۴٧ سال در االیس قبیل از اقتصاددانان سایر و بحران
 ذخیره بانکداری طرح از ١٩٩۴ مینسکی، ؛١٩٨۵ توبین، ؛١٩۴٨

 جزئـی ذخیـره بـر مبتنـی نظـام مشـکالت حل برای صددرصدی
   ).٢٠١۵ لینا،( کردند حمایت
 یـننکته قابل توجه که کمتر مورد بحث قرار گرفتـه اسـت ا اما
 ذخیـره بانکـداری مـورد در اقتصـاددانان این پیشنهادات که است

 صددرصــد ذخیــره بانکــداری همــه اینکــه عــین در صددرصــدی
                                                           

1. This group included Garfield Cox, Aaron Director, Paul Douglas, 

Frank Knight, Albert G. Hart, Lloyd Mints, Henry Schultz, and 

Henry Simons. 

2. currie 

 این مورد در دمولمستر. دارند هم با چشمگیری اختالفات هستند،
. اسـت نموده جدا هم از را پیشنهادات از کلی دسته دو اختالفات

 ویتلســی، شــیکاگو، اقتصــاددانان پیشــنهاد بــه مربــوط اول دســته
 فیشـر، کـاریو، پیشنهادات نیز دوم دسته. است مینسکی و فریدمن
 دو این تفاوت). ٢٠١٨(دمولمستر،  باشند می توبین و تولی لستر،
 آن، همفکـران و شـیکاگو اقتصاددانان برنامه که است این در دسته
 بـانکی نظام پایان سمت به صددرصدی ذخیره بانکداری مورد در

 و مانـده باقی ها بانک از قسمتی ایشان پیشنهاد در. کند می حرکت
 خـدمات ارائـه مقابل در و دهد می ارائه را پرداخت خدمات صرفاً 

 کـه مؤسسـه این. شود می نگهداری ذخیره صددرصد نیز پرداخت
 تسـهیالت ارائـه بـه دهـد، مـی انجام را معامالت تسویه خدمات
ــی ــردازد نم ــداری و پ ــتی بانک ) post office banking( پس

 سایر مانند به ها بانک دیگر بخش مقابل در. است شده نامگذاری
 سهام انتشار به اقدام گذاری سرمایه های صندوق و مالی مؤسسات

 ایـن با واقع در. دهند می انجام را مالی تأمین طریق این از و نموده
 و تسـهیالت ارائه معنای به بانکی نظام که است مشخص پیشنهاد
(دمولمسـتر،  اسـت رسـیده پایـان بـه دیگر آن، برای سپرده جذب
 ایـن بـر اقتصـاددانان این که است این پیشنهاد این دلیل). ٢٠١٨
 و تسـهیالت ارائـه بـه کـه بـانکی نظام وجود صورت در که باورند
 کـه مؤسسـه آن بدهی زمان، طول در کم کم بپردازد، سپرده جذب
 و شـده بیشـتر شـان نقدشـوندگی هسـتند، مـردم های سپرده همان
 تسویه در و شود پول ها بدهی این اگر. کنند می بازی را پول کارکرد

 هـای بخـش در کـه طور همان بگیرد، قرار استفاده مورد معامالت
 آن بـرای دوبـاره پـول خلـق امکان شد، اشاره پژوهش این ابتدایی
 لـذا. شـود مـی گرفتـه سر از جزئی ذخیره نظام و شده فراهم بانک
 ایـن توسـط بانکی نظام حذف پیشنهاد امر، این از جلوگیری برای

 فهمیـد تـوان می). ٢٠١٨(دمولمستر،  است شده داده اقتصاددانان
 بـر دارایـی سبد مدیریت تقدم رویکرد به قائل اقتصاددانان این که

 پیشــنهاد در کــه انــد بــوده تــاریخی بســتر در پرداخــت خــدمات
  .آورند می عمل به جلوگیری مشابه مورد آمدن پدید از خودشان،
 بانکـداری همفکـرانش، و فیشـر قبیل از اقتصاددانانی مقابل در
 یکـه نظـام بـانک انـد داده پیشـنهاد ای گونه به را صددرصدی ذخیره

 به جزئی ذخیره بانکداری هایی بخش در حتی و بماند باقی همچنان
 جزئـی ذخیـره نظام مشکالت اینکه عین در دهد، ادامه خود حیات
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 همانند بانک از بخشی یک که کند می بیان فیشر. باشد شده برطرف
 و بپـردازد پرداخـت خـدمات ارائـه بـه شیکاگو اقتصاددانان پیشنهاد
 صددرصـدی ذخیـره گیـرد، می قرار بانک آن در که هایی سپرده برای
 هـای فعالیـت بـه که بانک دیگر قسمت این، کنار در اما. شود وضع
)، یـیسبد دارا یریت(مد پردازد می... و سپرده جذب گذاری، سرمایه

 جزئی ذخیره توان می حتی آن در و داده ادامه خودش های فعالیت به
 هـا سـپرده گذاری، سرمایه بانک آن در که معنا بدین. کرد پیاده هم را

. شـوند مـی جـذب بلندمـدت قیـد بـا و بلندمدت مالی تأمین برای
 بیفتـد فکـر این به ها بانک سایر با رقابت سبب به بانک است ممکن

 صـورت در و باشد داشته خود نزد همواره را نقدینگی از درصدی که
 در. بازگردانـد آنها به را آنها پول اصل گذاران سپرده برای مشکل بروز
 گذاشـته کنـار اضـطرار مواقـع برای مشتریان سپرده از درصدی واقع
 اینکـه بـه توجه با اما. شود می جزئی ذخیره بانکداری همان که شده

 نقـش و کـرده پیدا باالیی نقدشوندگی بانک بدهی این است ممکن
 تأکیـد یشـرف کنـد، ایجـاد را مشـکالت دوبـاره و کـرده بازی را پول
 هــای بانــک هــای ســپرده نقدشــوندگی جلــوی بایــد کــه کنــد یمــ

 ).٢٠١٨(دمولمستر،  شود گرفته گذاری سرمایه

 بـه شـاید که است شده گفته شیکاگو اقتصاددانان طرح مورد در
 عمـل آزادی جلـوی صددرصـدی ذخیـره بانکـداری کـه برسد نظر
 کـه شـیکاگو اقتصاددانان منش با این و گیرد می را تجاری های بانک
 در ای عده اما. نیست سازگار هستند، معروف آزاد بازار از حمایت به

 هـا بانـک کردن دولتی پیشنهاد پولی، نظام اصالحات بحبوحه همان
 هـا گرفتـاری ایـن از شـدن خـالص و اصـالحی پیشنهاد عنوان به را

). در واقـع اقتصـاددانان دانشـگاه ١٩۴٨ یمونز،(س کردند می مطرح
دادنـد کـه  یشـنهادرا ارائـه و پ یصددرصد یرهذخ یبانکدار یکاگوش

 یشنهاداتاز پ یگرد یکیها گرفته شود. لذا  شدن بانک یدولت یجلو
   هاست. کردن بانک یدولت ی،اصالح
ــز) ١٩٣٧( هایــک دیگــر، پیشــنهادی در ــره بانکــداری نی  ذخی

 پیشنهاد را دولتی های اسکناس نه و نقره و طال بر مبتنی صددرصدی
 نگهــداری هـا بانـک در کـه نقـره و طـال ازای بـه یعنـی. اسـت داده
چـاپ و انتشـار داده شـود.  یاسکناس دولت یزانبه همان م شود، می
 هـم را دولت بلکه گیرد می را بانکی پول خلق جلوی تنها نه نظام این
  .کند می محروم پول خلق منافع از شدن منتفع از

 طـور بـه بود، بحران از بعد که ٣٠ دهه ایام همان در نهایت در

 بـانکی نظـام اصـالح طـرح شـیکاگو، اقتصاددانان طرح با موازی
 یو مقـررات مـال یناصـالح قـوان یـقاز طر جزئی ذخیره بر مبتنی

). ٢٨ص، ٢٠١٧ کرینـر،( شد یاقتصاددانان دنبال م یتوسط بعض
 یـتمعـروف اسـت، در نها 1یگلاسـت−طرح که به اسم گلس ینا

عنوان اصالح  ربود و به یکاگوسبقت را از طرح اقتصاددانان ش یگو
 ینشد. در مورد علت ا یبتصو یکادر آمر یجزئ یرهذخ ینظام پول

ــ یامــر در حــال ــا طــرح  ۴٠٠از  یشکــه موافقــت ب اقتصــاددان ب
، ٢٠١۵ ینــا،(ل بــوداعــالم شــده  یصددرصــد یــرهذخ یبانکــدار

 از تـرس و بانکـداران گـری البـی قبیل از مختلفی عوامل ،)١٠ص
  ).٣٠ص، ٢٠١٧ کرینر،( است شده بیان آنها واکنش
 صددرصـدی ذخیـره بانکـداری پیشـنهادات خالصـه طـور به
 در اسکناس صددرصد ذخیره بر مبتنی هایک و ریکاردو. ١: موارد
 فیشـر، طـرح. ٣ شیکاگو؛ اقتصاددانان طرح. ٢ نقره؛ و طال مقابل
 طـرح. ۵ و؛ ها بانک شدن دولتی طرح. ۴ دیگران؛ و توبین کاریو،
 کـه بودند قوانین اصالح طریق از جزئی ذخیره بانکی نظام اصالح
 منظـور به. بودند متفاوت نیز ها جنبه بعضی در هم با و گردید بیان

نقـره، -طـال پول نوع سه که کرد بیان توان می ها دیدگاه این توضیح
 پول خلق برای ازاء مابه نقش مرکزی بانک ذخائر و دولتی اسکناس

 بـهنقره -طال پول مورد در صددرصد ذخیره بانکداری. اند داشته را
 منتشر رسید شده سپردهنقره −طال حجم اندازه به که است ای گونه
 بانکـداری مـورد در هایـک و ریکـاردو پیشـنهاد. بیشـتر نه و شود
 پیشـنهاد همـین زمان، آن شرایط به توجه با نیز صددرصدی ذخیره
 را پـول نقـش دولتی های اسکناس که مدتی از پس اما. است بوده
 سـپرده قالـب در مـردم از را هـا اسـکناس هـا بانـک کردنـد، بازی

 بیـان صددرصـدی ذخیـره بانکـداری اینجا در. کردند می دریافت
 پـول میزان از نباید ها بانک نزد مردم ای سپرده پول میزان که کند می

شود. بلکـه  یشترب اند، داده قرار بانک در بار اول که دولتی اسکناس
کـه حجـم  یفعلـ یطدر شـرا یتـاً به همـان انـدازه باشـد. نها یقاً دق

 یرآن ذخـا یجـا کـرده و بـه یدادر اقتصاد کاهش پ یاسکناس دولت
 بانکـداری اسـت، کـرده پیدا موضوعیت مرکزی بانک نزد ها بانک
 ذخـایر انـدازه بـه صـرفاً  کـه معناسـت بـدین صددرصدی ذخیره
 دولتـی اسـکناس همـان شـبیه ماهیتاً  که مرکزی بانک نزد ها بانک

  .بیشتر نه و باشد داشته وجود ای سپرده پول هستند،
                                                           

1. Glass-steagall 
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 نکـات افزودن قسمت، این مطالب خاتمه منظور به نهایت در
 ذخیــره بانکــداری مزایــای اوالً . رســد مــی نظــر بــه ضــروری زیــر

 نظـام مـورد در شـده مطـرح مشکالت حل بر عالوه صددرصدی
 در) شـد بیان قبلی های بخش در مختصراً (که  جزئی ذخیره بانکی

 پـژوهش ایـن در کـه گرفته قرار بررسی مورد فراوانی های پژوهش
با توجه بـه  یاً ). ثان٢٠١٨ و ٢٠١۴ موسگریو، جمله از( گنجد نمی

 شده بیان اقتصاددانان توسط مختلفی جزئی ذخیره های نظام ینکها
 و آنهـا تطبیقی بررسی هستند، متفاوت هایی جنبه از بعضا هم با و

 اسـت ارزشمند پژوهشی آنها، بین در بهینه و کامل نظام استخراج
  .دگنج نمی اینجا در که

 

  آن مزایای و اسالمی بانکداری مطلوب الگوی
 بانکـداری بـرای شـده ادعـا مطلـوب الگـوی ابتـدا قسـمت این در

 ذکـر مطلـوب الگـوی ایـن دالیـل سـپس و شـده تشـریح اسالمی
  .  گردد می

 دو تفکیـک اسـالمی بانکـداری مطلوب الگوی رسد می نظر به
 آنهـا سـپردن و پرداخت خدمات ارائه و دارایی سبد مدیریت کارکرد

 خـدمات ارائـه کـارکرد الگـو ایـن در. باشد می جداگانه نهادهای به
 حاکمیتی نهاد دست در و شده جدا متعارف بانکی نظام از پرداخت
 بـه نیـز دارایی سبد مدیریت کارکرد. گرفت خواهد قرار مرکزی بانک

 بـا نیـز هـا بانـک مؤسسـات این در. شود می واگذار مالی مؤسسات
  .دارند حضور دارایی سبد مدیریت ماهیت
 بـانکی نظـام از پرداخـت خـدمات ارائـه کـارکرد شـدن جدا
 تعدادی که است صورت بدین مرکزی بانک به آن انتقال و متعارف

 بانـک نظر زیر پستی بانکداری عنوان به دولتی های بانک شعب از
 جهـت مـردم های حساب نگهداری به و نموده نقش ایفای مرکزی
 ای معاملـه هرگونـه وضـعیت ایـن در. پردازند می معامالت تسویه
 بانـک نظـر زیـر کـه شـعب این از ها حساب وجوه انتقال با صرفاً 
 اخیراً  که هایی حالت از دیگر یکی. گیرد می صورت است، مرکزی
) است. در CBDC( مرکزی بانک دیجیتال ارز موضوع گرفته اوج
 داشته وجود اقصاد در مرکزی بانک دیجیتالکه صرفًا ارز  یطیشرا

 انجـام مرکـزی بانک بدهی طریق از صرفاً  معامالت تسویه باشد،
 بـه توجـه بـا. شـود مـی مطلوب الگوی همین از مصداقی و گرفته
 تنهـا مرکزی بانک رود، می مرکزی بانک نظر زیر کارکرد این اینکه

 را آن توانـد می و داشته اقتصاد در پول خلق امکان که است نهادی
 بـه توانـد مـی مثـال طـور بـه. برسـاند انجـام به مختلف اشکال به

 طریـق از اینکـه یـا دهد افزایش را ها حساب همه مساوی صورت
 ها بخش آن حساب صرفاً  خاصی، های بخش به تسهیالت اعطای

. دهـد انجام پولی انبساط سیاست و داده افزایش خودش نزد در را
 بازار عملیات طریق از فعلی بانکی نظام همانند تواند می همچنین

 در که است این در اساسی تفاوت اما. دهد انجام را کار این نیز باز
 و داشـته حسـاب مرکزی بانک نزد ها بانک و مردم جدید نظام این
 بـه تجـاری بانـک توسط تسهیالت اعطای صورت در مثال طور به

 بانـک نـزد تجاری بانک حساب تسهیالت، کننده دریافت شخص
 تسـهیالت کننـده دریافـت شـخص حساب و یافته کاهش مرکزی
  .یابد می افزایش
 و متعـارف بانکی نظام از دارایی سبد مدیریت کارکرد شدن جدا
 هـا بانک که است صورت بدین نیز مالی مؤسسات سایر به آن انتقال
. داد خواهنـد پایـان رایـج شیوه به سپرده تجهیز و تخصیص به دیگر
 در تواننـد مـی شـرایط این در فعلی های بانک شد گفته که طور همان
 کـارکرد ارائـه نحـوه. دهنـد فعالیت ادامه مالی مؤسسات سایر نقش

 در. باشد صورت دو به تواند می ها بانک این در دارایی سبد مدیریت
 مؤسسـات سـایر ماننـد به شده داده ماهیت تغییر بانک اول صورت
 را الزم مالی تأمین طریق این از و پرداخته سهام اوراق انتشار به مالی
 بـه نیازمند های شرکت به را مالی تأمین این مقابل در. دهد می انجام
 هـای بانـک همانند صورت این در بانک نقش. کند می واگذار منابع

 هـای صـندوق یـا و گـذاری سـرمایه هـای شـرکت گـذاری، سرمایه
 جـذب بـه همچنـان بانـک دوم صورت در. شود می گذاری سرمایه
 بـه متعهـد عنـوان هیچ به اما ورزد می مبادرت آن تخصیص و سپرده

 حسـاب از نشـان کـه ای دفترچه یعنی. نیست عندالمطالبه پرداخت
 نقـد قابـل سـهام اوراق ماننـد بـه دارد، بانک در گذار سپرده شخص
 در کـه اسـت مشـخص. نیسـت بانـک توسط سررسید از قبل شدن

 مــالی تــأمین بــه ســهام اوراق طریــق از هــا بانــک کــه اول صــورت
 یـزقابل اجراست. در صورت دوم ن یانواع عقود مشارکت پردازند، می

عــدم وصــول  یــدمنــابع بــا ق یصو تخصــ یــزهــا بــه تجه کــه بانــک
 سـمت در و وکالـت عقـد تجهیز سمت در پردازند، می عندالمطالبه
. اسـت سـازی پیاده قابل آن در ای مبادله و مشارکتی عقود تخصیص

  .شود می پرداخته الگو این انتخاب دالئل به ادامه در
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 ایـن بـانکی نظـام از دارایـی سبد مدیریت کارکرد حذف دلیل
 صـورت بـه تخصـیص و تجهیـز ماندن باقی صورت در که است

ــه ــانکی نظــام در عندالمطالب ــارف، ب ــره نظــام متع ــی ذخی  و جزئ
 نقدشوندگی ها بانک بدهی اگر. شود می گرفته سر از آن مشکالت

 بگیـرد، قـرار اسـتفاده مورد معامالت تسویه در و کرده پیدا باالیی
 بـدهی نقدشدن این. شود می فراهم ها بانک برای پول خلق امکان
 قابـل کـامالً  پـردازد، می منابع تخصیص و تجهیز به که ای مؤسسه
 در موجـود نقـدینگی مـدیریت بـه بانکـدارها چراکه. است تصور
 نقدینگی از درصدی که کنند می اعالم مشتریان به و پرداخته بانک
ــک در ــداری بان ــده نگه ــرمایه و ش ــذاری س ــی گ ــود نم ــر. ش  اگ

 ایـن بـا کننـد، پیـدا نیـاز خـود پـول به لحظه هر در گذاران سپرده
 داده پاسخ آنها نیاز به بانک در شده داشته نگه نقدینگی از درصدی

 بـه گـذاران سـپرده از کمی درصد همواره که جهت آن از. شود می
 بـه مشـکلی هـیچ بـدون بانـک ایـن کننـد، می پیدا نیاز خود پول

 عندالمطالبـه پرداخـت به تعهد همین. دهد می ادامه خود فعالیت
 داده افزایش را بانک بدهی نقدشوندگی است، بانکداری شگرد که
 پول عنوان به بانک بدهی که زمانی از. کند می تبدیل پول به را آن و

 و شده مهیا ها بانک برای پول خلق آنگاه گرفت، قرار استفاده مورد
 آغاز دوباره متعارف بانکی نظام به ناظر شده بیان مشکالت تمامی
 پایـان بـر نیز شیکاگو اقتصاددانان پیشنهاد دلیل همین به. گردد می
 بحـث در موضـوع ایـن. داشت داللت فعلی شکل به بانکی نظام

  .شد داده توضیح نیز تاریخی
 قبیـل از فعلـی بـانکی نظـام بـرای جـایگزین پیشنهادهای در
 دسـت در هـم باز پرداخت خدمات ارائه کارکرد... و توبین فیشر،
 فعلـی، نظـام مشـکالت از جلـوگیری بـرای و مانده باقی ها بانک

 الگـوی ایـن در اما. گردد می توصیه صددرصدی ذخائر نگهداری
 نظـام از پرداخـت خـدمات ارائـه کارکرد حذف پیشنهاد مطلوب،
 پرداخـت خدمات ارائه کارکرد حذف دلیل. است شده داده بانکی

 شده بیان مشکالت صورت این غیر در که است این بانکی نظام از
ادعـا  یـن. اماننـد مـی بـاقی کماکان متعارف بانکی نظام مورد در
معکـوس در  یـتعل یکـرداست که با توجـه بـه رو یبر نقد یمبتن
 معکـوس علیت رویکرد در آنکه خالصه. شد  یانخلق پول ب مورد
 ذخیره بانکداری نظام) گذشت باال در آن توضیح(که  پول خلق به

 نظـام توسـط پـول خلـق به مربوط تصمیمات مانع نیز صددرصد

 علیـت رویکـرد در کـه اسـت جهـت بـدان ایـن. شود نمی بانکی
 سـپس و نمـوده پول خلق به اقدام تجاری های بانک ابتدا معکوس

 اگـر شـرایط ایـن در. رونـد مـی آن نیاز مورد ذخائر تأمین دنبال به
 خلق به اقدام بانک باشد، حاکم هم صددرصدی ذخیره بانکداری

 انـدازه همـان بـه ذخائر تأمین سراغ به سپس و نموده ای سپرده پول
هـدم پـول در دسـت  یـا و خلق تصمیم شرایط این در لذا. رود می

 طریـق از پـول خلـق هزینـه صـرفاً  و مانده باقی تجاری های بانک
. اسـت کـرده پیدا افزایش ها بانک برای صددرصدی ذخیره اعمال
 کـه است حدی آن در هزینه افزایش این که شود بیان است ممکن
 نظام از کارکرد کردن جدا این لذا و افتد نمی اتفاق پولی خلق دیگر
 هر در اما رسد می نظر به منطقی استدالل این. نیست موجه بانکی
 بـرای پـول خلـق کـه باشـد ای گونه به شرایط است ممکن صورت
 کـار ایـن بـه باال هزینه رغم علی و بوده سودآور تجاری های بانک

 پول خلق قدرت شرط و قید بی حذف منظور به لذا. ورزند مبادرت
 .رسد می نظر به ضروری مهم این تجاری، های بانک از

 الگـوی شـده،  تفکیـک بانکی نظام این چرا اینکه مورد در اما
 در. اسـت طـرح قابـل دالیلـی است، اسالمی بانکداری مطلوب
 ثبـات و عـدالت موضـوعات اسالمی اقتصاد پژوهشگران اندیشه

 شـمار بـه اسـالم اقتصـادی نظـام کالن اهداف جمله از اقتصادی
ــی ــد م ــدر،  رون ــامی ،)١٣٩٣(ص ــانپورو  صمص ) و ١٣٩۴( کی

 به شده مطرح مطلوب نظام که است این ادعا). ١٣٨۴( میرمعزی
 نظـام کـالن اهـداف ایـن بـا جزئـی، ذخیـره بـانکی نظـام نسبت

 وقتـی عدالت هدف مورد در. دارد بیشتری تطابق اسالم اقتصادی
 الضـرب حـق و منافع باشد، حاکمیت و دولت دست در پول خلق
 آمیـز تبعیض صورت به نه و است مردم نماینده دست در پول خلق
 توجـه با خصوصی های بانک این. خصوصی بانک چند دست در
 منـد بهـره آن از و گرفتـه پـول خلـق بـه تصـمیم خود سودآوری به
 بـه مـردم همـه اختیار در پول خلق حق این که حالی در. شوند می

 و تـورم بـر پـول خلـق اثـرات همچنین. ندارد قرار یکسان صورت
 اقتصـادی عـدالت بحـث در نیـز اقتصـاد در درآمـد توزیـع تغییر

. با توجـه شود می تورم به منجر پول خلق. کند می پیدا موضوعیت
 بـه را تسـهیالت انـد، گرفتـه پـول خلق به تصمیم ها بانک اینکه به

 تـورم کـه حـالی در انـد کرده تزریق اقتصاد در خاصی های بخش
 توزیـع لـذا. شـود می تحمیل اقتصاد کل به پول خلق این از ناشی
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 بـه که کسانی ضرر به و گیرندگان تسهیالت نفع به را جامعه درآمد
  . دهد می تغییر ندارند دسترسی تسهیالت
 مراتـب بـه مطلـوب الگـوی ایـن در نیز اقتصادی ثبات هدف

 متعـارف بـانکی نظام در. شود می محقق فعلی بانکی نظام از بهتر
 دســت در پــول خلــق تصــمیم چــون کــه شــد بیــان شــده  تلفیــق
 هـا بانـک. گـردد می تعمیق رکود و رونق های چرخه هاست، بانک
 تسهیالت دهی بازپس امکان و است خوب اقتصاد وضع که زمانی
 عمیـق را رونـق چرخـه و کرده بیشتر پول خلق به اقدام شده بیشتر
 دهی بازپس است، رکود در اقتصاد شرایط وقتی مقابل در. کنند می

 و دارند برمی پول خلق از دست ها بانک لذا و شده کمتر تسهیالت
 هدم و خلق تصمیم وقتی. شود می رکود چرخه تعمیق به منجر این

مشـکل قابـل حـل اسـت.  یـناست، ا یپول در دست بانک مرکز
 رشد و ثبات دنبال به بلکه نیست طلب منفعت ینهاد یبانک مرکز
 رکـود و رونـق های چرخه تعمیق فروض این با. باشد می اقتصادی

 مطلـوب الگـوی در شـود، مـی ایجـاد فعلـی بـانکی نظـام در که
 اسالم اقتصادی نظام کالن اهداف با الگو این لذا. ندارد جایگاهی

 و تطــابق ایــن. دارد بیشــتری ســازگاری عــدالت و ثبــات قبیــل از
 منظــر از مطلــوب الگــوی کــه دهــد مــی نتیجــه بیشــتر ســازگاری
 ابتدای در که است شکلی به کارکرد دو تفکیک اسالمی بانکداری

  .شد بیان بخش این
 نسبت به الگو این اسالم، اقتصادی نظام کالن اهداف از فارغ

 اسـالمی بانکـداری ماهیـت با بیشتری تطابق متعارف بانکی نظام
 و خـان محسـن. دارد مسـلمان اقتصاددانان از تعدادی اندیشه در

 دانسـته مشارکت بر مبتنی را اسالمی بانکداری) ١٩٨٩( میرآخور
 یرا مشـابه الگوهـا یاسـالم ی) بانکـدار١٩٨۶( خـان محسن و
در مطالعـات  ینقلمداد کرده است. همچن صددرصدی یگزینجا

بـه  صـرفاً ) ١٣٩۶و  ١٣٩۵ یثمی،و م یانمثال موسو ی(برا یفراوان
پرداخته شده است. بـا  یدر نظام بانک ییسبد دارا یریتکارکرد مد
مطالعـات بـه کـارکرد خـدمات پرداخـت  یـندر ا ینکـهتوجه بـه ا

 بحـث از خارج موضوعاً  را کارکرد این گویی است، نشده ای اشاره
مطلـوب کـه بحـث  ی. لـذا در الگـواند دانسته اسالمی بانکداری
 و شـده انجـام هـا بانـک توسط صورت دو به دارایی سبد مدیریت
 شـود، مـی محـول مرکـزی بانک به پرداخت خدمات ارائه کارکرد
  .خورد می چشم به بانک از تلقی این با باالیی تطابق

 ایـرادات شـده بیـان مطلـوب الگوی در باال، مطالب بر عالوه
 مشـکالت رفـع. روند می بین از جزئی ذخیره بانکی نظام به وارده
.  گذشت اسالم اقتصادی نظام کالن اهداف در ناعدالتی و ثباتی بی

 مرکـزی بانـک قسـمت در اوالً  چراکه رود می بین از بانکی بحران
 بـه آن تبـدیل و حاکمیـت نزد سپرده دریافت به هجوم برای دلیلی

 مـالی مؤسسـات سایر قسمت در. ندارد وجود حاکمیت اسکناس
 سـایر مثـل ورشکسـتگی کنـد، می فعالیت آنها مشابه بانک که نیز

 در چراکه. شود نمی بحران به تبدیل این اما داشته وجود مؤسسات
 و سـود در و بـوده مالـک سـهامداران سـهام، بر مبتنی مالی تأمین
 نیـز سـپرده جـذب طریـق از مـالی تأمین در. هستند شریک زیان
 بانکی هجوم از ندارد، وجود عندالمطالبه پرداخت به تعهدی چون

 طریـق از دولـت ها، بحران وجود عدم دلیل به. شود می جلوگیری
 نیـز شـده گفتـه کـارایی عـدم و نکـرده دخالت نهایی دهنده قرض

 تعهـدی چـون نیز اخالقی مالحظات مشکل. گردد می بالموضوع
 مشـکالت. رفـت خواهـد بین از نداشته وجود ابتدایی صورت به

 حاکمیـت اعمـال عـدم و دموکراسـی نقـض پایدار، توسعه نقض
 حـل مرکـزی بانـک دسـت در پـول خلـق گرفتن قرار با نیز دولت

 ایـن در فعلـی بـانکی نظـام بـه وارده مشکالت همه لذا. گردد می
 مـتقن بـرای دیگـری دلیل خود این. رود می بین از مطلوب الگوی
  .است شده معرفی مطلوب الگوی بودن

 ترین مهم شده، تفکیک بانکی نظام این در باال، مطالب بر اضافه
 از بانکـداری نظـام بـودن ربوی شبهه مورد در جامعه و مردم دغدغه
 عقـد رایـج، شـیوه به پول خلق وجود صورت در چراکه. رود می بین

 دیگــران، و یجــانی(کم اســت مخــدوش منــابع تجهیــز در وکالــت
 ایـن شـود، گرفتـه بـانکی نظـام از پول خلق که صورتی در). ١٣٩٧
 دو بـه گذشـت کـه طـور همـان تغییریافته بانک. ندارد وجود مشکل
 جـذب طریـق از مـالی تـأمین و سهام طریق از مالی تأمین صورت
. دهد می ادامه خود فعالیت به عندالمطالبه پرداخت قید بدون سپرده
. نـدارد وجـود بـودن ربوی مشکل که سهام طریق از مالی تأمین در

 وکیـل بانک واقعاً  اینکه به توجه با سپرده جذب طریق از مالی تأمین
  .رفت خواهد بین از ربا شبهه شود، می ها سپرده از استفاده در مردم

 دو تفکیـک بـر مبنـی شـده ارائـه الگوی اینکه به توجه با پس
 تمــام پرداخــت، خــدمات ارائــه و دارایــی ســبد مــدیریت کــارکرد
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 نظـام کالن اهداف با برد، می بین از را فعلی بانکی نظام مشکالت
 بانکــداری ماهیــت بــا دارد، بیشـتری ســازگاری اســالم اقتصـادی
 از را ربا شبهه دارد، بیشتری تطابق پژوهشگران اندیشه در اسالمی
 مطلـوب الگـوی عنوان به تواند می...، و کند می منتفی بانکی نظام
  .گردد تلقی اسالمی بانکداری نظام

 پیشنهاد در که است این نقد. است وارد فوق پیشنهاد به نقدی
 قـرار حاکمیـت و دولـت اختیـار در پـول خلـق قدرت کل مزبور
 حاکمیت دست در پول خلق انحصار و قدرت تجمع این. گیرد می
 ذخیـره الگـوی لـذا. گـردد می فساد و رانت ایجاد موجب دولت و

 و پیشـنهاد ایـن بـر گیـرد مـی را قـدرت تجمـع جلـوی کـه جزئی
 نقـد ایـن موضـوع اینکه به توجه با. دارد ترجیح مشابه پیشنهادات

 اجمـالی و خالصـه طـور به باشد، می پژوهش این بحث از خارج
 قـوا تجمیـع اندیشه در ریشه ایراد این. شود می داده پاسخ نقد این

 ای سابقه سیاسی علوم و حقوق علم به مربوط مباحث در که داشته
 قـوا تفکیـک اندیشه که پژوهشگران که دالیلی از یکی. دارد دیرینه

 آراسـته، (جـوان است رانت و فساد از جلوگیری اند، کرده مطرح را
 یـزقدرت خلـق پـول ن یعفساد و رانت در بحث تجم ین). ا١٣٩۵

قـوا بـر نگـاه  یـکتفک یشـهوجود دارد. اما گفته شده است کـه اند
و  یی(کدخـدا اسـتبه قدرت و مضموم دانستن آن استوار  ینانهبدب
 توانـد می که داشته بزاریا نقش قدرت). ١٠٣ص، ١٣٩١ یگران،د
(همـان،  باشـد ممـدوح یا مضموم آن از استفاده هدف به توجه با

 امـروزی هـای مهـم حکومـت یاز ابزارها یکی). لذا قدرت ١٠۵
 استفاده در است ممکن. نمود صحیح استفاده آن از توان می و بوده
 ایـن تقسـیم و تفکیـک امـا شود ایجاد رانت و فساد قدرت این از

 صـورت کـردن پـاک بلکه نبوده مسئله حل راه نفر چند بین قدرت
 و ی(کعب عدالت قبیل از شروطی اسالمی اندیشه در. است مسئله

 کـه اسـت حکومتی مناصب گیری ) الزمه در دست١٣٩٣دیگران،
  ).١٠٨−١٠۵(همان،  گیرد می را مشکالت این جلوی
 

  گیری نتیجه و بندی جمع
و ارائـه  یـیسـبد دارا یریتدو کارکرد مـد یقپژوهش به تلف ینا در

 یجزئـ یـرهبر ذخ یکه مبتن یفعل یخدمات پرداخت در نظام بانک
 بـاال کارکرد دو بانکی نظام این در که شد گفته. شد پرداخته است
 در کـارکرد دو همزمـانی ایـن. اسـت ارائه حال در همزمان طور به

 ایـن از و نگرفتـه قـرار توجـه مورد فارسی و انگلیسی های پژوهش
  .است شده ابهامات بروز موجب جهت

 ایـن. آورد مـی بوجـود را مشـکالتی شـده بیـان کـارکرد دو تلفیق
. ٢ اقتصـادی؛ نوسـانات تشـدید و ثبـاتی بـی. ١: از عبارتند مشکالت

 عدالتی؛ بی و درآمد توزیع در اخالل. ٣ اقتصادی؛ و بانکی های بحران
 مالحظـات رعایـت عدم. ۵ کارایی؛ عدم و دولت مداخله افزایش. ۴

 حاکمیـت اعمال امکان عدم. ٧ باطل؛ طریق از مال اکل. ۶ اخالقی؛
  ... .و مسلم مال به احترام قاعده رعایت عدم. ٨ دولت؛
 اقتصـادی ثبات و عدالت پژوهشگران، های نوشته در طرفی از

. انـد شـده شـمرده اسـالم اقتصـادی نظـام کـالن اهداف جمله از
 مبتنی پژوهشگران از ای عده را اسالمی بانکداری ماهیت همچنین

 بانکـداری حـوزه مطالعـات بررسـی از. انـد دانسـته مشـارکت بر
 ماهیت پژوهشگران از وسیعی گستره که سد می نظر به نیز اسالمی
 مورد در چراکه دانند می دارایی سبد مدیریت را اسالمی بانکداری
  .اند نکرده بحثی پرداخت خدمات ارائه کارکرد
 اهـداف جملـه از ثبـات و عـدالت چون که سد می نظر به لذا
 ایـن بـا شده تلفیق بانکی نظام و است اسالم اقتصادی نظام کالن
 فعلـی بـانکی نظام مشکالت قسمت(در  است تضاد در هدف دو

 تفکیـک اسالمی بانکداری مطلوب الگوی لذا)، شد داده توضیح
 دو این تفکیک طریق از صرفاً  چراکه. باشد می شده بیان کارکرد دو

 دو تفکیـک همچنـین. نمـود حل را مشکالت این توان می کارکرد
 ماهیت که اسالمی اقتصاد پژوهشگران دیدگاه به شده، بیان کارکرد

 سـبد مـدیریت کلـی طـور بـه یـا و مشارکتی را اسالمی بانکداری
 ادعای بر تأییدی خود این و داشته بیشتری قرابت اند، دانسته دارایی
 در کــارکرد دو تفکیــک مطلــوب الگــوی مــورد در پــژوهش ایــن

 سـایر شـده تفکیـک بانکـداری نهایتـاً . اسـت اسالمی بانکداری
 شبهه همچنین و شد بیان باال در که را فعلی بانکی نظام مشکالت

 الگـوی اسـاس ایـن بر. کند می حل نیز را بانکی نظام بودن ربوی
  .باشد می کارکرد دو تفکیک اسالمی، منظر از بانکی نظام مطلوب
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