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 مقدمه. ١

 انتظـارات تـورم     يريگـ  هم اکنون مسئلة تـورم و شـکل       

ج متعــدد آن از ینــده مهــراه بــا عواقــب و نتــایفزا

گرچـه  . دیآي کشور به حساب م    ين مسائل اقتصاد  یحادتر

 افكنده اسـت،    هیشبح نرخ تورم باال بر كل اقتصاد سا       

ر ک پـارامرت مـؤث    یـ بر   موجود   يط تورم یشرا  ريتأثلكن  

ن یـ  ا .اسـت افتـه   ی يا كننـده  ز ابعاد نگـران   یگر ن ید

منظور .  در اقتصاد کشور است     هبره ياهینرخ سا پارامرت  

 اسـت كـه مـردم در        ي هبـره مهـان نرخـ      ياهیاز نرخ سا  

 پــول و ارزش يانتظــارحماســبات خــود در مــورد ارزش 

اساس دهند و بر   يها مورد توجه قرار م    یيا دار يانتظار

 خـود را انتخـاب      يهـا یيب دارا یمهان نرخ است که ترک    

 ي و بـده   یيرا در مورد دا   يزمان ني ب يها کرده و انتخاب  

 از نـرخ    ياهی که نرخ هبرة سا    يهنگام. دهندي شکل م  را

تـوان  ي را مـ   ي عواقب خمتلف  ، کمرت باشد  ي بانک شدة  اعالم

 : انتظار داشت

مـت  یافت اعتبارات ارزان قی دريتقاضا برافشار   -١

 ها از بانک

 و مـشکل  ي قبلـ يهـا  الت و وامیبازپرداخت تسه  عدم -٢

 هاش معوقهیافزا

 هاتعادل در منابع و مصارف بانک اد عدمجيا -٣

مـت  یش قی و افـزا ي هلنـد يمـار ید بیکمک به تشد  -۴

 . ندارنديامللل ني كه امكان مبادلة بیيها یيدارا
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  اسـتفاده  ي بـرا  دولـيت يها ش فشار دستگاه یافزا -۵

ص آن در جهت هببـود  یها و ختص شرت از منابع بانک یب

کــردن جـه روبرو ی خـود و در نت يهـا  كرد خبـش كـار 

 ياغـذ بـاز   در کيري، درگيها با مشکالت ادار  بانک

 كـه بعـضًا    مـصاريف ي منـابع بـرا  ني و تـأم  يطوالن

 .قابل بازگشت استريغ

ا یجملس، دولت و     ياه   تالش عينی ي ادار يهاچه عمال تالش   آن

 در  ،کنـد ي پول و اعتبار را با چالش روبرو مـ         يشورا

 يهـا   هبره و نـرخ    ياهی نرخ سا  ني تفاوت بارز ب   نيواقع مه 

 از   اسـت   عبارت يا هی سا يها  رخن.  است ي و دستور  يادار

 و مردم در ذهن دارنـد کـه بـر           ين اقتصاد چه عامال   آن

طـة  یت ح  سـخ  يهـا تیها از واقع    آن ۀاساس جتربه و مشاهد   

هـا بـا     ن نـرخ  یطبعآ ا . شود ي م ینياقتصاد و جامعه تع   

 و  ياسـ ی عمومًا با اهداف س     حكوميت ي که ادها  یيها  نرخ

 . ستیخوان ن، مهکنندي میني تعيآرمان

-ي هبره شکل مـ    ت جامعه را در مورد نرخ ضمين      یچه ذهن  آن

-هی سـرما  ي انتظار ةبازد ،ک جزء ی :دارددهد چند جزء    

سک یط تورم صفر و ر    یکه در شرا  است  انداز    و پس  يگذار

 در  يا ارقـام  یـ  درصد   ۶ تا   ٣ن رقم در حدود     ی ا ،صفر

کـه  اسـت   يستمیـ سک سیـ  جزء دوم عامل ر    ١.ن حد است  یا

 ي اسـت کـه از کارکردهـا       يا  ي کلـ  يهـا سکیمربوط به ر  

 متوجه  يامللل ني و ب  ي داخل يط عموم ی و شرا  ياسیسستم  یس

                                                
د یمدت تولن نرخ عبارت است از نرخ رشد بلندیب ایرق تينرخ مناسب برا 1

 به ارزش متوسط ي مسكونيهاداخلي و یا نسبت متوسط اجارة واحدناخالص 
 . ي مسكونيهاه اضافة نرخ استهالك واحدامالك ب
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 يهـا نـان یاطم  عدم . است يگذارهیه و سرما  یبازار سرما 

هـا و    جنـگ  ،ي دولت، رکود اقتـصاد    يريگمی از تصم  يناش

جـا   از آن .  است يستمیسک س ی ر زا ي خبش يامللل ني ب يهاتنش

سـبد و   انتخـاب   بـا   تـوان   يسک را منـ   یـ ن نوع ر  یکه ا 

ر یپـذ  سکیـ بـه افـراد ر     هـا   یيب دارا ی ترك يساز  متنوع

ل یـ  آن به کل جامعه حتم     ۀنیناخواه هز   خواه ،منتقل کرد 

 ري مربــوط بــه تــأثيستمیــسک سیــ از ري خبــش.شــوديمــ

 گـر و  ی د يهـا  بر خبـش  ک خبش از اقتصاد     ی در   ينابسامان

 . انتشار آثار آن است

هـا و      را در بانـک    يستمیـ سک س ی ر يندا انباری ز ريثتأ

ک یـ  در   »آتـش «اد  یـ  در حـد فر    ايل و مـ    پويل يهابازار

 در داخـل    يمهانگونه كه اگر كـس    . اندنما ذکر کرده  یس

 و مرج    هرج »نما آتش گرفته  یس«اد بر آورد    یفرنما  یس

 ياد مـ  جيـ ان بـار ا   یـ و رفتار وحشت زده مردم آثار ز      

  مـايل  يز در بـازار هـا     یـ  ن يتمیسك س یكند، انتظار ر  

ن امـر   یـ ل ا یـ دل.  شود يب م ی پر آس  يمنجر به حركتها  

 »تیسـرا «ل  یـ دل به    مايل يها  بازار ي ذات يثبات يز ب ین

 موسـوم  ي و رفتار ها  ٢ط انتظار حبران  یها در شرا  رفتار

  .ستا» ٣يا هرم «رفتاربه 

ط موجـود   یدر شـرا  .  اسـت  ي تـورم انتظـار    ،عنصر سوم 

 بـزرگرت بـوده و عامـل        ر اجزا ین جزء از سا   ی، ا کشور

است؛ در واقـع،     کشور   ي و بانک  ستم پويل ی مشکل س  ياصل

 ٢٠ حـدود    ي رقمـ  ،ن عامل که بر اساس شواهد موجود      یا
                                                

2 . contagious financial crises 
3 . herd behavior 
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ش خواهـد   یز افـزا  یـ نـده ن  ی احتمـاال در آ    ،درصد است 

 از  ي انتظـار  ، مجـع نـرخ بـازدة      بین ترت یبه ا . افتی

  مـا را بـا     ي نرخ تورم انتظـار    ۀافاض ه ب يگذار هیسرما

 يستمیـ سک س یاگر نرخ ر  . کنديمواجه م % ٢۵ حدود   ينرخ

 يا هی با نرخ هبرة سا٤ميري درصد در نظر بگ    ١٠-۵را حدود   

 .م شدی درصد مواجه خواه٣٠از باالتر 

 یني نـرخ هبـره را تبـ       یني تع ي گزارش مبان  نی ا ٣وست  یپ

 .كند يم

 ري اخيها  ساليها ن و تكانهیادی به عوامل بنينگاه. ٢

ار ی در كـشور و عواقـب آن بـس         ينگیدر مورد رشد نقد   

له ئن مـس  یـ  از وجوه ا   ي بعض ،لكن. سخن گفته شده است   

ن یـ اد ا  از ابعـ   ي قرار نگرفته و بعض    مورد توجه كايف  

 نیتـر  قیـ  از عم  يكـ ی،  شـك  يب. مشكل مغفول مانده است   

 ۀيشود از نـاح     ي كه به اقتصاد كشور وارد م      یيها  بیآس

 .  آن است و عواقب گسرتدةينگی نقدیيرشد منا

 ينگی رونـد نقـد    ،اگر با استفاده از اطالعات موجـود      

ن منـودار   یـ از ا  .شـود   يحاصل مـ   ١ منودار ،م شود یترس

 است  ي به حد  ينگیش نقد یافزاافت كه شتاب    یتوان در  يم

 در حد صـفر بـه نظـر         ١٣۶٠ قبل از    يها ارقام سال كه  

 . دريگ ي قرار مي افقر حمويده و بر رویرس

                                                
 رتبه یري تغارین نرخ از نسبت احنراف معی اني ختمين مطالعه برایدر ا.  4

استفاده شده ي ساهلاحقیقي  ينگیزان نقدی به مينگی نقديقیچهارم ارزش حق
  .است
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-١٣۴٠ يها  سال– در كشور ينگیروند نقد. ١منودار 
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ات درجات  یري است به تغ   يضرورگفته شد،    چه آنل  ی دل به

 يهـا   شتق مـ  ٢ منوداردر  .  توجه شود  زی ن ينگیخمتلف نقد 

ن یاز ا . م شده است  ی ترس ينگی اول تا چهارم نقد    درجة

 تـا سـوم     ات درجة اول  یريافت كه تغ  یتوان در   يمنودار م 

  بوده و فقط مـشتق درجـة       ي روند زمان  ي دارا ينگینقد

ن مـشكل،   یـ  درك ابعاد ا   يبرا. ٥ است استیچهارم آن ا  

 شتاب و   ، توجه كرد كه سرعت    يكیزیف يريمتغتوان به    يم

 ٣ و   ٢ يمنودارهـا . نـده باشـد   ی آن مهه فزا   سرعت شتاب 

 ماننـد   ينگی نقـد  شین نـوع افـزا    یـ ادهد كه     ينشان م 

، به عالوه . است  در درون اقتصاد   يا انفجار چند مرحله  

 از  ستا بـوده و   یـ  ا ت كه ین كم ی چهارم ا  ات درجة یريتغ

ــد فزا ــنه برخــوردار دنــیرون ــان و ي، داراتسی  نوس
                                                

بني این ارقام و متغري  ي خطاین امر از طریق ختمني معادلة 5
، این  مطلبجویي در ارائة به دلیل صرفه. تصدیق است زمان قابل

 .آمده استاین گزارش  ١ نتایج آماري در ضمیمة
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ن یانس ا یكه وار ا  ج  تا آن   است، يا  مالحظه  انس قابل یوار

 برابـر   ۴۵۶ معـادل    ١٣٨۶ تـا    ١٣۶٨ يهـا  ت در سال  یكم

 ينگی چهارم نقد  ات درجة یريتغ.  است ١٣٨۵ سال   ينگیقدن

ن یـ نوسـانات ا دهد كـه   يو نشان م   آمده٢ منوداردر 

ن امـر   یـ ا. د شـده اسـت    ی تـشد  ريخـ  ا يها ت در سال  یكم

 نـه   ينگیات نقـد  یريتغت است كه    ین واقع ی ا دهندة  نشان

ده اسـت و از     یـ اجنام ي تورم يهاش فشار ی افزا تنها به 

اسـت، بلكـه     را به مهراه داشته      يگریعواقب د رو،    نیا

، موجب   به درون اقتصاد   یيق نوسانات القا  یخود از طر  

 ي اقتـصاد  يها در كاركرد  نانیاطم  و عدم  يثبات  ياد ب جيا

 .شده است كشور

  
  ينگی چهارم نقد تاات درجة اولیريتغ. ٢منودار 
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  ينگی چهارم نقدات درجةیري تغ.٣منودار 

تغییرات درجھ چھار نقدینگي 

-40000
-30000
-20000
-10000

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86

  
 ، اسـت  ٦ي موجـود   از جـنس   يري مـتغ  ينگیم نقـد  یدانـ  يم

 نيبـه مهـ   . ابـد ی يش مـ  ین به مرور زمان افـزا     یبنابرا

 ي در اكثر كـشورها صـعود      ينگیزان نقد ی روند م  ،لیدل

ات آن از   یريا تغـ  ین است كه آ   ی مهم ا  تة نك ،لكن. است

؟ بـه منظـور     ستیا ن یبرخوردار است    یيستایثبات و ا  

اشاره كرد   يتوان به روند مشابه در كشور      ي، م سهیمقا

  .دريگ ي مي را جداست پويلیكه س

 در ينگی نقـد اول ةات درجـ یري تغـ  رونـد ،٣ منودارر د

 كـه   شـود در حـايل     يمالحظه مـ  . م شده است  یكا ترس یمرا

ستا یادر كشور ما حالت      ينگی چهارم نقد  ةات درج یريتغ

  در آن  است پويل ی كه س  ين امر در كشور   ی ا ،كند يدا م یپ

 در مــورد ، برخــوردار اســتيتــر ستهیــگــاه شایاز جا

اد جيـ مراحـل ا  .  صـادق اسـت    ينگیك نقد ی ةات درج یريتغ

  ماننـد خبـش مـايل      ، مـسئول در آن    ي و ادهـا   ينگینقد

                                                
6 stock 



١١ 
 

 يهـا  اسـت ی  س   پويل ي و ادها  يا نهی هز يها استی س ،دولت

 را از خود نشان     يثبات رفتار  ار با یمربوط، روند بس  

 و زمان بـا دقـت       ينگی نقد ة كه رابط  ي به حنو  ،دهند يم

م یترسـ  زمـان قابـل     از یيك تابع منا  ی با   يزیانگ شگفت

 .است

  
  كای در آمرينگیات نقدیريتغ. ۴منودار 

ا   دینگي در آمریك تغییرات درجھ اول نق
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 اقتصاد  يبراشده   ش و تابع براز   ينگی نقد ياعداد واقع 

ن منودار نـشان  یا. م شده استی ترس۴ منوداردر ران یا

وطـه انطبـاق     بـا تـابع مرب     ينگیدهد كه روند نقد    يم

بـه  ص  ی قابـل تـشخ    یري تغـ  تنـها .  دارد يادیـ ار ز یبس

هـا    مربوط است كـه در آن سـال        ١٣٨۶ تا   ١٣٨۴ يها سال

شرت یـ ز ب یـ مـدت ن   روند بلند  ينیب  شی از پ  ير واقع یمقاد

 .شده است

 و روند شـاخص     يفروش مت خرده ی، روند شاخص ق    حنو نيبه مه 

 ۵ منودارب در ی به ترتيد ناخالص داخلیمت تولی قضمين

 اخـتالف  ين دو شاخص با اندكیا.  آمده است۶ منودار و
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 در هـر  . دهنـد  يها را نشان م     متی ق يات سطح عموم  یريتغ

 در درجة . ارائه است   قابل يج مشاهب یتاز ن یدو مورد  ن   

 داشـته و در     ي سـاختار بـا ثبـات      هـا  متی ق د رش ،اول

بـا   يخوب نه شده است و به    ی اد يكرد نظام اقتصاد  كار

كـه   نیـ دوم ا نكتة  .  قابل ارائه است   یي منا ك معادلة ی

ر خـط رونـد     یـ  در ز  يرقـام واقعـ    ا ،ريدر سه سال اخـ    

ل یـ بـه دل  ز  یـ ن امـر ن   یـ داشته كه ا   شده قرار  برازش

 نفت و امكان واردات كاال از خـارج         يهاش درآمد یافزا

سـوم  . ق بـوده اسـت    یـ ن طر یاز ا  يف فشار تورم  یو ختف 

ر یپـذ  مت امكان ی ق ۀتش گذ يكه امكان تداوم روندها    نیا

  اسـت،   در گذشته اتفـاق افتـاده      گونه كه  مهانبوده و   

 را  يشرتیه مشكالت ب  دنیتواند در آ   ي م یي روند منا  ةادام

 .ه آوردبه مهرا

  
 از سال ينگی روند نقدروند گذشته و ادامة. ۵ منودار

  ١٣٩١ تا ١٣۶٨

ده  ال آین روند  گذشتھ و ادامھ روند M2 براي پنج س
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 يفروش مت خردهی و روند شاخص قيقام واقعار. ۶ منودار

   پنج سالي آن براو ادامة

  روند شاخص قیمت خرده فروشي و ادامھ آن براي پنج سال 
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 و يد ناخالص داخلیمت تولی ق روند شاخص.٧ منودار

   آنادامة

روند شاخص قیمت ضمني تولید ناخالص داخلي و ادامھ آن
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 ها  حتوالت آنيو چگونگ ينگینقد ۀكنند ینيعوامل تع .٣

 ةكننـد  یني عوامل تع  عينیتر   یني پا ي كه به سطح   يدر صورت 

 ينگیل نقـد  یه سـ   ك ميشو يه م ج متو ،می توجه كن  ينگینقد

ه  خمـصوص بـ    ة كالن با آثار گسرتد    يهاري متغ ريخود حتت تاث  
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ت عمـده را مـرور      یـ  چنـد كم   ،جـا  نیـ در ا . خود اسـت  

 .میكن يم

 يهـا  يها و بـده  یي به داراات مربوطیري تغ٧ منوداردر 

  پويل ةی پا ي از اجزا  يكی به عنوان    ي بانك مركز  يخارج

ش یفـزا دهد كـه ا    يدار نشان م  ون من یا. ارائه شده است  

 بانـك   ي خـارج  يهـا  یـي خالص دارا   و شتابندة  يناگهان

 يها   سال  پويل تكانة خود در    رانی ا ي اسالم ي مجهور يمركز

بـه فـروش    م  ی، دولـت تـصم    عـين ی. ثر بوده است   مؤ رياخ

 گرفته است، و    ي ارز ۀري ارز از حساب ذخ    يادیر ز یمقاد

 از ارز و    يمـ ی حجم عظ  نيچون در بازار امکان فروش چن     

 يال وجود نداشته است، به بانک مرکز      یل آن به ر   یتبد

افـت  ین ارزهـا را در    ی ا ي بانک مرکز  .متوسل شده است  

د پول پرقـدرت    ی جز تول  يا  کرده، و در مقابل آن چاره     

 . نداشته است پويلۀيدن پاو باال بر



١۵ 
 

 به يمركز بانك يخارج يها يها و بده یيدارا. ٨منودار 

   پويلةی پاي از اجزايكیعنوان 

روند فصلی دارائی ھا و بدھی ھای خارجی و خالص آن
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ده م شـ ی ترسـ  پـويل ةیـ ا پ ازيگری دء جز٨ منوداردر  

 و خالص آن     خبش دوليت   و سپردة  يز بده ین جزء ن  یا. است

 خبـش   يهـا   ماندة سپرده  شی افزا ياین منودار گو  یا. تاس

 دولت به بانك    يبدهروند  .  است يستم بانك ی در س  دوليت

ش بـا ثبـات     یبـ و   كـم  ي روند ري اخ يها   سال ي در ط  يمركز

 يا مالحظــه رشــد قابــل لكــن رونــد ســپرده از ،بــوده

 يل متفـاوت  یده به دال  ین دو پد  یا.  است خوردار شده بر

 دولـت بـه بانـك       ي كه بده  ن معين ی به ا  ، است رخ داده 

ش ی كاهش در آمـد نفـت افـزا        يها  در سال   معموال يكزمر

 از صـدور    ي كه درآمد ناشـ    ري اخ يها  سال يافته و ط  ی يم

 مراجعـه   ي بـرا  ي دولت ضرورت كمرت   ،افتهیش  ینفت افزا 

ش ی افـزا  ،گـر یاز طـرف د   .  داشته است  يبه بانك مركز  

 ةات ناهبنگام در اسـتفاد    یري و تغ   دوليت يها د بودجه یشد

 بـا    مهـراه  ، از بودجـه    حكـوميت  يهـا  شخبـ هـا و     دستگاه
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ن یــ در اســتفاده از ا دولــيتياهــ  دســتگاهیيناكــارآ

را  ي دولت نـزد بانـك مركـز       يها  سپرده  ماندة ،منابع

 يص بـده  ل خـا  ،ن امـر  ی ا جةیدر نت . ش داده است  یافزا

 يا  مالحظـه    قابـل  ي از روند كاهـش    يبه بانك مركز  دولت  

 .خوردار شده استبر

 يهـا بـه بانـك مركـز         بانك ي روند بده  ،٩ منوداردر    

 ي از اجــزايكــیز یــن قلــم نیــا. م شــده اســتیترســ

 يشـود كـه طـ      يه مـ  ظـ مالح.  اسـت   پويل ةی پا ةكنند ینيتع

افـت  یجهـت در   يا ندهیها به حنو فزا     بانك ،ري اخ يها سال

ن یـ ل ا یـ دل. انـد  ه كرده ع مراج يبه بانك مركز  منابع  

ستم یر منابع و مصارف س    ادشده د جيتعادل ا  ز عدم ی ن رام

ك طـرف   ی از   يفیش اعتبارات تكل  یل افزا ی به دل  يبانك

ن عامـل   یا. گر است یف د  از طر  يو كنرتل نرخ سود بانك    

 مـوثر   يش متناسـب در منـابع بـانك       یافزا ز در عدم  ین

 .بوده است

  ي دولت به بانك مركزي سپرده و بدهماندة. ٩ منودار

روند فصلی بدھی و سپرده بخش دولتی و خالص آن
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  يكزها به بانك مر  بانكيبده. ١٠منودار 

دھي  بانكھا روند فصلی ب
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 عمـدة  يهـا  تی نسبت كم١٢ منودار  و١١ منودار، ١٠ منودار

هـا  ن منودار یا. دهد ي نشان م  ينگید را در نق    پويل ةیپا

 كـه   ن معـين  یـ بـه ا    اسـت،  يج قبل ید مهان نتا  یمؤز  ین

 بـا   ري اخـ  ياهـ  در سـال    پـويل  ةیـ ن پا یادی بن يهاريمتغ

                           . بوده استمواجه  خمتلف يها  در جهتيات فاحشیريتغ
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بانك  ي خارجيها يها و بده یيدارانسبت . ١١منودار 

  يگنیدر نقد  پويلةی پاي از اجزايكی به عنوان يمركز

روند فصلی نسبت دارایی و بدھی خارجی بھ نقدینگی        
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نسبت بدھی خارجی بھ نقدینگی

  
 دولت به بانك ي سپرده و بدهنسبت ماندة. ١٢منودار 

  يگنی نقدبه يمركز

دینگی ھ نق ت ب روند فصلی نسبت بدھی و سپرده ھای بخش دول
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 به »يها به بانك مركز  بانكيبده«نسبت . ١٣منودار 

  يگنینقد

دینگی ھ نق دھی بانکھا ب بت ب روند فصلی نس
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دهـد كـه عوامـل       ي نـشان مـ    روشين  ادشده به ی يهامنودار

زا بـوده و       عوامـل بـرون    ًا عمومـ  ينگیكنندة نقد   ینيتع

ــل س ــتیعام ــذ اس ــ يارگ ــ اینيدر تع ــزن ی ــأثاء اج  ريت

ها نه تنها به     ن تكانه یا. نداشته است  يا مشاهده  قابل

 يها  بلكه هر كدام در خبش     ،دهی اجنام ينگی نقد يها تكانه

 شـده بـه   قمرتريغ يمنجر به آثار اقتـصاد    ز  یخاص خود ن  

 .است

زا  ات فاحش بـرون   یري كه اقتصاد كشور با تغ     يطیدر شرا 

 در  یري، و تغ  يامللل نيط ب یشرا اتیريكه از تغ  روبرو است   

 ًا، طبعـ  دريگـ  يشه مـ  ی و مناسبات قدرت ر     مايل يها يمش خط

ده امكـان    گذار و عالمت  ري تأث يهاري متغ ي است بعض  يضرور

 عمـل   ريگـ    ضربه يرد داشته باشند تا مانند فنرها     ككار

 يسـو و  كنند تا به اقتصاد كشور كمك شود كـه بـه مسـت            
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 از  يكـ یروشـن اسـت     . م شود یعادل حركت كرده و تنظ    ت

تـورم    نرخ،١٣ منوداردر  .  استهررخ هبنها رين متغیا

 سـپردة    خمتلـف مهـراه بـا نـرخ سـود          يها بر حسب شاخص  

هـا    ن نـرخ  یـ ا. م شده اسـت   یك ساله ترس  یمدت و    كوتاه

ن بـه آن    یـ ا. ر نرخ تورم قرار داشته اسـت      یز ًاعموم

رخ نـ ك بـه    یـ  نزد یيها   در سال   هم هبره  كه اگر معناست  

هـا از نـرخ      در مهان سـال   است،   بوده   يفروش تورم خرده 

 كـوچكرت بـوده     يد ناخـالص داخلـ    ی تول تورم شاخص ضمين  

 .است

مدت و   كوتاهيو نرخ سود بانكنرخ تورم . ١۴منودار 
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 ي طـ  سركوب مـايل  دهد كه عامل     ي نشان م  ١۴منودار مشارة   

كـرد در   ین رو یـ ا. ان بوده است  ی در جر  ي طوالن يها سال

كه در بـاال بـه       يخمتلف يها ل شوك ی، به دل  ري اخ يها سال

 يتـر   و گسرتده  ره شد، آثار نامطلوب   ها اشا   از آن  يبرخ

 موجود نشان   ي روندها يبررس. را به مهراه خواهد داشت    

 و تـورم در      مـايل  ، ابعاد مشكالت پـويل    گسرتشدهد كه    يم
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رو   شی پـ  يها  در سال تواند   يها م  یي و دارا   مصريف يكاالها

 .دري به خود بگيتر ندهیابعاد فزا

 

 انريگ می تصميش رویپ ي جدتعارض .۴

 کـشور   يو اقتـصاد   ياسی س يريگمیستم تصم ی س ،فانهسمتأ

 ،وستهیپطور    به. ساخته روبرو بوده است   با تعارض خود  

 ريکـشور حتـت تـأث     شـده در     کارگرفتـه    به  پويل يها  استیس

 و  ينگی منجر به رشد نقـد     يا بودجه ندةی فزا يهانهیهز

 در جهـان    ي کـشورها  ۀدر هم . جه تورم شده است   یدر نت 

 عامـل مهـم     ينگی نقـد  ۀيرويشد ب  ر ،يخيمقاطع مهم تار  

 ين امر در کشورها   یا.  بوده است  ي تورم ياد فشارها جيا

. صادق بوده است  کسان  یصورت   شرفته به یپريشرفته و غ  یپ

-ت توسط دولت  ین واقع ی متأسفانه ا  ، در کشور ما   ،لکن

ن یـ ، ا هـا سـال    ده يو طـ  اسـت    خمتلف انکار شـده      يها

 در کـشور     وجـود تـورم    ي را بـرا   ي دالئل خمتلف  ها  دولت

ر یل به شرح ز   ین دال ی از ا  يفهرست بعض . اند  مطرح كرده 

 :است

 يها متیش قی و اثر آن بر افزاي تورم خارجريثأت .۴-١

  .داخل كشور

 ي چون تـورم در کـشورها      ،اساس است  ين ادعا کامال ب   یا

کشور تورم در   وسته کمرت از    ی پ طور  ، به  ما ۀطرف مبادل 

تـورم کـم را    تواند    يمنامللل   ني و جتارت ب    است، ما بوده 

 .ل کرده باشدیاد تبدیبه تورم ز
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، اندوز فروش، مال  حمتکر، گرانيها  گروهتوطئة .۴-٢

  . مانند آن وایگر، ماف مفسده

 ينـه دارا  ین زم یـ  در ا  ،هاان دولت ی سخنگو ،متأسفانه

  و ي نگرانـ  ،ط سـوءظن  یشرا. اند  ار غين یفرهنگ لغات بس  

 ۀنيز زم یوکار ن   کسب ي با ادها  عامة مردم  خصومت   بعضًا

هـا فـراهم    گونه فـرافکين   نی رواج ا  ي برا بکر و مناسيب  

 قبـل از    يهـا    از سـال   زیـ ل ن یـ  دل نيبه مه . آورده است 

ج و  یـ ها بازار را  گونه اهتام  نی ا  انقالب تاكنون  يوزريپ

ز ی ن ي طوالن يها  سال يبرا. کاربرد  فراوان داشته است    

ل ی به هر دل   ي از کارشناسان اقتصاد   يا  مالحظه عدة قابل 

. اند کرده یي مهنوا كارشناسانهري غ يهاگونه صحبت  نیبا ا 

 يا است کـه عـده     يانکار قابلريت غ یواقعامر  ن  یگرچه ا 

ط نامـساعد   یر شـرا  ی و سـا   يط تورم یاز افراد از شرا   

ن یـ ا اسـت    يهیشوند، لکن آنچه بد    يمند م  هبره ياقتصاد

 ۀدکننـ  ینيها تع  ن گروه یچ کدام از ا   یاست که ه  ت  یواقع

کـه   نیـ  مگـر ا   ،ستندیگذار بر آن ن   ريا تأث ینرخ تورم   

 اثبات   و پويل   مايل يگذاراستیها با س   ن گروه یارتباط ا 

شـود   يهده م ا کمرت مش  ري اخ يها  در سال  ،خوشبختانه. شود

 یيهـا   استدالل نيان مدافع چن  یكه کارشناسان و دانشگاه   

 .باشند

به  ضريو تالش پنهان آا برادولت  ياسی سي رقبا.۴-٣

 .زدن به دولت بر سرکار

 تا بتواننـد    اند  یيمنا  ل به مظلوم  یها متما  معموال دولت 

در . ندیوفت مردم را نسبت به خود جلب منا        و عط  يمهدرد
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 موقتـًا   يز تا حدود  یه ن ین رو ی ا ، ما ي احساسات جامعة

 كه بر سرکاراسـت      نسبت به دوليت   يتیدر کاهش جو نارضا   

. لت مؤثر بوده اسـت    آن دو  نسبت به    ياد حس مهدرد  جيو ا 

 تـورم در    کنندة ینيها تب  هیگونه توج  نید ا یترد يلکن، ب 

 و خدشـه در      در جهـت فـرافکين     حركيتکشور نبوده و جز     

تـوان مطـرح    ي آن من  ي برا يگریح د ی توض ،يریپذ تیمسئول

 .کرد

 

 گزارة قابل قبول. ۵

رش مطرح کرد   یپذ  قابل ۀگزارتوان به عنوان    يچه را م   آن

ر ی و بعـضًا سـا     ، پـويل   مـايل  يهـا  اسـت ین است کـه س    یا

 نرخ تـورم    یني تع ۀ عامل عمد  ها  ة دولت  اختاذشد يها استیس

هـا در کـشور      لکن دولت . است از آن    يو انتظارات ناش  

سـاختار  : انـد ک تعارض روبـرو بـوده     یوسته با   یما پ 

ع ی از نقش وسـ    ي کشور که ناش   يا و بودجه  نامناسب مايل 

 آن در ۀ گــسرتدي و دخالتــهايدولــت در امــور اقتــصاد

 یيکـارآ   مهـراه بـا عـدم      ، بوده است  ي اجتماع يهاطهیح

 يري در جلـوگ   ي نظارت يها نظام یيکارآ  و عدم  يبوروکراس

ک ی که   ي و کاغذباز  يع ادار یستم وس ی س يهاوپاش تخيار ر 

 سـبب شـده     ، نام ـاد   يتوان فساد ادار  يجزء آن را م   

ن ی چنـد  يوسـته طـ   ی پ ها  نهیها و هز   حجم بودجه  تااست  

 .ابدیش یدهه افزا

 از موافقـت    ي ناشـ  يهـا بینت ترت خي بعد از فرور   ،خصوصًا

ــام ــون وود« ۀن ــال »زبرت ــع١٩٧١ در س ــنرتل ، موان  ک
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ها   از سر راه آن    بر بسط حجم پول در کشورها        يامللل نيب

-اسـت ینه س یری سنت د  ي که دارا  یيکشورها. برداشته شد 

 را  ي مناسـب داخلـ    يهـا  کـنرتل  ، بودند ي اقتصاد يگذار

 یين رهـا  ی از کشورها ا   ياری، اما در بس   مال کردند اع

ها دسـت   دولت سبب شد تا     ي امللل ني ب يهاتید حمدود یاز ق 

اد پـول   جيـ ار ا یـ  نامناسـب از اخت    ۀخود را در استفاد   

 يارین امر بـس   یا. نندیکردن آن باز بب    نهی و هز  شرتیب

از مجله کشور ما را بـا       و   در حال توسعه     ياز کشورها 

 ة خمتلف بر اساس درجـ     يکشورها. کردمشکل تورم مواجه    

 و  ي قـانون  ي ادهـا  یي و استحکام و کارآ    ياسی س ۀاراد

.  ن مشکل مقابلـه کننـد     ی توانستند با ا   ي داخل يادار

 و  ني التـ  يکـا ی، آمر یيای آسـ  ي از کشورها  ياریبس ،مثال

ــوار ايز کــشورهایــن ــد ترکرانیــ مهج ــ مانن ــه نی ز ی

کشور مـا    در   ،لکن. توانستند معضل تورم را حل کنند     

ن مشکل برداشته نشده و     ی حل ا  ي برا تاکنون گام اصويل  

کـردن عوامـل      و سرزنش   در فرافکين  اصرار مقامات دوليت  

-کردن گفتمان در جهـت هبـره       جه منحرف یمؤثر و در نت    ريغ

 نتوان به شروع حرکـت       سبب شده است تا    ياسی س يبردار

ک یـ  از   ،جـه یدر نت . د بـست  ین مشکل ام  یدر جهت حل ا   

 خواهد ماند و    يدار باق یها پا متیش ق ی افزا طرف مشکل 

ج یرش عواقـب و نتـا     ی پذ يها آمادگ گر دولت یاز طرف د  

 . آن را خنواهند داشت

 از  يشود که عواقـب ناشـ     ي مشکل سبب م   يهاشهیانکار ر 

 در  ، مثـال  يبـرا . دريز مورد انکار قـرار گـ      یمشکل ن 
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 حـدود   ي انتظـار  يت نرخ تـورم   ی که دولت مسئول   يصورت

 ياهی سـا  ۀ نرخ هبر  دیبا  يم الجرم   ،ردی را بپذ  ست درصد یب

توان تصور کرد کـه     يم. را باشد ی درصد را پذ   ٣٠حدود  

 اقرار بـه    ي را نوع  ي نرخ نيرش  چن  یدولتمردان پذ چون  

 ي خـود تلقـ    ي اقتـصاد  يهـا  استیت در اختاذ س   یموفق عدم

االمکان از طرق   حيتگوناگون   يهاوهیها و ش    روش كنند،  يم

 در  طـور كـه     مهـان  ؛ن خواهند پرداخت  خمتلف به انکار آ   

 بـه    از کاالها و ارز    ياریمت بس ی انكار ق  ،زیگذشته ن 

 دوگانه و چندگانه    يهامتی شکل اجنام شد، و وجود ق      نيمه

ل ی دل ني به مه  ي خارج يکاالها و ارزها  اه در   یو بازار س  

اد مـشکالت و    جيـ افتـه و موجـب ا     یها ادامـه      سال يبرا

پردامنـه   فـساد مـايل    زیـ ن گـسرتده و     يهـا  يکارآئ عدم

 . دیگرد

است کشور ما در مورد     ی در س  ي سابقه و روال رفتار    نيمه

 پارامرت  ، نرخ هبره  لکن. مشاهده است  ز قابل ینرخ هبره ن  

 ي آثار نـامطلوب   ، در آن  ي است که آشفتگ   ي اساس يدیکل

 يانکتـه . کند ي م لی بر وجوه خمتلف اقتصاد کشور حتم      را

 از  يط فعلـ  یرا در شرا  ن پارامرت   یت توجه به ا   یکه امه 

ن اسـت کـه تـالش       ی، ا دیمناي برخوردار م  يشرتیت ب یاولو

 ياهـ   در سـال   ي نرخ سود بـانک    يآوردن ادار  یني پا يبرا

ــربه ١٣٨۶ و ١٣٨۵ ــون ض ــيا مهچ ــرزان   ب ــاختار ل ه س

و بـود    کـشور    ي و بـانک   دار پـويل   نامتعادل و مـسئله   

ر ین ضـربه بـه سـا      یآثار ا شد  ي م ينیب شیگونه که پ    مهان

زارها از مجله ابتدا به بازار مسکن و متعاقـب آن           با
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ط یات شـر  ی حـساس  .ت کـرد  یز سـرا  یر بازارها ن  یبه سا 

 مناسـب   ري بـا اختـاذ تـداب      کندياب م جي ا ي فعل ياقتصاد

 . م مشکالت موجود اقدام شودیبعضًا نسبت به ترم

 

 م ی عقل سلي اقتضا.۶

 دولـت    پـويل  يها استیسبا   خمتلف در ارتباط     يها  سال يط

 نقادانـه   ي بـازنگر  از به ی مطرح شده است که ن     ياتنک

هـا از نظـر      بـودن آن   ن نکات را كه اشـتباه     یا. دارد

-ر دسـته  یب ز یتوان به ترت   ي مشخص است م   ي و جترب  يتئور

 : کرديبند

  ي مـ ي و بـانک يا بودجه ايلیق منابع ر  یق تزر یاز طر-

 . را حـل کـرد     يکاری از مجله ب   يتوان مشکالت اقتصاد  

را بـه نـسبت      ك فرد وضع او   ی به   گرچه انتقال پول  

ن اسـتدالل در سـطح كـالن        ی لكن ا  ،كند ين هبرت م  یریسا

 بـه    و مـايل   م منـابع پـويل    یحجانتقال   .ستیدرست ن 

 ي تـورم  ياد فـشارها  جيـ جامعه حتت هر عنوان به جز ا      

 . به مهراه ندارديا جهینت

  د و ی تول ۀنیتوان هز يآوردن نرخ هبره م    ینيق پا یاز طر

كـم   ن استدالل دسـت   ی در ا  . داد  کاهش ا را همت کاال یق

 سـقف   ینيبا تعـ   نكه،ی ا يكی .دو اشتباه وجود دارد   

ر یـ مت بازار، مهانگونـه كـه منـودار ز        یر ق یمت ز یق

داران كـاهش   یـ  خر يمـت بـرا   یدهد، متوسط ق   ينشان م 

ز یـ ن امـر ن   یل ا یدل. ابدی يش م یافته بلكه افزا  ین

زان عرضه در بازار    یمت م یسقف ق اعمال  ن است كه    یا
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ا یـ كننـده    ن حالت مصرف  یدر ا . دهد يز كاهش م  یرا ن 

مـت  ی كه بتواند منابع مورد نظر را بـه ق         يداریخر

 را  'op ۀافت كند،  برابـر فاصـل      ی در  دوليت ۀشد اعمال

را بـه صـورت منـابع        ''p'p ۀال و فاصـل   یـ به صورت ر  

 وقـت و    ۀنی مثال با هز   يبرا. كند ي پرداخت م  ايلیرريغ

 و   ارتشاء و فساد مايل    ،ي در كاغذباز  يري، درگ يمعطل

ا منـابع مـورد نظـر       یكه كاال    يدر صورت  .مانند آن 

مت، كـل  یش ق ی داشته باشد عالوه بر افزا     ي ضرور ۀجنب

 از  ،هكننـد  افـت ی در يز بـرا  یافت منابع ن  ی در ۀنیهز

 .شرت خواهـد بـود    یـ  ب ط تعاديل ی در شرا   پرداخيت ۀنیهز

 ینيتعـ  ها قابل لی مستط يها مساحت ۀسین نكته از مقا   یا

**  مساحت ۀسیمقا( است qxp  با مساحت ''' qxp.(    از آجنـا

 اقتصاد اسـت    ي درس ين موارد مربوط به كتاهبا    یكه ا 

 ۀنكـت . میكنـ  ي مـ  يشرت خوددار یح ب ینجا از تشر  یدر ا 

 سـطح   ینيكـه تعـ    ين است كه در صـورت     ید ا یقابل تاك 

ن یـ د كنـد، در ا    اجي ا یيجو ط رانت ی شرا ي رمس يها متیق

ز یـ شـده ن   ادجيـ  ا یـي آ كار  و عدم  ي اجتماع ۀنیصورت هز 

 .٧مالحظه خواهد بود قابل

                                                
7 . Krueger, Anne (1974). "The Political Economy of the Rent-Seeking Society". 
American Economic Review 64: 291-303. 
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 ي بـانك  يهـا   نـرخ  ي ادار ینين استدالل در مورد تع    یا

نـه را   ی كـه هز   ن معـين  یبه ا . ز صادق خواهد بود   ین

 آن دسته   حيت. ش خواهد داد  ی متوسط بازار افزا   يبرا

  و دولـيت   يدار ارتبـاط ا   يا دارا یـ شانس   افراد خوش 

مت اسـتفاده   ی از منابع ارزان ق    يسادگ مناسب كه به  

 بـه منـابع     ي رانـت حاصـله از دسرتسـ       ،خواهند كرد 

عنـوان درآمـد و سـود بـادآورده          مت را به  یق ارزان

ن نـوع شـركتها سـود       یصاحبان ا .  خواهند كرد  يتلق

 ینين امر در تعـ    ی به دست خواهند آورد لكن ا      يشرتیب

 حتـت   مت نـسيب  ی ق ًاانیاح.  بود گذار خنواهد ريمت تاث یق

افتـه بلكـه   ینکاهش  منابع نه تنها  ۀاثر كاهش عرض  

 . افتیخواهد ش یافزا

ط بـه منـابع     ین شـرا  یـ  كه در ا   ينكه افراد یدوم ا 

ــ ــد يدسرتس ــت تولی خواهن ــوده و  یاف ــدگان نب دكنن

 ي را براين افراد منابع بانك   ی ا .ان هستند یجورانت

كنند و  ي طلب م  فروش جمدد و استفاده از رانت حاصله      
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 یي ـا  ۀكننـد  ن اقدامات بـه دوش اسـتفاده      ی ا ۀنیهز

 ۀمالحظ ل وجود حجم قابلی از دال يكی. منتقل خواهد شد  

 در كـشور    كارآمـد صـنعيت   ري بالاستفاده و غ   يها تیظرف

 .استها استی نوع سنيكاركرد مه

  هیتـوان بـه سـرما   يآوردن نرخ هبره م    ینيق پا یاز طر-

 اجنـام   يگـذار هیكه سـرما  نی ا ي برا . کمک کرد  يگذار

 فـراهم   سيتیـ  با ي متعـدد  يها نهیزم شیط و پ  یشود شرا 

 يگذار هیب سرما ی ترغ ي برا ي امس ي نرخ رمس  ینيتع. گردد

ن یـ  اشـاره شـد ا     يچنانكه در بند قبلـ    . ستی ن كايف

ش خواهـد   ی افـزا   را عمـال   يگذارهی سرما ۀنیاقدام هز 

دان یـ ز وارد م  یـ  ناكارآمـد را ن    يهـا  داد و پروژه  

 كه بـه    يكسان. داجنام يع شدن منابع م   ی به ضا  ،كرده

 كه در   يا  به نكته  كنند معموال  يد م ین استدالل تاك  یا

كننـد   ياند  اشاره مـ    دهی د ي اقتصاد مقدمات  يكتاهبا

 از نرخ هبـره      نزويل ي را تابع  يگذار هیكه تابع سرما  

ن معادلـه   یـ شود كه ا   ي توجه من   معموال .كند يئه م اار

-هی سـرما نين مطرح اسـت كـه بـ      كال يدر چارچوب الگو  

ن یـ در ا . دیـ منا ياد مـ  جي ا يانداز برابر   و پس  يارذگ

نـز نـرخ هبـره مهـان        یز به تبع استدالل ك    یالگوها ن 

ن ین معادله ا  یام ا ی پ . است »هی سرما یي ا یيكارآ«

 بازده  ،يگذارهیانداز و سرما   ش پس یاست كه با افزا   

 .ابدی يكاهش م هی سرمایيا

تـر از سـطح     یني پـا  يهاکه در نرخ  م  ی اگر فرض کن   حيت

  ويل ،شـود ي فراهم مـ   يگذارهی امکان رشد سرما   تعاديل
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 لزومـًا   يگذارهین رشد سرما  ی ندارد که ا   يلیچ دل یه

بـه تناسـب    .  منجـر شـود    يکاریبه اشتغال و رفع ب    

 را  ي از منـابع بـانک     ينـده چـه حجمـ     ريگ نکه وام یا

د را بـه مسـت      یـ توانـد روش تول   ي مـ  ،کنديافت م یدر

در . ت کنـد  یشرت هـدا  یـ  ب يبـر هیا سـرما  ی و   يربرکا

تـر از   یني پـا  ي که نرخ هبره نه تنها در سطح       يطیشرا

تر از نرخ تـورم     ینيار پا ی بس يسطح تعادل که درسطح   

ح ی وام تـرج ۀکننـد  افتیگذار در هی سرما ،شود ي م ینيتع

ل گـران  یـ د بـه دل ی تولۀند توسعیآدهد که در فر   يم

 يوريه از ن  ی بودن سرما   کار و ارزان   يورين نسيببودن  

 یي استفاده منوده و تا جـا يشرتی بۀيکار کمرت و سرما   

ن یـ ا. کند بر هید را سرما  یکه امکان دارد روش تول    

اهه ريشرت به ب  ی است که اقتصاد را ب     يزیت مهان چ  یوضع

 بـودن   ل ناکايف یک طرف به دل   ی که از    يحنو هکشانده ب 

 و از   دیـ منايد م ی را تشد  يکاری ب ، کار يوري ن يتقاضا

  کشور وارد   به منابع پويل   ياهیرويگر فشار ب  یطرف د 

 .کنديم

    کنـد چـون    ي من یري تغ ي منابع بانک  ،با کاهش نرخ هبره

 بـه بانکهـا رجعـت       سيتیـ  با ايلیبه هر حال منابع ر    

درسـت  ز از چند جهـت نـا      ین نوع استدالل ن   ی ا .دیمنا

ل یـ  متا ينكه با كاهش نـرخ سـود بـانك        یااول  . است

را یابد ز ی يش م ی وجوه نقد افزا   يداره نگ يمردم برا 

 ۀنیافته و هز  ی وجوه نقد كاهش     ي فرصت نگهدار  ۀنیهز

ش سهم  یافزا. كندي م ي مكرر به بانك را منتف     ۀمراجع
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 ، به صورت اسكناس و مـسكوك      ،ينگیوجوه نقد در نقد   

 عمل كرده و تـوان     ي قانون ۀش نرخ سپرد  یمانند افزا 

نكه یگر ا ید. دهد يبسط پول توسط بانكها را كاهش م      

 یري بانكهـا را تغـ     يهـا  ب سپرده یكاهش نرخ سود ترك   

شـود مـردم     يكاهش نرخ سود سـپرده سـبب مـ        . دهد يم

مـدت   مدت و بلند   انی م ۀسپرداد  جيا ي برا ي كمرت ۀزیانگ

 كـه   ي منابع م،ین تصم ی ا ه،جیداشته باشند و در نت    

با را  دهند   يص م ی بلند مدت ختص   ي طرحها يبانكها برا 

ب یــنكــه انتخــاب تركی ســوم ا.نــدكــاهش روبــرو ك

گر اجنام  ی د يها یي به دارا  ي بانك ۀها از سپرد   یيدارا

ش سـرعت گـردش     یا خود به افز   ينیگزین جا یشود و ا   يم

 .كند ي و تورم كمك مينگینقد

 گرچـه رواج    مشـرده شـد،   كـه بـر    ي از نوع  یيهااستدالل

ت یـ  عقالن ا حـيت  ی اقتصاد و    ي بر اساس تئور   لکن ،دارد

ز بـا   یـ ندارد و در عمـل ن      ي منطق يمبنا زیمتعارف ن 

 اسـت   ي ضـرور  ،لیـ  دل نيبـه مهـ   .  شده است  مهراه يناکام

 در  ياران حرفـه  ی مـد  نيچـن   هم  و  کشور ي کارشناس ۀجامع

 به صورت   يبا نقد منطق  ها    يورز  استداللن نوع   یمقابل ا 

 چنـد   تـوان   ي، مـ  ن مـورد  یدر ا .  كنند يستادگی ا اصويل

 :ضابطه ارائه منود

 که ممکن اسـت از      يمدت  رغم منافع کوتاه    ه ب : اول ةضابط

نفعان شود، لکن تعهد     يد ذ ی نادرست عا  يهايمش   خط يبعض

 در  يستم بـانک  یت از حسن کارکرد و سالمت س      ی و محا  يمجع

دکننـدگان و جتـار     ی، تول يستم اقتصاد یت به نفع س   یا
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 مالحظات خـاص از     يست بر مبنا  یسته ن ی است و شا   يداخل

 يل سـودها  یـ ت شود که بـه دل     یا مح یيها  استیها و س   روش

 ، پويل يستم بانک ی سالمت کل س   يمدت و منافع گروه    كوتاه

 .اندازد ي كشور را به خطر مو مايل

 انتظـار داشـته     يستم بـانک  یـ که از س   نیا:  دوم ۀضابط

ص ی و ختـص   ي مـورد  يهـا  کمک يط  تالش برا   یم از شرا  یباش

 خـارج   ياسـ یسزة  یبا انگ  يها منابع و حرکت   ياستصواب

ط یز از شــرایــ رقابــت، پرهۀ توســعۀو از ضــابطشــده 

 ي كنـد و اعتبـار کـارکرد       يوري پ يازدهی و امت  ياحنصار

 . را مد نظر قرار دهدين اقتصادعامال

ز و  یـ  در جته  یيت اصول رقابت و کـارآ     ی رعا : سوم ۀضابط

 ي و نظارت مستمر بانك مركز     يستم بانک یص منابع س  یختص

، يمات بانك كنندگان خد   بط حفظ حقوق مصرف   بر اساس ضوا  

ت ی، و رعا  يمنش از كژ  يريت، جلوگ یتوسعة رقابت و شفاف   

 و  ینيتعـ ،  نيمهچـن . يستم بـانك  یـ  در س  يعدالت كـاركرد  

 خمتلـف   يها سكیابط مربوط به نظارت و كنرتل ر      اعمال ضو 

 .يدر نظام بانك

ت یـ ز بـا رعا   یو ن ال   و ضوابط با   می عقل سل  يبه اقتضا 

 يهـا   يريگ  هتن گزارش، ج  ی ا ۴وست  ی به شرح پ   يجوانب شرع 

 .شنهاد استیر قابل پی زيكل

 

 يشنهادی پي کليها يريگ جهت .٧

 يهـا کند نـرخ  ياب م جيحركت در جهت حل مشكالت موجود  ا       

 ياالصـول بـر مبنـا       يالت علـ  ی تسه ۀنیانداز و نرخ هز    پس
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 ي تورم ي فشارها ،متأسفانه.  گردد ینيعرضه و تقاضا تع   

رش ید که پـذ   دهي قرار م  ي را در حد   ي امس يها موجود نرخ 

 نيبـه مهـ   . ار دشـوار اسـت    یندگان بس ريگ می تصم يآن برا 

 جهت حل مشكل به   ها    از روش  يفی است ط  يز ضرور یل ن یدل

ل یـ  مـوارد ذ   ، مثـال  يبـرا . شـود   معريف يستم بانک یس

 :طرح است قابل

ها به عوامل عرضه و تقاضا مهراه         نرخ یني تع يواگذار .١

اس آن   که بر اس   ي نرخ  به معريف  يبا قبول بانک مرکز   

ن یـ ا. دیـ ارائه منا  ها اعتبار  آماده باشد به بانک   

 ي در کشورها  ي بانک مرکز  يها  که مشابه نرخ   رينرخ اخ 

 را  يا قاعـده  دیـ  لکـن با   ، هر چند بـاال    ،گر است ید

 بـه   ي بانک مرکـز   ، کند که بر اساس آن قاعده      ینيتع

 درسـيت  گرچـه بـه   . دی منابع ارائه منا   ي جتار يها بانک

 انـد    ما دوليت  يها   از بانک  ياریسشود که ب  ياستدالل م 

شده در مقابل بانـک      ها تعهدات اجنام    ران بانک یو مد 

ز ین مورد ن  یرسانند لکن در ا    ي را به اجنام من    يمرکز

 مانند  یيهار ضمانتنامه یا مد یممکن است از بانک و      

 : شاملقین وثایا. افت کردیقه دریوث

 کبانمتعلق به  يهاا سهام شرکتی اموال بانک ۀقیوث -

 يهـا ي بدحـساب  نيتعهد و ضمانت دولت در مـورد تـأم         -

  دولت ۀ از حمل بودجي از اعتبارات دستوريناش

 تعهـد   ، موارد باال  يامکان اجرا  تًا در صورت عدم   یا -

ظـف  و م یيجـا   ض و جابه  یقبل از تعو  ران که   ی مد يشخص

ا یـ  يده از بانـک مرکـز     ادشـ جي ا يهاي بده ةیبه تسو 
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اگـر بـه عنـوان      البتـه،    .باشـند  يم،  ر منابع یسا

رفتـه شـود    ی پذ ر بانك دوليت  یات مد یضابطة ادامة ح  

 ضـرورت   ي تعهدات او در قبال بانك مركـز       يفایكه ا 

 يفـا ی جـز ا   يا ز چـاره  یـ  ن ران دوليت یتام دارد، مد  

 .تعهدات خود خنواهند داشت

 بـا   دیبا يم يبانک مرکز و در هر صورت،     به هر حال    

متناسـب   (نيسنگن نرخ   یهم ا هر چند    -شده   نرخ اعالم 

 از قبـل    يطی شـرا   و بـا   –باشـد   ) اسـت پـويل   یبا س 

 را  يستم بـانک  ی منابع به س   ة ارائ يشده آمادگ  ینيتع

 .داشته باشد

ستم ی س ، مطرح است  يات بانکدار یگونه که در ادب    مهان -

روبرو  "moral hazard"ا ی »يکژمنش«شه با خطر ی مهيبانک

 ۀنیز آزادشدن نـرخ سـود و هـز       یل ن ی دل نيبه مه . است

 مسـت ر را به    یپذ سکی ممکن است افراد ر    ي بانک التیسهت

 از  يري جلـوگ  يبرا. ن منابع جذب کند   یاستفاده از ا  

  احتمايل يها انیزاجتناب از حتمل    منتظره و   ريحوادث غ 

 يستم بـانک  یـ هـا متوجـه س     ن گـروه  یـ که از جانب ا   

 و  ي بانـک مرکـز    ي است نظـام نظـارت     يضرورشود،    يم

سته یـ  شا ،ن مـورد  یـ  ا در. ت شود یها تقو   بانک نيمهچن

 يالت موجـود نظـارت    ی سازمان و تشک   ياست بانک مرکز  

 كه قبآل اشـاره     ي در چارچوب  و( خود را به حنو بارز    

 نظـارت   نيک بـ  یـ  ارتبـاط ارگان   ، و دیت منا یتقو )شد

جهـت   هـم گر را برقرار و     ی د يها  و بانک  يبانک مرکز 

 .كند
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ها سـال اسـت كـه كارشناسـان در مـورد ضـرورت               ده .٢

 بـه عرضـه و تقاضـا، در         ي بـانك  يهـا  خ نر يواگذار

 متعـارف   يهـا ز از اهرم  ی ن ي كه بانك مركز   يچارچوب

ــرایدر ســا ــشورها ب ــراير ك ــتهای سي اج ــويلياس   پ

ن مباحث به   یلكن ا . اند استفاده كند، استدالل كرده   

  در مسائل پويل   يريگ میده و كماكان تصم   ی نرس يا جهینت

در  به هر حـال اگـر روش برتـر            . دارد ياسی س ۀجنب

  مبـتين  يها استید بر س  ی كه مهان تاك   يگذار استیامر س 

 ، كـرد  يريگیتـوان پـ    يبر عرضه و تقاضا اسـت را منـ        

در .  دوم استفاده منـود    ۀنه درج ی هب يها  از روش  سيتیبا

ها به عوامل عرضه و تقاضـا         نرخ ي که واگذار  يصورت

 ة ارائـ  ي است که مبنـا    آن يد منطق ی مته ،ممکن نباشد 

ها با   مت آن ی که ق  یي کاالها يبنا بر م  يالت بانک یتسه

كـه   در حـايل  . نـد ی منا ینيتعـ  ،کندي م یرينرخ تورم تغ  

راد یـ گـذاران مـورد ا    پرداخت سود سپرده به سپرده    

 سـود   يها توانند نرخ يها م  د و بانک  ريگ  ي قرار م  يکمرت

 ،يستم بانك ی مشکل موجود س   .ش دهند یسپرده را افزا  

ونه کـه در خبـش      گ مهان. الت است ی تسه نةی نرخ هز  ینيتع

ل یالت از سه جزء تشک    ی تسه نةی، نرخ هز  اول مطرح شد  

گـر  ی جزء د   است؛  نرخ تورم  ،مهماول و    جزء   :شود يم

 و جـزء سـوم عامـل        يگـذار هی سرما يقی حق ۀنرخ بازد 

 ي بـانك  ي قراردادها ي که مبنا  يدر صورت . سک است یر

کـه  م شـود    ی تنظـ  یي بر حسب کاالهـا    ،التی تسه ةارائ

ماننـد طـال،    ( کندي م یريخ تورم تغ  ها با نر   آن متیق
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 عامل  ، در آن صورت   ،)گری د يالت و کاالها  غ و مست  نيزم

 و  شـود   يشده خـارج مـ      یني تع يها  نرخ تورم از حبث نرخ    

 درصـد بـه عنـوان       ۶ تـا    ۴ حدود   ي واقع هنرخ بازد 

 عامـل   ،طبعـاً . شودي مطرح م  يسود بانک   یني تع يمبنا

. واهد بود خحماسبه   ز به صورت جداگانه قابل    یسک ن یر

 ي مبنــا،رفتــه شــودین امــر پذیــ کــه ايدر صــورت

توانـد بـر حـسب       يا مـضاربه مـ    یـ قرارداد مشارکت   

ه، یـ د مـواد اول   یـ مشارکت در ساخت، مشارکت در خر     

م شود  یتنظ...)  و   آهن ري ت ،گرد لیم (يمصاحل ساختمان 

گونـه   نیـ مت ا یش ق یافزا  از يد ناش یو بانک در فوا   

ن نـوع قراردادهـا     یا،  طبعًا. ک شود یز شر یکاالها ن 

م ی از کـاال تنظـ     یي سبدها ایها   بر اساس بسته   دیبا

ها متناسـب بـا تـورم و مهـراه آن            مت آن یشود که ق  

  خمتلف يها  سبد يتواند برا  ي م يبانك مركز  . كند یريتغ

 ماننـد   ينوع به(مت حماسبه و ارائه كند      ی ق يها شاخص

 يها  طرح ي فهرست هبا كه سازمان برنامه برا      يها شاخص

 از آجنا كه عمال   ). كرد ي حماسبه و منتشر م    يمانكاریپ

 ي قراردادهـا  ي اجـرا  اتیـ  جزئ ۀيورود بانكها به كل   

توانـد در    يها م  ن شاخص ی ا ،ستیر ن یپذ  امكان مشاركيت

اسـتفاده قـرار      مـورد  ي بانك يامر عقد قراردادها  

-اد روال و سهولت در كـار بانـك    جياعالوه بر     و دريگ

 ي بـانك  يهـا   در مـراوده    نرخ تـورم را    ينوع بهها،  

 .دیمنظور منا



٣٧ 
 

 ۀالوكال سهم حقو اعالم    یني تع ،گریدطرح     قابلراه حل    .٣

 و اعـالم    گذار سپرده حاصل از منابع     يدیعابانك در   

 ي در حـد   سيتیـ ن سـهم با   یا.  سال است  يآن در ابتدا  

 از ســود بــه ي قابــل تــوجهخبــش گــردد كــه ینيتعــ

 ي بـرا  يف كـا  ۀزی انگ وهین ش یا. دريگگذار تعلق    سپرده

- كارآمديها و منابع بانك   دیمنا يمگذار فراهم     سپرده

، سـهم   ًاطبعـ . دهد يش م یتر را بر اساس رقابت افزا     

ســود د كــه ري قــرار گــي در حــددیــالوكالــه با حــق

، بانك بر   سپس. شرت باشد یاز نرخ تورم ب   گذار    سپرده

 ،شـود  يز مـ  ی كه جته  مايل منابع   شدة  نة متام ی هز يمبنا

الت منظـور   ید در پرداخت تـسه    ی كه با   را يا  نرخ ضمين 

د یـ تاكن روش   یـ ا. شود، حماسبه و اعمال خواهد كرد     

 اخـذ   يهـا   دهـد و روش     يز منابع قـرار مـ     یرا بر جته  

 .دیمنا يد می جدينة منابع را موضوع ابتكارهایهز

 



٣٨ 
 

  

 اول تا چهارم ات درجةیريتغون یرگرس رابطة. ١وست یپ

 زمان ا بينگینقد

  
Regression Analysis: dm2 versus t 
 
 
The regression equation is 

dm2 = - 99387 + 19319 t 

 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       -99387       41781      -2.38    0.029 

t               19319        3664       5.27    0.000 

 

S = 87487       R-Sq = 62.0%     R-Sq(adj) = 59.8% 

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF          SS          MS         F        P 

Regression         1 2.12730E+11 2.12730E+11     27.79    0.000 

Residual Error    17 1.30119E+11  7654038343 

Total             18 3.42848E+11 

 

Unusual Observations 

Obs          t        dm2         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 

 19       19.0     513680      267667       38607      246012        

3.13R  

 

R denotes an observation with a large standardized residual 
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Regression Analysis: ddm2 versus t 
 

 
The regression equation is 

ddm2 = - 32453 + 5933 t 

 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       -32453       14470      -2.24    0.039 

t                5933        1269       4.67    0.000 

 

S = 30300       R-Sq = 56.2%     R-Sq(adj) = 53.7% 

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF          SS          MS         F        P 

Regression         1 20063941025 20063941025     21.85    0.000 

Residual Error    17 15607455544   918085620 

Total             18 35671396569 

 

Unusual Observations 

Obs          t       ddm2         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 

 19       19.0     150500       80273       13371       70226        

2.58R  

 

R denotes an observation with a large standardized residual 
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Regression Analysis: dddm2 versus t 
 

 
The regression equation is 

dddm2 = - 9750 + 1761 t 

 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant        -9750        7387      -1.32    0.204 

t              1761.4       647.9       2.72    0.015 

 

S = 15468       R-Sq = 30.3%     R-Sq(adj) = 26.2% 

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF          SS          MS         F        P 

Regression         1  1768464060  1768464060      7.39    0.015 

Residual Error    17  4067583444   239269614 

Total             18  5836047503 

 

Unusual Observations 

Obs          t      dddm2         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 

 18       18.0      52146       21956        6282       30191        

2.14R  

 

R denotes an observation with a large standardized residual 

 

 

 



۴١ 
 

Regression Analysis: ddddm2 versus t 
 

 
The regression equation is 

ddddm2 = - 317 + 146 t 

 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant         -317       11198      -0.03    0.978 

t               145.5       982.1       0.15    0.884 

 

S = 23447       R-Sq = 0.1%      R-Sq(adj) = 0.0% 

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF          SS          MS         F        P 

Residual Error    17  9346338095   549784594 

Total             18  9358405905 

 

Unusual Observations 

Obs          t     ddddm2         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 

 16       16.0      49907        2011        7979       47896        

2.17R  

 

R denotes an observation with a large standardized residual 
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 آمار مورد استفاده. ٢وست یپ

 ) برآورد است١٣٨۶ارقام ( 

  هیپا   ينگینقد  سال
   پويل

 
  يهایدارائ

   يخارج

 
  يهایبده

 يخارج

    خبش يبده
   دوليت

 
  يها سپرده

    دوليت خبش

  يبده
 بانكها 

   شاخص
 يفروش خرده

1370.1 23439.9 10800.9 1272.5 139.2 15084.5 2920.8 536.5 20.95 
1370.2 24966.3 11626.8 1259.3 166.5 15954.3 3168.7 646.3 22.13 
1370.3 26125.9 10326.3 1241.2 151 16344.2 3331.7 685.6 23.11 
1370.4 28628.4 12317.9 1373.6 237.2 15388.4 3126.2 1316.6 25.76 
1371/1 29158.7 12379.1 1320.7 176.9 16097.6 3476.4 1048.2 26.94 
1371/2 31117.8 13027.0 1355.3 187.1 16186.1 3580.3 1287.1 27.60 
1371/3 32468.5 13342.0 1342.8 188.4 16662.0 3636.1 1251.3 28.18 
1371/4 35866.0 14466.7 1651 191.5 16511.5 3741.7 2332.0 30.86 
1372/1 36875.3 15660.0 1293.3 394.3 19258 4938.9 2537.9 32.26 
1372/2 39877.1 14819.4 7641.6 4236.5 22119.6 6104.8 2472.5 33.35 
1372/3 42278.3 15648.7 7967.6 3445.0 19578.9 5826.4 3966.5 35.64 
1372/4 48135.0 18007.4 9051.7 4740.9 27391.1 5407.7 1296.7 39.44 
1373/1 47747.9 18637.0 8393.8 3953.5 29709.4 5907.7 1086.4 41.94 
1373/2 52148.6 19426.3 9368.1 3567.6 35899.2 7366.0 2042.2 44.74 
1373/3 55940.0 20561.1 9768.4 3479.8 32922.9 8355.7 2761.8 47.83 
1373/4 61843.9 23935.2 10377.8 4250.1 34550.7 7231.5 4914.7 57.13 
1374/1 64539.9 23816.5 12636.7 3432.2 37127 8977.2 5610.6 65.59 
1374/2 70232.2 28508.2 12764.2 3446.9 38615.7 10689.0 11745.0 67.33 
1374/3 73530.1 30785.4 14524.8 3337.4 39914.8 11757.7 13898.7 72.45 
1374/4 85072.2 32886.8 15035.5 4084.0 45360.8 9857.9 10420.0 78.01 
1375/1 85347.6 34169.5 16367.8 3637.0 46798.8 12166.3 8006.7 81.94 
1375/2 92354.2 38418.5 17730.0 4350.7 50366.8 12777.3 8515.4 83.49 
1375/3 98042.9 40582.9 19306.7 4089.6 53161.0 15673.9 10181.8 87.52 
1375/4 116552.6 47343.2 19629.6 4369.2 51906.6 12567.0 10190.0 91.53 
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  هیپا   ينگینقد  سال
   پويل

 
  يهایدارائ

   يخارج

 
  يهایبده

 يخارج

    خبش يبده
   دوليت

 
  يها سپرده

    دوليت خبش

  يبده
 بانكها 

   شاخص
 يفروش خرده

1377/1 134548.4 49842.6 11186 7315.8 61149.3 15319.7 12876.5 112.71 
1377/2 143737.7 53641.6 10125.1 8500.5 64174.5 16625.3 16633.5 115.53 
1377/3 150266.8 55871.2 9916.3 8595.2 69916.5 18476.0 14199.8 121.78 
1377/4 160401.5 61964.6 9313.7 6848.2 72907.7 18865.2 13399.8 128.76 
1378/1 166267.2 61689.1 10376.4 7821.7 73578.2 19751.8 13490.9 138.20 
1378/2 176542.9 62749.2 10971.7 7499.9 74610.1 20838.9 14810.5 138.97 
1378/3 183726.0 65607.2 11336.1 7148.4 75630.6 23578.9 19287.1 144.95 
1378/4 192689.2 71822.6 13035.4 8585.6 75866.9 21886.8 20811.0 151.93 
1379/1 198459.6 71740.0 15925.9 8183.1 76090.6 26277.9 21100.0 156.12 
1379/2 212073.3 70322.3 20099.6 8800.8 77964.1 36759.0 24777.2 157.95 
1379/3 225500.9 74866.7 24387.1 7648.0 74038.4 36504.4 26924.6 163.60 
1379/4 249110.7 84398.1 23566.8 15990.0 75118.2 33807.2 23553.4 169.10 
1380/1 262788.9 84885.8 27534.3 16168.1 75097.3 36709.3 22727.2 183.70 
1380/2 280451.7 81835.9 29857.7 17221.9 78716.3 38006.7 16380.8 176.71 
1380/3 297210.1 83462.8 28254.6 14545.8 80307.9 41864.3 19241.2 173.78 
1380/4 320957.3 97184.8 31809.5 20068.7 82357.7 34132.3 12076.7 172.16 
1381/1 339325.9 97093.1 151041.0 87132.2 92273.7 51221.3 10381.3 215.01 
1381/2 365186.2 110627.0 161571.7 79637.8 95435.4 59880.0 12768.4 203.78 
1381/3 382101.5 106086.0 155196.5 85871.5 118866.9 62595.3 19756.2 200.44 
1381/4 417524.0 119615.9 175854.7 94467.2 131569 51495.7 24308.4 192.44 

  

  



۴۴ 
 

  

  هیپا    ينگینقد  سال
   پويل

 
  يهایدارائ

   يخارج

 
  يهایبده

 يخارج

    خبش يبده
   دوليت

 
  يها سپرده

    دوليت خبش

  يبده
 بانكها 

   شاخص
 يفروش خرده

1382/1 427087.7 110733.5 179520.7 87632.1 134608.9 67117.1 19924.8 232.20 
1382/2 463829.0 115407.6 173841.2 78461.9 128567.8 62274.5 23633.6 234.20 
1382/3 486347.8 120753.9 188704 79912.2 128828.3 66938.5 28232.4 244.10 
1382/4 526596.4 128710.9 214498.3 96455.7 136040 58062.7 23542.2 252.80 
1383/1 552124.4 129820.8 229665.5 88358 143140.3 90404.4 25026.5 265.00 
1383/2 602224.7 139449.1 237116.6 69357.7 132938.1 96048.7 31639.4 270.70 
1383/3 625978.6 137374.8 263560 85382.9 126542 101492.2 35424.0 280.60 
1383/4 685867.2 151200.0 299677.9 116398.5 132361.5 66366.8 21493.2 295.00 
1384/1 704586.3 150993.1 340961 105033 136111.1 122961.6 20076.5 301.40 
1384/2 784948.5 166524.5 350234.2 106057.5 138340.6 141575.5 23488.8 300.20 
1384/3 832123.7 167575.6 396963.9 175187.1 126172.6 119272.5 33017.1 312.40 
1384/4 921019.4 220541.4 428172.1 170605.1 123212.3 114560.2 35916.2 325.00 
1385/1 961139.2 207363.1 460078.1 185327.5 125625.9 148767.8 40829.1 334.50 
1385/2 1059966.2 233908.9 513274.9 175655.2 128999.9 168907.9 38561.7 344.00 
1385/3 1137397.7 232920.7 539016.2 206570.5 134331.4 173093.3 52272.9 362.20 
1385/4 1284199.4 279975.1 563869.5 192674.1 131432.2 149866.1 54887.3 379.00 
1386/1 1341072.8 294668.3 585997.0 207533.8 135844.0 175164.7 86727.3 358.90 
1386/2 1451175.9 312635.0 614819.7 193722.4 138047.1 221230.9 106202.4 370.26 
1386/3 1523166.6 329868.2 689493.2 234757.9 135608.9 229251.0 135116.7 390.93 
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  سال
  متی ق شاخص

  يفروش خرده
)١٣٧=١٠٠۶( 

د ی توليشاخص ضمن
 يناخالص داخل

ھ ینرخ سودسپرده سرما
 کسالھی يگذار

نرخ سودسپرده 
 کوتاه يھ گذاریسرما

 مدت
1370 22.43 19.8 9 6/5 
1371 27.90 25.3 10 7/5 
1372 34.26 38.7 11/5 8 
1373 46.32 50.7 11/5 8 
1374 69.19 70.3 14 8 
1375 85.26 87.7 14 8 
1376 100.00 100.0 14 8 
1377 118.08 109.5 14 8 
1378 141.83 142.4 14 8 
1379 159.71 180.1 14 8 
1380 177.89 201.1 13 7 
1381 205.99 257.9 13 7 
1382 238.20 288.4 13 7 
1383 274.50 347.7 13 7 
1384 307.60 401.0 13 7 
1385 349.50 456.1 11.50 7 
1386 413.81   13.90 7.50 
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  بر نقش نرخ هبره در اقتصادي مرور.٣وستیپ

 مقدمه. پ٣-١

 ،ياقتصاد نظام هر يرو شیپ مسائل نیمهمرت از يکی

 در سؤال نیا تیامه. است آن رشد روند هببود يچگونگ

 ثروت زانیم گرو در ياقتصاد آحاد رفاه که است آن

 کی در موجود دیتول عوامل بیترک جةینت در شده دیتول

 از غالبًا که ثروت نیا شیافزا ذال و بوده اقتصاد

 ياتیح اریبس شود،  يم ادی ياقتصاد رشد عنوان با آن

 نشان خمتلف يکشورها ياقتصاد عملکرد سةیمقا. است

 شیافزا جامعه در ثروت يموجود هرچه که دهد  يم

 سطوح به خمتلف يها  جنبه از زین جامعه آحاد ابد،ی  يم

 توان  يم مثال، يبرا. ابندی  يم دست يباالتر رفاه

 يکشورها انیم مالحظة قابل تفاوت يسادگ به

 یيها  شاخص هببود در را ريفق يکشورها و افتهی توسعه

 ،يزندگ به دیام ،ريم و مرگ نرخ سرانه، مصرف چون،

 جرم، ارتکاب ،يعموم خدمات تیفیک آموزش،

 .کرد مشاهده ... و يدفاع يها  یيتوانا

 عوامل عنوان به يمتعدد موارد ياقتصاد اتیادب در

 نیا از. شوند  يم معريف ياقتصاد رشد روند بر مؤثر

 ،يکیزیف ۀيسرما انباشت مقدار به توان يم عوامل

 ثبات ،يتکنولوژ شرفتیپ ،يانسان ةیسرما يموجود

 مشوق ياجتماع و ياسیس ،ياقتصاد يادها ،ياقتصاد

 موضوع. كرد اشاره يعیطب منابع و ها  ثروت و رشد،

 از مورد دو با يکینزد اریبس ارتباط ضر،حا گزارش



۴٧ 
 

 ثبات و يکیزیف ةیسرما انباشت: دارد مذکور عوامل

 .ياقتصاد

 يموجود ،ياقتصاد رشد کنندة  فیتوص يا  هیپا اتینظر در

 يکی عنوان به مهواره آن رشد نرخ و يکیزیف ةیسرما

 مطرح ياقتصاد رشد کنندة ینيتع عوامل نیتر  ياصل از

 اتیجترب از برآمده البته که ات،یظرن نیا. است بوده

 هرچه که استوارند اصل نیا بر هستند، موفق يکشورها

 يکی کار يورين کنار در که اقتصاد، ةیسرما يموجود

 شیافزا يشرتیب سرعت با است، دیتول ياصل عوامل از

 رشد تر  عیسر مذکور اقتصاد در زین کل دیتول ابد،ی

 که است آن ارتباط نیا در مهم مسألة. کند  يم

 ای و يموجود نیا شیافزا يبرا ازین مورد سازوکار

 ياقتصاد ريمتغ کدام و بوده چه آن شیافزا عیتسر

 باشد؟ داشته  نیا در يا  کننده  ینيتع نقش تواند  يم

 نیا ادامة در که پرسش نیا به ياقتصاد اتینظر پاسخ

 يوچرا  چون يب تیامه بر شود  يم پرداخته بدان گزارش

 .دارد دیتأک مذکور ندیفرآ يده  شکل در رههب نرخ

 آنکه جز به ياقتصاد يها  تیفعال گرفنت رونق و اجنام

 است، يتیریمد و يانسان مايل منابع نيتأم ازمندین

 از منظور. کند  يم طلب زین را ياقتصاد ثبات وجود

 در ينیب  شیپ قابل ريغ يها  شوک نبود ،ياقتصاد ثبات

 يها  طرح بازده توانند  يم که است یيهاريمتغ

. دهند قرار ريتأث حتت را گذاران  هیسرما و نانیکارآفر

 زین معقول دامنة در هاريمتغ نیا داشنت قرار البته
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 تورم نرخ. شود  يم يبند  طبقه ياقتصاد ثبات عالئم جزء

 که ياقتصاد در. است مورد نیا در مناسيب اریبس مثال

 است، داربرخور يباثبات و ینيپا تورم نرخ از

 در يتر  مناسب يابیارز اجنام یيتوانا نانیکارآفر

 به يشرتیب نانیاطم با و داشته ياقتصاد يها  طرح مورد

 جه،ینت در. پرداخت خواهند يگذار  هیسرما اجنام

 بوده باال ياقتصاد نيچن در دیتول رشد و يگذار  هیسرما

 تهیال. شود  يم تیتقو ياقتصاد رفاه شیافزا روند و

 در نانیکارآفر نانیاطم عدم سطح بر زین يگرید لعوام

 به توجه با. است مؤثر يگذار  هیسرما يها  طرح يابیارز

 نيتأم يبرا گذاران استیس يزهایدستاو از يکی آنکه

 جتربه و بوده پويل استیس از استفاده ،ياقتصاد ثبات

 از شاخه نیا در هبره نرخ نقش تیامه از نشان

 نیا از هبره نرخ تیامه به اخنتپرد دارد، يگذار استیس

 .رسد  يم نظر به دیمف زین باب
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 يا هیز منابع سرمای جته.پ٣-٢

 ای نیکارآفر هر که يا  مسأله نیتر  مهم موارد اغلب در

 طرح کی ياقتصاد هیتوج شدن روشن از پس گذار  هیسرما

 ةیهت جهت مايل منابع نيتأم يچگونگ است، روبرو آن با

 نیا در. است طرح ياجرا يبرا ازین مورد فين زاتیجته

 يبرا الزم ياقتصاد زةیانگ که نیکارآفر زمان،

 حد پرداخت شرط به گرانید مايل منابع از استفاده

 منابع افتیدر يمتقاض دارد را هبره نةیهز از ينیمع

 خواهد مايل بازار وارد منظور نیا به و بوده مايل

 زةیانگ و ستیک مايل منابع نیا کنندة  عرضه اما. شد

 اریاخت در خود مايل منابع قراردادن يبرا يو

 ياقتصاد آحاد انیم در باشد؟ تواند  يم چه انیمتقاض

 داشنت اریاخت در غمريعل که دارند وجود زین يافراد

 فقدان ای منابع نیا بودن کوچک لیدل به ،مايل منابع

 در را خود منابع دهند  يم حیترج ،ينیکارآفر توان

 هبره درآمد آن، يازا در و داده قرار انگرید اریاخت

 در را يبازار توان  يم ب،یترت نیا به. کنند افتیدر

 و آن يتقاضا مست در نانیکارآفر که گرفت نظر

 در. دارند قرار آن عرضة مست در مايل منابع دارندگان

 به عرضه مست از منابع نیا انتقال يبرا خیتار طول

 سود، ای هبره درآمد افنتی انیجر و تقاضا مست

 بازار آا نیمهمرت که افته،ی توسعه یيها زمیمکان

 ٨.است قرضه اوراق بازار و سهام بازار پول،

                                                
  .شوديده میه نامی، بازار سرماريب دو بازار اخی غالبًا ترک 8



۵٠ 
 

 

 در يه و نقش بانک در کشورهای بازار سرما.پ٣-٢-١

 حال توسعه

 لیدل به توسعه حال در يکشورها در که است آن تیواقع

 بازار عملکرد به راجع کايف دانش و اطالعات نبود

 اریبس پول بازار مردم، عموم انیم در هیماسر

 حالت، نیا در. است هیسرما بازار از تر الوصول  سهل

 بر که يا  هبره نرخ به توجه با بانک نام به ياد

 يابیارز تعادل سطح را آن بازار مطالعات اساس

 افتیدر هبره پرداخت يازا در را مايل منابع کند،  يم

 منابع گذاران،  سپرده لیوک عنوان به سپس، و کرده

. دهد  يم وام ان،یمشرت ازین به توجه با را زشدهیجته

 منابع يآور  مجع توان مايل اد نیا مهم اریبس يژگیو

 يها  طرح مايل نيتأم يبرا منابع نیا زیجته و کوچک مايل

 توسعه، درحال يکشورها که است میعظ يگذار  هیسرما

 که کرد توجه دیاب البته. دارند ازین آا به شدت به

 حمل از را خود سود و ياتیعمل يها  نهیهز دیبا ها  بانک

 افيتیدر نرخ و سپرده يبرا پرداخيت نرخ نيب که يتفاوت

 يعیطب. کنند نيتأم دارد، وجود التیتسه ياعطا از پس

 نةیهز با وام افتیدر يبرا وام انیمتقاض که است

 يبرا يبانک سپردة کنندگان  عرضه و کمرت هرچه هبرة

. کنند  يم رقابت شرتیب هرچه هبرة درآمد با يگذار  سپرده

 نيب اختالف حمل از انتفاع اول، گروه زةیانگ چراکه

 و بوده هبره نةیهز و ياقتصاد طرح خالص يبازده

 حمل از شرتیب هرچه درآمد کسب دوم، گروه زةیانگ



۵١ 
 

 مصرف انداخنت قیتعو به جةینت در که است اندازشان  پس

 که يعیطب يورين دو نیا وجود به توجه با. دريگ  يم شکل

 طیشرا وجود کنند،  يم عمل زین گریکدی خمالف جهت در

 به پرداخيت هبرة شدن مهگرا سبب يبانک نظام در رقابيت

 خواهد ندگانريگ  وام از افيتیدر هبرة و گذاران  سپرده

 از ناچار شرتیب درآمد کسب يبرا ها  بانک رایز. شد

 به پرداخيت هبرة افزودن و افيتیدر هبرة کاهش

 .هستند گذاران  سپرده

 از هیسرما انباشت زانیم ینيتع در هبره نرخ نقش اما

 يبرا عالمت دو يحاو آن زانیم که شود  يم يناش آجنا

 گنندگان  عرضه به هبره نرخ زانیم. است ياقتصاد آحاد

 صیختص به راجع آنان میتصم مورد در يبانک يها  سپرده

. دهد  يم عالمت انداز  پس و مصرف نيب موجود مايل منابع

 بودن دارا غمريعل افراد، يمتام گر،ید عبارت به

 در متفاوت، ياجتماع -يفرد يها  يژگیو و حاتیترج

 موضوع نیا به خود مايل منابع صیختص امونريپ يريگ  میتصم

 حاصل يمنافع چه مصرف قیتعو از که کنند  يم توجه

 درآمد صیختص و مصرف از استنکاف واقع در. شد خواهد

 احساس فرد که شود  يم داده حیترج يحد تا انداز  پس به

 حد. منود خواهد حاصل يشرتیب يمند تیرضا جمموع، در کند

 متفاوت خمتلف افراد مورد در تواند  يم که مذکور،

 شیافزا هبره نرخ شیافزا با ،يکل حالت در باشد،

 گسرتش به هبره نرخ انزیم شیافزا جه،ینت در. ابدی  يم

 انداز  پس قالب در ها  بانک به شده  عرضه مايل منابع



۵٢ 
 

 يها  طرح مايل نيتأم يبرا دسرتس در منابع و شده منجر

 زین هبره نرخ کاهش و دهد  يم شیافزا را يگذار  هیسرما

 نرخ زانیم گر،ید يسو از. داشت خواهد معکوس ياثر

 طرح ياقتصاد هیتوج مورد در وام انیمتقاض به هبره

 به. دهد  يم عالمت زین موجود طیشرا در آنان نظر مورد

 سةیمقا جةینت در بالقوه نیکارآفر هر که صورت نیا

 الزم که يا  هبره نرخ با خود نظر مورد طرح خالص بازده

 ایآ که ابدی  يم در بپردازد، طرح مايل نيتأم يبرا است

 ساس،ا نیبرا نه؟ ای دارد اجرا ياقتصاد هیتوج طرح

 يگذار  هیسرما يها  طرح تعداد هبره نرخ شیافزا با

 زین هبره نرخ کاهش صورت در و افتهی کاهش ریپذ  هیتوج

 معکوس واکنش به توجه با. دهد  يم رخ موضوع نیا عکس

 اتیريتغ يازا به مايل منابع کنندگان  عرضه و انیمتقاض

 از يسطح که شود  يم حاصل جهینت نیا هبره، نرخ مشخص

 تقاضاشده وام ریمقاد آن در که دارد وجود هبره خنر

 زانیم و شده برابر هم با شده  عرضه يبانک سپردة و

 نیا. رسد  يم خود حداکثر به شده  مبادله مايل منابع

 يعیطب و شود  يم خوانده تعاديل سطح هبره نرخ از سطح

 در شده  مبادله مايل منابع زانیم بودن حداکثر که است

 شتاب و هیسرما لیتشک بودن حداکثر معين به سطح، نیا

 خواهد ياقتصاد شدة  داده طیشرا در هیسرما انباشت

 .بود

 

  تعاديلۀ نرخ هبرینينقش طرف تقاضا در تع. پ٣-٢-٢



۵٣ 
 

 از مايل منابع کنندگان  عرضه شد، گفته که مهانطور

 بسته توانند  يم و برخوردارند يتوجه قابل عمل يآزاد

 ای شده سپرده بازار وارد لفخمت ياقتصاد طیشرا به

 از درآمد کسب حمل عنوان به را يگرید بازار حيت

 منابع يتقاضا طرف مورد در. کنند انتخاب انداز  پس

 خارج يودیق لیحتم و نبوده برقرار يطیشرا نيچن مايل

 از يشنهادیپ هبرة يها  نرخ بر نان،یکارآفر ارادة از

 ود،یق نیا نیتر  مهم از يکی. است اثرگذار آنان يسو

 تیفعال حمل ياقتصاد يفضا در يکیزیف ةیسرما يفراوان

 استعدادها، به بسته ياقتصاد هر در. است نیکارآفر

 ،یيهوا و آب و یيایجغراف تیوضع ،يعیطب منابع

 ، ...و فعال کار يورين تعداد دولت، يجتار يها  استیس

 که دارد وجود يگذار  هیسرما يبرا يا  بالقوه يها  فرصت

 توجه مورد و شده یيشناسا نانیکارآفر توسط سرعت هب

 رشد یيابتدا مراحل در يعیطب طور به. ندريگ  يم قرار

 آا از يبردار  هبره بیضر و اریبس یيها  فرصت نيچن که

 بازده از منتخب، يگذار  هیسرما يها  طرح است، اندک

 در مثال يبرا. بود خواهند برخوردار یيباال اریبس

 پربازده يمیپرتوش يها  طرح که يمادام ان،ریا اقتصاد

 دیتول يها  طرح به يشیگرا گذاران  هیسرما دارند حضور

 ت،یوضع نیا در. داد خنواهند نشان يکیالکرتون حمصوالت

 زین مايل منابع افتیدر يبرا يشنهادیپ هبرة يها  نرخ

 جذاب، يگذار  هیسرما يها  طرح بودن پربازده لیدل به

 نرخ شیگرا موجب ينوع به امر نیا و دبو خواهند باال



۵۴ 
 

 به کالن يدید با اگر. شد خواهد باال سطوح به هبره

 بودن ینيپا به آن از توان  يم ميبنگر طیشرا نیا

 يهیبد اصل کی نیا. کرد ريتعب يکیزیف ةیسرما يموجود

 آن متیق است ابیکم یيکاال وقيت که است ياقتصاد

 عنوان به هبره، رخن بودن باال لذا و ابدی  يم شیافزا

 که يطیشرا در د،یجد ةیسرما لیتشک مايل نيتأم نةیهز

 به يمنطق است مواجه هیسرما يموجود کمبود با يکشور

 .رسد  يم نظر

 و يا  تعرفه يها  دخالت خصوص به و گرید عوامل البته

 يمصنوع شیافزا به تواند  يم زین دولت يا  تعرفهريغ

 وضع مثال يابر. شود منجر عیصنا يبرخ بازده

 که حمصوالت يبرخ يبرا باال اریبس يواردات يها  تعرفه

 به تواند  يم است تیمز فاقد داخل در آا دیتول

 يادیز اریبس بازده يدارا که قاچاق صنعت يريگ  شکل

 را مايل منابع يتقاضا خود نوبة به و شده منجر است

 وارد فشار شیافزا جهت در هبره نرخ بر و کرده متأثر

 .کند  يم

 



۵۵ 
 

 يگذار استیس ۀجینت. پ٣-٢-٣

 نقش و مايل منابع بازار مورد در آنچه به توجه با

 که میگرفت جهینت شد گفته آن لیتعد در هبره نرخ

 صورت در که تعاديل سطح در هبره نرخ داشنت قرار

 سبب شود،  يم ادجيا مايل منابع بازار آزادانة عملکرد

 اجنام جهت شده همبادل مايل منابع مقدار شدن حداکثر

 صیختص معين به امر نیا. شد خواهد يگذار  هیسرما

 و نیکاراتر به موجود مايل منابع حداکثر

 آن جةینت که است يگذار  هیسرما يها  طرح نیتر  پربازده

 رشد و يکیزیف ةیسرما انباشت يبرا مناسب بسرت ادجيا

 .است ياقتصاد

 هبره خنر کاهش ایآ که شود مطرح سؤال نیا است ممکن

 رشد جهینت در و يگذار  هیسرما زةیانگ شیافزا باعث

 دیبا پاسخ يبرا شد؟ خواهد اشتغال و دیتول تر  عیسر

 هبرة نرخ کاهش منظور، که کرد توجه امر نیا به

 از کمرت يسطح در هبره نرخ يدستور ینيتع ای است تعاديل

 ،تعاديل هبرة نرخ از يدستور احنراف هرگونه آن؟

 دیتأک آن بر اقتصاددانان توسط بارها که گونه  آن

 مازاد بروز به است، آن دیمؤ زین يجترب شواهد و شده

 منابع مقدار و دهیاجنام مايل منابع يتقاضا ای عرضه

 باعث که کاست خواهد را بازار در شده مبادله مايل

 ياقتصاد رشد و يگذار  هیسرما ندیفرآ دنید لطمه

 اثر بر تعاديل هبرة رخن که است آن گرید حالت. شود  يم

 مانند ،مايل منابع بازار از خارج در موجود عوامل



۵۶ 
 

 ها،  بانک مايل و يادار يها  نهیهز تورم، نرخ

 بازار، در مداخله بدون پويل مقامات يگذار استیس

 ... و يجتار يها  استیس یريتغ ه،یسرما يموجود يفراوان

 کامال شده طرح يادعا طیشرا نیا در که ابدی کاهش

 جهان يکشورها اکثر در گذاران استیس و بوده يمنطق

 در هبره نرخ کاسنت يبرا يراه دنبال به مهواره زین

 .هستند قالب نیا

 رشد در آن نقش و هبره نرخ مورد در آنچه جهینت در

 ادجيا بر گذار استیس مترکز لزوم دارد، تیامه ياقتصاد

 مست به مايل منابع انتقال حداکثر که است يطیشرا

 ند،  اقتصاد رشد کنندة  عیتسر که ،يگذار  هیسرما يها  طرح

 دهد  يم نشان شد گفته آنچه. باشد داشته مهراه به را

 ميتیق تعادل يبرقرار صورت در تنها يطیشرا نيچن که

 .شود  يم ادجيا مايل منابع بازار در

 

 ينرخ هبره و ثبات اقتصاد. پ٣-٣

 مورد يابزارها از يکی پويل يگذار استیس که شد گفته

 ای حفظ يبرا مدرن جامعة کنندگان  اداره استفادة

 اتینظر ارائة با. رود  يم مشار به ياقتصاد ثبات هببود

 به جماب يغرب استمدارانیس ،١٩٣٠ دهة در ينزیک

 مايل و پويل يگذار استیس صورت به اقتصاد در دخالت

 که بود مهراه يفراوان اشکاالت با اتینظر نیا. شدند

 دوم، يجهان جنگ از پس دوران در را خود يمنف جینتا

 يبیتقر شدن مهگرا با جیتدر به لکن. داد نشان کامال



۵٧ 
 

 حوزة در دولت يحداقل دخالت متضمن كه کیکالس اتینظر

 يها  زمیمکان ادجيا شاهد اند، ياقتصاد يگذار استیس

 آا فراوان یيکارا بر عالوه که میهست يا يگذار استیس

 جینتا فاقد ،ياقتصاد طیشرا بر ياثرگذار در

  ٩.هستند خالص ينزیک ميپارادا نامطلوب

 مقامات رفتار يابیارز و اتیادب مطالعة با آنچه

 ای افتهی توسعه يکشورها در ياقتصاد يگذار استیس

 و هیترک ا،یآس شرق (موفق توسعة درحال يکشورها

 اختاذ در تعادل مفهوم تیامه شود،    يم روشن...) 

 به. است پويل استیس مورد در خصوص  به ،اسيتیس تمایتصم

 و تورم کاهش هدف با پويل يگذار استیس معمول، طور

 يجمر و گرفته اجنام) يعیطب يکاریب حد تا (يکاریب

 .است يمرکز بانک زین استیس نوع نیا

 

                                                
ن ی در ايگذار استی است که مراد ما از واژة سين نکته ضروریتوجه به ا 9

ل ی از قبيل حاضر، به مواردیقتصاد کالن بوده و حتل ايگذار استیخبش، س
  .ستی مربوط نيخبش نيا بی ي خبشيها  يگذار استیس



۵٨ 
 

  اقتصاد کالنيگذار استیسارکان . پ٣-٣-١

 تیمها مفهوم سه ،ياقتصاد يگذار استیس هر مورد در

. یيا هدف و يانیم هدف ،اسيتیس ابزار: دارند ياساس

 حفظ کالن اقتصاد يگذار استیس از یيا هدف نیتر  عمده

 ياصل ريمتغ دو با ارتباط در که است ياقتصاد ثبات

 يعموم سطح و يداخل ناخالص دیتول: شود  يم مطرح

 ،ياصل ريمتغ دو نیا از کی هر يابیارز يبرا. ها  متیق

 نرخ از عبارتند بیترت به که شود  يم فیتعر يشاخص

 یيا هدف اساس، نیا بر. تورم نرخ و يکاریب

 دو رفتار در ثبات مسألة کالن، سطح در گذار استیس

 وارده يها  شوک اثر بر است ممکن که است مذکور شاخص

 و گرفته قرار ريتأث حتت اقتصاد، از خارج ای داخل از

 گرید مسألة. ندريگ اصلهف گذار استیس مطلوب مقدار از

 با که ندارد را آن امکان گذار استیس که است آن

 حفظ با و واسطه بدون موجود، يابزارها از استفاده

 به. ابدی دست خود نظر مورد اهداف به تعاديل طیشرا

 ارتباط يدارا که يگرید يهاريمتغ است الزم منظور نیا

 با اآ ینيتع امکان و هستند هدف يهاريمتغ با يمنطق

 عنوان به دارد، وجود يگذار استیس ابزار از استفاده

 ریمقاد میتنظ با و شده گرفته نظر در يانیم هدف

. شود حمقق نظر مورد اهداف يخاص سطوح در آا

 زین يگذار استیس يبرا استفاده مورد يابزارها

 مورد در گذار استیس که يقانون اراتیاخت از عبارتند

 ياقتصاد مبادالت ای هاريمتغ يبرخ فیتکل ای ینيتع



۵٩ 
 

 به. بپردازد يگذار استیس به آن واسطة به تا داراست

 ینيتع بر مبتين پويل يگذار استیس انیجر در مثال عنوان

 اوراق فروش و دیخر (باز بازار اتیعمل پول، حجم

 ،يگذار استیس ابزار ،يمرکز بانک توسط) دوليت قرضة

 يها  نرخ و يانیم هدف اقتصاد، در موجود پول حجم

 لیتشک را گذار استیس یيا هدف زین تورم و يکاریب

 تواند  يم يمرکز بانک مثال که صورت نیا به. دهند  يم

 مورد حد تا را پول حجم ،دوليت قرضة اوراق دیخر با

 مدت،  کوتاه در ق،یطر نیا از و داده شیافزا خود نظر

 متیق به را يکاریب کاهش و دیتول رونق موجبات

 .آورد فراهم تورم، شیافزا

  پويليگذار استیسة ی انتخاب رو.پ٣-٣-٢

 يبرا هیرو نوع دو يالدیم ١٩٧٠ دهة تا سنيت طور به

 توان  يم که اول ةیرو: داشت وجود پويل يگذار استیس

 در پويل يگذار استیس سازوکار را آن مهم مثال

 يانیم هدف عنوان به پول حجم ینيتع دانست، انگلستان

 در شرتیب که دوم، ةیرو مقابل، در. دارد اهمهر به را

 را هبره نرخ است، استفاده مورد متحده االتیا

 بر. دهد  يم قرار يگذار استیس يانیم هدف عنوان به

 مقدار گذار استیس افت،یره دو نیا از کی هر اساس

 توجه با را) هبره نرخ سطح ای پول حجم (يانیم هدف

 با و کرده بانتخا) يکاریب نرخ (یيا هدف به

 يانیم هدف میتنظ به موجود يابزارها از استفاده

 دیتأک امر نیا بر است الزم گرید بار. پردازد  يم خود



۶٠ 
 

 پول بازار در تعادل بر مبتين افت،یره دو هر که شود

 .است

 کیتشک) ١٩٧٠ (پول امیلیو مشهور مقالة انتشار با

 اچر شد ادجيا پول حجم ینيتع افتیره مورد در يفراوان

 حفظ يکل حالت در داد نشان مقاله نیا در يو که

 هدف عنوان به هبره نرخ که يصورت در ياقتصاد ثبات

 گذار استیس يبرا شود، انتخاب گذار استیس يانیم

 هبره نرخ کنرتل اساس نیا بر. بود خواهد تر  افتينیدست

 شیپ از شیب پويل يگذار استیس يانیم هدف عنوان به

 قرار جهان سطح در پويل يگذار ستایس مقامات نظر مورد

 »پول «مطالعة در شده  مطرح يادعا نیا يمبنا. گرفت

 نرخ کنرتل بر پويل يگذار استیس مقام اگر که است آن

 قابلريغ يها  شوک يمتام توانست خواهد شود متمرکز هبره

 در. کند يخنث را پول يتقاضا طرف از وارده ينیب  شیپ

 يها  شوک شود،  يم اقتصاد يثبات  يب موجب آنچه جهینت

 با که است خدمات و کاال يتقاضا و حمصول بازار موجود

 ةیرو نیا در. هستند کنرتل قالب يگرید يابزارها

 هدف عنوان به ينیمع تعاديل هبرة نرخ ،يگذار استیس

 شیافزا صورت در گذار استیس و شود  يم انتخاب يانیم

 شیافزا جهت در تعاديل هبرة نرخ بر که پول يتقاضا

 يبرا الزم حد تا را پول عرضة کند،  يم وارد فشار

 حالت در. دهد  يم شیافزا تقاضا شوک نیا شدن يخنث

 عمل عکس صورت به زین پول يتقاضا يبرونزا کاهش

 حجم میتنظ افتیره اگر که است حايل در نیا. شود  يم



۶١ 
 

 يریپذريتأث بر عالوه شود، دنبال ينیمع سطح در پول

 خدمات، و کاال يتقاضا در موجود يها  شوک از اقتصاد

 يثبات  يب به زین پول يتقاضا به وارده يها  شوک

 .زنند  يم دامن ياقتصاد
 

  نرخ هبرهیني تعي برايگذار استیس ي ابزارها.پ٣-٣-٣

 عنوان به هبره نرخ کنرتل استیس نکهیا فرض با حال

 حیتوض به شود، انتخاب پويل يگذار استیس ةیرو

 نیا بر متعارف يابزارها يبرخ يگذاراثر زمیمکان

 ابتدا در است الزم منظور نیا يبرا. ميپرداز  يم ريمتغ

 اساس بر. شود روشن يبانک نيب يها  سپرده بازار مفهوم

 پويل مؤسسات يمتام ا،یدن سرتاسر در يبانکدار نيقوان

 يها  سپرده از يمشخص درصد ينگهدار به موظف

 احتمايل هجوم با مقابله يبرا شده يآور  مجع

. هستند خود سپردة افتیبازدر يبرا گذاران  سپرده

 به که است آن کند  يم بروز مدت  کوتاه در که يا  مسأله

 يا  سپرده مقدار ،يبانک يها  سپرده مداوم اتیريتغ لیدل

 زین هستند آن ينگهدار به موظف قانونًا ها بانک که

 نيب يها پرداخت وجود لیدل به طريف از. کند  يم یريتغ

 يبرا حيت ای ينگینقد مازاد است ممكن ها بانك ،يبانك

 يكسر انیمشرت و ها بانك ریسا مطالبات به یيپاسخگو

 وجود ياد است الزم لذا. باشند داشته ينگینقد

 ریسا از بتوانند آن در ها بانك كه باشد داشته

 يکشورها از ياریبس در. ندیمنا منابع زیجته ها بانك

 آن در که دارد وجود يبانک نيب يها  سپرده بازار جهان



۶٢ 
 

 جربان را خود ينگینقد مازاد ای کمبود ها  بانک

 بازار نیا يتقاضا طرف ،يکار روز هر در. کنند يم

 در ينگینقد زانیم که است یيها  بانک از متشکل

 ۀعرض طرف و است مطلوب حد از کمرت آنان روز يانتها

 ينگینقد يكسر يرادا که یيها  بانک زین را بازار نیا

 نيب بازار نیا يريگ  شکل با. دهد  يم لیتشک هستند

 اثر بر زین آن به خمصوص تعاديل هبرة نرخ ،يبانک

 نظر در البته و فروشنده و داریخر نيب موجود توافق

 نرخ به نرخ نیا. شود يم ینيتع گر،ید يپارامرتها گرفنت

 ياضمتق يها  بانک يبرا و است مشهور يبانک نيب هبرة

 يها  بانک يبرا و يا  نهیهز اقالم جزء سپرده

 در گرید نةیگز. شود  يم حمسوب درآمد منبع کننده،  عرضه

 مطلوب، ياطیاحت سپردة نيتأم يبرا ها  بانک مقابل

 که يا  هبره نرخ در که است يمرکز بانک از استقراض

 جمدد لیتنز نرخ به و کرده ینيتع را آن يمرکز بانک

 شرفته،یپ يکشورها اکثر در. شود  يم اماجن دارد، شهرت

 يسطح در جمدد لیتنز نرخ متحده، االتیا مثال يبرا

 شود  يم میتنظ يبانک نيب مدت  کوتاه هبرة نرخ از باالتر

 بازار در شرکت يبرا کايف زةیانگ ها  بانک تا

 .باشند داشته را يبانک نيب يها  سپرده

 اول بازار: شدند معريف جمزا بازار چهار نجایا تا

 آن يتقاضا طرف که است يعموم يها  سپرده بازار

 و بالفعل گذاران  سپرده آن عرضة طرف و ها  بانک

 التیتسه (وام بازار دوم، بازار. هستند بالقوه



۶٣ 
 

 آن يتقاضا طرف و ها  بانک آن عرضة طرف که) يبانک

 سوم، بازار. هستند گذاران  هیسرما و نانیکارآفر

-پويل مؤسسات و ها  بانک که ينکبا يها  سپرده بازار

 دو در ،ينگینقد يکسر ای مازاد به بسته ،ياعتبار

 بازار تیا در و دارند حضور آن يتقاضا و عرضه يسو

 طرف و يمرکز بانک را آن عرضة مست که جمدد لیتنز

 به حال. دهند  يم لیتشک يجتار يها  بانک را آن يتقاضا

 ابزار دو از يمرکز بانک يريگ  هبره يچگونگ يبررس

. ميپرداز  يم تعاديل هبرة نرخ ینيتع در مهم يگذار استیس

 به يجتار يها  بانک يپورتفو در که يموارد از يکی

) مشارکت (قرضه اوراق شود  يم افتی فراوان مقدار

 يمرکز بانک. دارد جداگانه يبازار خود که است دوليت

 قاورا دیخر با و شده وارد بازار نیا به تواند  يم

 متیق از باالتر ميتیق با (ها  بانک از دوليت مشارکت

 از کمرت ميتیق با (آا به اوراق نیا فروش ای) بازار

 و شده ها  بانک ينقد يموجود یريتغ باعث) بازار متیق

 حتت را آنان ياطیاحت سپردة يموجود جهینت در در

 نرخ و پول حجم یريتغ به يعمل نيچن. دهد قرار ريتأث

 کنرتل يمرکز بانک میکن فرض. دیاجنام دخواه هبره

 ۀهبر نرخ است لیما يلیدال به بنا هبره، نرخ کنندة

 اوراق دیخر با کار، نیا يبرا. ابدی کاهش تعاديل

 يموجود شیافزا باعث يجتار يها  بانک از دوليت قرضة

 ،يبانک نيب منابع بازار در لذا. شود  يم آا سپردة

 آن عرضة و افتهی کاهش يبانک نيب سپردة يبرا تقاضا



۶۴ 
 

 کاهش يبانک نيب هبرة نرخ ب،یترت نیبد و شده شرتیب

 ها  بانک نةیهز هبره، نرخ نیا کاهش با. افتی خواهد

 توانست خواهند و ابدی  يم کاهش زین منابع نيتأم يبرا

 انیمشرت اریاخت در يکمرت هبرة نرخ با زین را التیتسه

 ادجيا به هتوج با گرید يسو از البته. دهند قرار

 زین سپرده يتقاضا يبرا ها  بانک د،یجد مايل منابع

 نیا جةینت. داد خواهند شنهادیپ را يتر  ینيپا يها  نرخ

 يمرکز بانک و بود خواهد هبره نرخ کاهش استیس

 نرخ که دهد ادامه یيجا تا را استیس نیا تواند  يم

 ابزار. شود تیتثب يو نظر مورد سطح در تعاديل هبرة

 يکی و شود  يم دهینام باز بازار اتیعمل شده، معريف

. است جهان سطح در پويل استیس يابزارها نیتر  مهم از

 به زین جمدد لیتنز نرخ یريتغ از تواند  يم يمرکز بانک

 قبل مانند اگر. کند استفاده يگرید ابزار عنوان

 تواند  يم باشد، تعاديل هبرة نرخ کاهش يمرکز بانک هدف

 زةیانگ يجتار يها  بانک يبرا جمدد، لینزت نرخ کاهش با

 بازار در حضور يجا به يمرکز بانک از استقراض

 زین حالت نیا در. کند ادجيا را يبانک نيب يها  سپرده

 و يجتار يها  بانک ياتیعمل يها  نهیهز کاهش به توجه با

 هبرة نرخ شرت،یب ينقد منابع گرفنت قرار دسرتس در

 .افتی خواهد کاهش قبل همشاب يزمیمکان با تعاديل

 

 يگذار استیسجة ینت. پ٣-٣-۴



۶۵ 
 

 به عمدتًا کالن، اقتصاد يثبات  يب فیتعر يچگونگ

 يبرا شدن قائل تیامه مورد در گذاران استیس حاتیترج

 با بیترت به که اقتصاد، يامس خبش و يقیحق خبش

 شوند،  يم دهیسنج تورم نرخ و يکاریب نرخ يها  شاخص

 خبش يبرا ها  دولت که دهد  يم نشان جتربه. دارد يبستگ

 يامس خبش يبرا يمرکز يها  بانک و عرضه مهان ای يقیحق

 تیامه دارد، قرار جمموعه آن در هبره نرخ كه اقتصاد

 مورد خبش در يساز ثبات يبرا کیهر و بوده قائل يشرتیب

 که است اساس نيمه بر. هستند قائل يشرتیب وزن خود نظر

 خبش يگذار استیس د،یجد يگذار استیس يسازوکارها در

 يشرتیب و تر  عیسر اثر يقیحق خبش يهاريمتغ بر که مايل

 بلندمدت اثرات که پويل يگذار استیس و دولت به دارد

 يمرکز بانک به شود  يم ظاهر اقتصاد يامس خبش بر آن

 آن کار میتقس نیا در موجود منطق. است شده سپرده

 عیسر کاهش و مدت  کوتاه اهداف به ها  دولت که است

 بانک ياصل هدف آنکه حال دارند، شیگرا يکاریب

 در تورم نرخ کنرتل و يمل پول ارزش حفظ ،يمرکز

 .است بلندمدت

 نرخ مورد در خصوص به ياقتصاد ثبات که شد گفته

 يبرا نانیکارآفر يريگ  میتصم در یيسزا به تیامه تورم

 در جهت نیا از و داشته ياقتصاد يها  تیفعال توسعة

. است هیسرما انباشت در يا  کننده ینيتع عامل بلندمدت

 کاهش به سو کی از ،ینيپا سطوح در تورم نرخ تیتثب

 يسو از و شده منجر نانیکارآفر انیم در ينانینااطم



۶۶ 
 

 خواست در اثر بر کار بازار در اصطکاک کاهش گرید

. دارد دنبال به را کار يورين يسو از دستمزد لیتعد

 و است ياساس اریبس نهیزم نیا در هبره نرخ نقش

: برد نام آن ياثرگذار يبرا مهم يجمرا دو توان  يم

 است یيدارا بازار در تعادل عنصر وجود اول، يجمرا

 آن تعاديل سطح مست به هبره نرخ حرکت با مرتادف که

 داشته قرار تعاديل سطح در هبره نرخ چنانچه. است

 يسو به يادیز حد تا ياقتصاد آحاد مايل منابع باشد،

 از و شده جذب هیسرما بازار و يبانک يها  سپرده

 و بادوام يکاالها يتقاضا ،مصريف خمارج به آن لیتبد

 مسکن و نيزم چون یيبازارها در سوداگرانه يتقاضا

وست ین پیا اول خبش در که مهانطور. شد خواهد يريجلوگ

 يبرا يحداکثر مايل منابع زیجته به امر نیا شد اشاره

 اما. اجنامد  يم ریپذ  هیتوج يگذار  هیسرما يها  طرح يااجر

 جةینت در است ممکن که است يتورم کنرتل آن گرید اثر

. شود ادجيا ادشدهی موارد به دیخر قدرت لیتبد

 به آنکه جز به مايل منابع بازار لیتعد نیبنابرا

 کمک هیسرما انباشت يبرا ازین مورد منابع زیجته

 يبرا تر  مطمئن يريگ  میتصم يفضا ادجيا باعث کند،  يم

 زین را تورم کنرتل که چرا شود،  يم زین نانیکارآفر

 باالتر سطح کی در گر،ید يجمرا. داشت خواهد مهراه به

 منابع بازار در تعادل وجود فرض با و داشته قرار

 صورت در. است اثرگذار ياقتصاد تیتثب بر مايل

 پويل گذار تاسیس ،یيدارا بازار در تعادل يبرقرار



۶٧ 
 

 قسمت در ادشدهی يابزارها از استفاده با تواند  يم

 خود نظر مورد سطح در تعاديل هبرة نرخ میتنظ به قبل

 نرخ در يثبات  يب ادجيا صورت در آنکه ای گماشته مهت

 مطلوب سطح به را آن هبره، نرخ يدستکار با تورم

 تورم، نرخ شیافزا صورت در مثال يبرا. بازگرداند

 به دوليت قرضة اوراق فروش با تواند  يم يرکزم بانک

 هبرة نرخ ،يبانک نيب هبرة نرخ شیافزا و يجتار يها  بانک

 لیدل به(مصرف کاهش موجب و داده شیافزا را تعاديل

 و کل يتقاضا ،)شرتیب انداز  پس به ياقتصاد آحاد کیحتر

 .شود ها  متیق يعموم سطح

 

 رانی در ااست پويلیس قواعد .پ٣-۴

 يگذار استیس يابزارها کشور، در يجار نيقوان اساس بر

: هستند میتقس قابل گروه دو به رانیا در پويل

 يابزارها و) يدستور -تعاديل ريغ(میمستق يابزارها

 از عبارتند میمستق يابزارها). تعاديل(میمستقريغ

 به. ياعتبار سقف ینيتع و يبانک سود يها  نرخ کنرتل

 يبانک اتیعمل قانون سوم فصل نامة  ینيآ) ٢ (بند موجب

 مورد بازده نرخ ای و سود ینيتع ضوابط ربا، بدون

 سود حداقل و بانکها یياعطا التیتسه از يناش انتظار

 اعتبار و پول يشورا عهدة بر انتظار مورد بازده ای

 چهارم فصل نامة  ینيآ) ٣ (بند اساس بر نيمهچن. است

 حداقل ینيتع در تواند  يم يمرکز بانک مذکور، قانون

 با و يگذار  هیسرما يها  طرح يبرا) بازده(سود نرخ



۶٨ 
 

 نرخ حداکثر عنداللزوم ای و حداقل ینيتع و مشارکت

 ریسا يبرا احتمايل بازده نرخ ای و انتظار مورد سود

 مورد در. کند دخالت يبانک یياعطا التیتسه انواع

 و پويل قانون) ١۴ (مادة موجب به دوم، میمستق ابزار

 و پويل امور در تواند يم يمرکز بانک کشور، يبانک

 مجله از که باشد داشته یيها  نظارت و دخالت يبانک

 وجوه مصرف حنوه ینيتع بانکها، کردن حمدود آن مفاد

 در اعتبارات و وامها جمموع حداکثر ینيتع و ها سپرده

 . است خمتلف يها رشته

 اوراق ،يقانون سپردة نسبت زین میمستقريغ يابزارها

 بانک نزد ها  بانک ژةیو سپردة و يمرکز بانک مشارکت

 سپردة نسبت شیافزا قیطر از يمرکز بانک. است يمرکز

 از و منقبض را ها  بانك یياعطا التیتسه حجم ،يقانون

. دیمنا يم منبسط را ها بانك اعتبارات آن، کاهش قیطر

 سپردة نسبت ،يبانک و پويل قانون) ١۴ (ۀماد طبق بر

 خنواهد شرتیب درصد ٣٠ از و کمرت درصد ١٠ از يقانون

 نوع و بیترک برحسب است ممکن يمرکز بانک و بود

 ینيتع آن يبرا يمتفاوت يها  نسبت ها  بانک تیفعال

 به پرداخيت هبرة شدن مشرده حرام به توجه با. دیمنا

 رونق رانیا در باز بازار اتیعمل قرضه، اوراق

 ٩١ ۀماد براساس ،بار نياول يبرا آنکه تا. گرفت  يمن

 که شد داده اجازه يمرکز بانک به سوم برنامه قانون

 مشارکت اوراق از اعتبار، و پول يشورا بیتصو با

 كه است ذكر انیشا. دیمنا استفاده يمرکز بانک
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 مشاركت اوراق انتشار توسعه، چهارم برنامه براساس

 خواهد جماز ياسالم يشورا جملس بیتصو با يمركز بانك

 ۀاستفاد جهت در كه ياقدامات نیمهمرت از يكی. بود

 قانون چارچوب در پويل میمستقريغ يابزارها از مطلوب

 افتتاح ۀاجاز گرفت، صورت ربا بدون يبانك اتیعمل

 در كه است يمركز بانك نزد ها بانك ۀژیو ۀسپرد حساب

 اعتبار و پول يشورا بیتصو به ١٣٧٧ سال اواخر

 يها استیس اعمال رح،ط نیا ياجرا از ياصل هدف. دیرس

 جذب قیطر از ينگینقد مهار و كنرتل جهت مناسب پويل

 كه است ذكر به الزم. است بوده ها بانك مازاد منابع

 براساس خود نزد ها بانك ژهیو سپرده به يمركز بانك

 .كند يم پرداخت سود يخاص ضوابط

 طیشرا جز به موارد، غالب در که دهد  يم نشان مشاهدات

 خبش در يگذار استیس يبرا استفاده مورد زاراب ،يحبران

) تعاديلريغ (میمستق يابزارها از استفاده کشور، پويل

 نسيب توسعة غمريعل رياخ دهة دو در اتفاقًا که بوده

 بر) میمستقريغ (تعاديل يابزارها يقانون يربنایز

. است شده دهیورز يفراوان اصرار ها آن از استفاده

 مداوم بودجة يکسر وجود لیلد به که است حايل در نیا

 شدة  چاپ پرقدرت پول به بودجه يوابستگ و ها  دولت

 حجم ،يمرکز بانک به نفت يارز درآمد فروش بر يمتک

 وجود. است افتهی شیافزا وستهیپ طور به ينگینقد

 کنرتل بار انیز آثار به مداوم پويل انبساط روند نیا

 از مورد دو به تر  شیپ که يبانك التیتسه نةیهز يادار
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 نيمهچن و کم ياقتصاد رشد و منابع زیجته فیتضع (آا،

 يابیارزتر،  شیپ. زند  يم دامن شد اشاره) تورم بروز

 يو بررس کشور در ينگینقد حجم اتیريتغ يمنطقريغ روند

 در يبانک التیتسه سود نرخ يدستور کاهش يامدهایپ

 گذرا ينگاه. گرفت قرار يابیارز مورد ،يطیشرا نيچن

 موفق، ياقتصادها اکثر در پويل يگذار استیس حنوة به

 آثار لیدل به يا يگذار استیس ةیرو نيچن دهد  يم نشان

 از ها  مدت آنکه ای و نشده جتربه هرگز ای آن خمرب

 در تعاديل يگذار استیس يسو به حرکت و آن شدن يملغ

 .گذرد  يم کشورها نیا در پول، بازار



٧١ 
 

 د اسالمیت موضوع از دی امه برامجايل ي مرور.۴وست یپ

 مقدمه. پ۴-١

 فقه در حبث مورد موضوعات معدود از يکی ربا ميحتر

 انیم يتوجه قابل امجاع آن دربارة که است ياسالم

) تسنن اهل و انیعیش (خمتلف ِفرق ياسالم ينید يعلما

 ابدی  يم تیامه انیم نیا در که آنچه. دارد وجود

 جیرا) التیتسه سود خنر (هبره نرخ نيب تناظر يبرقرار

 از ياسالم فقه در مطروحه يربا با يبانک نظام در

 اقتصاد عرصة کارشناسان و فقها از ياریبس يسو

 ،تر مطرح شد شی که پيمباحث جز به. است ياسالم

 يواگذار لزوم بر زین يگرید فراوان ياقتصاد اتینظر

 صحه تقاضا و عرضه زمیمکان به هبره نرخ ینيتع

 مباحث نيب احتماال که دهد  يم نشان امر نیا. گذارند  يم

 ينید مراجع يفتاوا و اقتصاددانان يعلم و ينظر

 يها  آموزه اساس بر يامر نيچن که دارد وجود تعارض

 نید يها  آموزه در رایز. ستین يمنطق اسالم نيمب نید

 شده يفراوان دیتأک عقل و فقه يمهخوان بر اسالم نيمب

 منابع يرأ يبازخوان وملز بر مسأله، نیا. است

 يبرخ مورد در بلکه ربا مورد در تنها نه ،ياسالم

 نیا با ارتباط در ينوع به که ياسالم احکام از گرید

 نيب تناظر مورد در کیتشک نيمهچن و دارند قرار موضوع

 متعارف، پويل نظام در جیرا تعاديل هبرة نرخ و ربا

 يبررس نضم ،وستین پیا در منظور نیا به. دارد داللت

 اسالم نید ياقتصاد احکام و يبازرگان عقود از يمشار
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 پاسخ موضوع نیا مورد در اهبامات يبرخ به شود  يم يسع

 .شود داده

 

 مورد استفاده در نظام ي بر عقود اسالمي مرور.پ۴-٢

 ي فعليبانکدار

 يخمتلف قواعد اسالم نید ،مايل امور و اقتصاد حوزة در

 که است منوده ارائه کار و کسب روابط میتنظ جهت را

 ای عقود را قواعد نیا نیتر  مهم از يا  پاره

 و يبازرگان روابط مورد در ياسالم يقراردادها

 عبارتند عقود نیا نیتر  مهم. دهند  يم لیتشک يدیتول

 و مزارعه اجاره، شرکت، جعاله، مضاربه، ع،یب: از

 عقود، نیا از مورد سه به گزارش نیا در که مساقات

 با آا ياساس ارتباط لیدل به آا، از یيها  اخهش و

 که عقود نیا از مورد دو. شد خواهد استناد موضوع،

 مورد ربا بدون يبانکدار نظام در گسرتده صورت به

 يجد طور به حاضر حال در و داشته قرار استفاده

 يخصوص يها  بانک خصوص، به و يبانک نظام ۀاستفاد مورد

 که هستند) شرکت (مشارکت و بهمضار عقود دارند قرار

 کامل ياجرا يریپذ  امکان و کیهر معريف به خبش نیا در

 .ميپرداز  يم يبانک نظام در آا

 

  مضاربه.پ۴-٢-١

 يبازرگان يها  تیفعال مورد در خاص طور به عقد نیا

 جماز ها  حوزه ریسا در آن ياجرا و است استفاده قابل
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 است عبارت مضاربه ،يهفق متون اساس بر. شود  يمن مشرده

 نفر، چند ای کی آن موجب به که يقرارداد از

 او تا دهند  يم قرار يگرید اریاخت در را يا  هیسرما

 که يدرصد با حاصل سود و بپردازد جتارت به آن با

 نیا مورد در.  شود  يم میتقس آا نيب کنند،  يم توافق

 توجه مورد است الزم که دارد وجود نکته چند عقد،

 .دريگ قرار

 که هیسرما صاحب است؛ ياصل رکن دو يدارا مضاربه،

 که عامل و است يگذار  هیسرما يبرا کايف ةیسرما يدارا

 نیا اساس بر. دارد را آن يريبکارگ یيتوانا

 بروز صورت در اما بوده کیشر سود در نيطرف قرارداد،

 خود تیفعال الزمحة  حق افتیدر از تنها عامل ان،یز

 هیسرما صاحب دوش به انیز بار يمتام و شود  يم حمروم

 نيطرف که معين نیا به ز،یجا است يعقد مضاربه. است

 به توجه با. کنند فسخ را قرارداد طرفه  کی توانند  يم

 عامل نزد امانت رسم به هیسرما عقد، نیا در آنکه

 دیتأک امر نیا بر فقها از ياریبس شود،  يم سپرده

 در ياقتصاد تیفعال از حاصل دسو پرداخت که اند  کرده

 در. ستین يربو قرض، عقد برخالف عقد نیا قالب

 به طرف دو از کی چیه يبرا سود مضاربه، قرارداد

 هر قرارداد، انیپا از پس و شود  يمن ینيتع يقطع صورت

 اساس بر) وجود صورت در(سود از را خود سهم طرف دو

 .ندريگ  يم لیحتو يتوافق نسبت
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 )شرکت(کتمشار. پ۴-٢-٢

 که است) يقرارداد (يعقد شرکت شرکت، اقسام از يکی

 يکارانداز به يبرا يقرارداد بسنت از است عبارت

) مشارکت (شرکت.  ياقتصاد تیفعال در مشرتک ةیسرما

 امور بر عالوه که است یيقراردادها زمرة در يعقد

 و دارد يادیز کاربرد زین دیتول حوزة در يبازرگان

 منابع نيتأم که بزرگ يها  يگذار  هیماسر يبرا معموال

 در. دريگ  يم قرار استفاده مورد است دشوار آن مايل

 کیشر گریکدی با انیز و سود در شرکا يمتام عقد، نیا

 صاحب متوجه تنها انیز مضاربه، عقد خالف بر و بوده

 آن نيطرف و است زیجا زین قرارداد نیا. ستین هیسرما

 سهم. کنند فسخ را قرارداد لزوم، صورت در توانند  يم

 ینيتع شرکت ةیسرما از يو سهم براساس کیشر هر سود

 .شود  يم

 

 و مضاربه مناسب ي امکان اجرايابیارز. پ۴-٢-٣

 يمشارکت در نظام بانک

عقود  ۀ دربارن موضوعات قابل طرحیتر از مهميکی

 ي بدون ربا، چگونگي مورد استفاده در بانکدارياسالم

بر اساس . باشديکور مذدو طرف عقود م نيحصول توافق ب

شده، دو طرف قرارداد در مورد هر دو ف ارائهیتعار

د به صورت رودررو مالقات کرده و یشده، باعقد معريف

 ي اقتصاديابیا ارزی) مضاربه(م سودیدر مورد تسه

به ) مشارکت(ت آنی و آغاز به فعاليدیت تولیفعال
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 در نظام  است کهن در حايلیا. ابندیتوافق دست 

-افتیگذاران و در سپردهني بي توافقني حاضر، چنيبانک

ندة ید و بانک به عنوان مناريگيالت شکل منیکنندگان تسه

 ياز سو. ورزدين اقدام مبادرت میگذار به اسپرده

دات یراد با متهین ایم که ای اگر فرض کنگر حيتید

 بانک و ي درآمدهاي قابل رفع باشد، مجع شدن متاميخاص

 است يگر موردیگذاران د سپردهنيکنواخت آا بیم یقست

 ي انتقاد اساسي آن بر عقود اسالميکه راجع به ابتنا

 شدن و ي حاضر، پس از قطعيدر نظام بانک. وارد است

الت که یکنندگان تسهافتیالت از دریافت سود تسهیدر

ا ی مضاربهک از دو شکل یممکن است در قالب هر 

افته باشند، مقدار ی دست يانکالت بیمشارکت به تسه

گذاران ان سپردهی مي به طور متساوافيتی دريکل سودها

 است که بر اساس آنچه در ن در حايلیا. شوديم میتقس

 افيتی و مشارکت گفته شد، سود درمضاربهمورد عقود 

 که منابع در آن به يگذارهیبسته به بازده طرح سرما

گر ی به عبارت د.شودي میيکار گرفته شده است شناسا

ط عقود مذکور، با فرض آنکه یت کامل شرای رعايبرا

م، الزم است ی عقد را جماز بدانيوکالت بانک در اجرا

 يگذارهیمشخص باشد سپردة هر فرد در کدام طرح سرما

ک از عقود فوق به کار گرفته شده یو بر اساس کدام

ز با توجه به ین سپرده نی به ااست و سود پرداخيت

توان ي مثال ميبرا. مهان پروژه حماسبه شودده باز

گذار در سپردهک ی یي را در نظر گرفت که داراحاليت
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 شود و يگذارهی با صددرصد سود خالص سرماياپروژه

 که در ،دهانی زياگر در پروژهیگذار د سپردهیيدارا

ز بر ین دو نی به انصورت الزم است سود پرداخيتیا

ه خود و به صورت کامال اساس بازده پروژة مربوط ب

 کامل عقود ي است که اجرايهیبد. جمزا پرداخت شود

ده یان اجنامی مشرتي برخيتین سبک به نارضای با اياسالم

. ش خواهد دادی در بانک را افزايگذارسک سپردهیو ر

ص سپرده به بانک ی وکالت ختصيرا در هنگام واگذاریز

 ي وبع مايلا منایست که آیگذار، مشخص ن سپردهياز سو

 يا طرحی سودده به کار گرفته خواهد شد يادر پروژه

 ي را با مشکل اساسين امر عمال نظام بانکیا. انیپرز

مواجه کرده و موجب کاهش جذب سپرده خواهد شد و لذا 

 ي فعلين عقود در قالب نظام بانکداری کامل اياجرا

 ين نکته ضروریالبته، توجه به ا. ستیر نیامکانپذ

ک قرن از آغاز به کار یش از ی با گذشت باست که

ن ی جامعة مسلمان ما با اۀبانک در کشور و مواجه

 ياجتهاد فقه يامر مستحدثه، هنوز در مورد بانکدار

ت آن، بر اساس یصورت نگرفته و در مورد حرمت و حل

 . صادر نشده استیي، فتواياصول اجتهاد اسالم

 

 يزش زمانه و حکم اسالم در مورد اریع نسی ب.پ۴-٣

 آن ي است که طيه، قرارداد فروشیع نسیمنظور از ب

ل گرفته یدار، کاال را در هنگام عقد قرارداد حتویخر

رتر از آن خواهد ی ديمت را در زمانیاما وجه ق
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ات، به جز یالزم به ذکر است که بر اساس روا. پرداخت

ة طال به طال و نقره به یس مانند مبادالت نيدر موارد

ز شده یو جتيه در فقه اسالمی و فروش نسدینقره، خر

 يمت کاالی پرداخت قي برايشرتیدار فرصت بیاست تا خر

ن عقد ینکتة مهم در مورد ا. شده داشته باشديداریخر

 که ممکن ن معينیمت در آن است، به ایبودن ق يتوافق

 باالتر از يمت آتی توافق کنند که قنياست دو طرف چن

ن ی اي در مورد مبنا. در بازار باشديمت فعلیق

است، با اصول علم اقتصاد  ارگمت که سازیش قیافزا

نجا به سه مورد از یاستدالل مطرح است که در اچند 

 :میکنيآا اشاره م

 که يا  است فروشندهيهیبد: نة فرصتیهز .١

رساند يه به فروش می خود را به صورت نسيکاال

-ي آن مي که در صورت فروش نقدیيها از فرصت

لذا . ت کسب کند صرف نظر کرده استتوانس

 که با استفاده از آن ي جربان منافعيبرا

توانست به دست آورد جماز به يها مفرصت

 .ه خواهد بودیمت فروش نسیافزودن ق

تواند به يفروشنده م: امساک از مصرف .٢

ة کاال، خود آن را مصرف کرده و ی فروش نسيجا

د و ی خري آن منابع الزم برايا فروش نقدبا ی

که  در حايل.  را فراهم آورديگری ديمصرف کاال

. شودي سلب مين امکان از ویه، ایبا فروش نس

 ما به اجنام ي فقهيبا توجه به آنکه در مبان
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ش یه سفارش شده است، شارع افزایمبادالت نس

 ية کاال را نوعیمت در صورت فروش نسیق

 د تارآوي فروشنده به حساب ميپااداش برا

 وجود يا مبادلهني اجنام چني برازة کايفیانگ

 .داشته باشد

، يات اقتصادیبدر اد: يت زمانیارجح .٣

شده در مورد انسان  رفتهی از اصول پذيکی

.  استينده توسط ویح حال به آی، ترجياقتصاد

ز ین» ِلالجل قسٌط من الثمن« معروف يعبارت فقه

 ي اسالمي فقهين اصل در مبانیرش ایبر پذ

شود ي استدالل منين اساس، چنیابر . داللت دارد

 را که از يه، هبرة مدت زمانیکه فروشندة نس

تواند در يست می مال خود بر خوردار نيایمزا

مت فروش جربان یش قیشرت و افزایقالب سود ب

 ١٠.کند

دهد مفهوم يه گفته شد، نشان میع نسیآنچه در مورد ب

ه رفتی پذيسالماها در فقه  یيدارا ي زمانيگذارارزش

 موضوع يابیل الزم است در ارزین دلیبه ا. شده است

 و ي به حبث ارزش زمان،ربابا نرخ هبره و ارتباط آن 

ن موضوع، یالبته ا. نده توجه شودیت حال بر آیارجح

 مطرح بوده و عمدتًا در مورد طرف عرضة منابع مايل

 ي که آحاد اقتصادنة فرصيتیهزبا الزم است ارتباط آن 
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ند مورد توجه قرار ريگي در نظر ميرگذا سپردهيبرا

 .دريگ

 

  در مورد ربا و انواع آنيخمتصر. پ۴-۴

 يدر مبان.  است»شیافزا«ا ی »ادهیز« ربا ي لغومعين

 در يطیاد ربا به وجود شراجي اسالم، اي اقتصاديفقه

ع و قرض منوط شده و بر اساس آن ی از دو عقد بيکی

 شده مي حتر»ي قرضيربا« و »ي معامليربا«ز دو نوع ین

 .است

به مانند خود ] یيکاال [ي آن است که جنسي معامليربا

نکه یاده گردد؛ مانند ایفروحته شود و در آن شرط ز

. لوگرم آن فروخته شودیک تن و صد کیک تن گندم به ی

جنس بودن، ن نوع از ربا، عالوه بر همیشرط حرمت ا

 اگر در معاملة عينیا موزون بودن آن است، یل یمک

-يد و فروش میا وزن خری) مانهیپ(لی که با کيناساج

 ١١. حرام خواهد بودياده شود ربایشرط زشوند 

ا مبلغ شرط یء ي آن است که در قرض دادن شي قرضيربا

ا پول به ی گندم ي مقداريمثال کس. اده گذاشته شودیز

ک سال، آن مقدار را با ی قرض دهد و پس از يکس

 ١٢.افت کندیاضافه در

 ربا داللت دارند که مي چند بر حترياتی، آميدر قرآن کر

 سورة آل عمران ١٣٠ات ین آا، آیتردو مورد از مهم
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: دیفرمايدر مورد اول م. بقره هستند ۀ سور٢٧۵و 

] با سود[د، ربا را یاان آوردهمي که اي کسانيا«

د، باشد که ید و از خدا پروا کنین برابر خموریچند

 يکسان«: دیفرمايز میندر مورد دوم » .دیرستگار شو

زند، مگر مانند یخيبرمن] از گور[خورند يکه ربا م

ن یا. سرش کرده استطان بر اثر متاس، آشفتهی که شيکس

داد و ستد صرفًا : بدان سبب است که آنان گفتند

حال آنکه خدا داد و ستد را حالل و . مانند ربا است

 از يپس هرکس اندرز.  استهدیربا را حرام گردان

باز ] ياز رباخوار[د و یجانب پروردگارش بدو رس

ستاد، آنچه گذشت، از آن اوست و کارش به خدا یا

] يبه رباخوار[ که يشود و کساني ميواگذار

ن ماندگار آاند و در  بازگردند، آنان، اهل آتش

 ».خواهند بود

 يعیات متقن شی از رواين، تعداد فراوانیعالوه بر ا

 از اطالة يري جلوگي که برابر حرمت ربا داللت دارند

 .میکن ينظر م  صرفطرح آااز حبث، 
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 يق موضوع با قاعدة نفی تطب؛ربا، پول و تورم. پ۵-۴

 ضرر

م ربا مهان نرخ هبره بوده و معادل اجارة یفرض کن

افت ی دري است که در ازاء پرداخت هر نوع واميمشخص

 امور و از ياری که ممکن است در بسیيها وام. شوديم

عالوه بر .  به کار گرفته شوندي جتاريگذارهیمجله سرما

 از ياریدگاه بسیم که مهسان با دیکنين فرض میا

 در نظر ي قرضيمرتادف با ربارا  مسلمان، هبره يفقها

ا ینکه آیصرف نظر از ا. ميمشاريگرفته و آن را حرام م

د ی مستحدثه، از دي به عنوان موضوعياصوال بانکدار

 آن است که ي فروضنيجة چنی، نتريا خیاست اسالم مباح 

  نرخ هبرة پرداخيتم الزم استت شرع مقدس اسالی رعايبرا

نده ريگگر، وامیبرابر با صفر باشد با به عبارت د

ارز مقدار آن همقًا یوام، دقد ید در هنگام سررسیبا

 .دهنده پرداخت کندبه وامرا 

 يکی، جة مذکوری است که در استخراج نتن در حايلیا

 ي استفادة متامعينی مدرن ي زندگيهايژگین ویتراز مهم

ان داشنت آن در ی و جر»يپول کاغذ«آحاد مردم از 

فروض فوق .  مد نظر قرار نگرفته استينظام بانک

 نرخ هبرة صفر یني تعيتوانند به عنوان مبناي ميزمان

ند که پول مورد مبادله در ريمورد استفاده قرار گ

، مانند فلزات گرانبها، »یيکاال« اقتصاد از نوع

 يدینة تولیل آنکه هزی را به دلیيپول کاال. باشد

توان ي آن دارد، مياک به ارزش مبادلهیار نزدیبس
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توان ين اساس میبر ا.  دانست»يارزش ذات« يدارا

 که در صورت یيات ارزش پول کاالیريجه گرفت که تغینت

 از کشف يشوندد نایپيات عرضة آن به وقوع میريتغ

- يد آن است و منی توليا هببود تکنولوژید یمنابع جد

) ر کاالهاینرخ مبادلة آن با سا( آنيقیتوان ارزش حق

که پول  در حايل.  قرار دادري حتت تأثرا با دستور دوليت

، به عنوان واسطة مبادالت در جامعة مدرن، يکاغذ

ار کمرت نسبت به ارزش ید بسینة تولی هزيدارا

ا یتواند با انتشار ي خود است و دولت ميامبادله

 یري عرضة آن را تغن نوع از پول، به راحيتی ايآورمجع

ر ی نرخ مبادلة آن با سايداده و موجوب دگرگون

گر بر خالف پول یبه عبارت د. کاالها را فراهم آورد

 ري به شدت حتت تأثي پول کاغذيا ارزش مبادلهیيکاال

. ن عرضة آن قرار دارد دادیري دولت در تغيهااستیس

 يد پول کاغذی قدرت خريا به عبارتی يقیلذا ارزش حق

 شده و در عمل، آنچه به يدر طول زمان دچار دگرگون

 ي اسکناس چاپ شده و مفهومي آن رويعنوان ارزش امس

د پول ی از قدرت خرار مناسيبیتواند معي است، منيورص

 .در طول زمان باشد

فادة جامعه از پول ج مرتتب بر استی از نتايکی

ا ی) هامتیش مداوم قیافزا(يط تورمی، بروز شرايکاغذ

مهانطور که اشاره . است) هامتیکاهش مداوم ق(يرکود

ل به یل گوناگون قادر و مایها بنا به دالشد، دولت

 خود در خلق پول يارات قانونیاستفاده از اخت
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 يگذار استیسا ی بودجه ي کسرني مثال تأمي برا.هستند

ن ین ایتر م از مجله مهيکاری کاهش بي برايتصاداق

 و جتربة جامعة يات اقتصادینظر. رونديل به مشار میدال

 رشد يچرا و چوني بيشیز نشان از اثر افزای نيبشر

 بر نرخ تورم دارند که مرتادف با کاهش ارزش ينگینقد

 وام يط اقتصادی شرانيدر چن. پول در طول زمان است

 يافت نرخی آن بدون دريگذارا سپردهیدادن پول 

معادل تفاوت  يانی زاقل به اندازة تورم به معينحد

نرخ سود سپرده با نرخ تورم است، البته به شرط 

 پول قرض داده شده و سه مصداق آن يآنکه ارزش زمان

ه بداا اشاره شد در نظر یع نسی بيرا که در بررس

، ينزش زمارفنت ارچه بسا در صورت در نظر گ. ميرينگ

 .افتیز خواهد یش نیان خالص افزایز

 ي به نام قاعدة نفيا اثبات وجود قاعدهيفقها برا

 ي که خبش١٣» االسالمالضرر و الضرار يف«ضرر از  عبارت 

منظور . کننديت مورد وثوق است استفاده میک روایاز 

 آشکار است که ممکن يانین عبارت از واژة ضرر، زیا

اد شود و منظور جيافراد ات یثیا حیاست در جان، مال 

توانند با سوء ي است که افراد ميانیاز ضرار، ز

ل کنند که یگران حتمیاستفاده از حقوق خود به د

ن یا.  را از آا سلب منوده استي حقنيعت، چنیشر

عت اسالم داللت ی در شر»يضرر«قاعده بر نبود احکام 

ة ی را از ناحي ضرر، ابتدا حکم ضرريقاعدة نف. دارد
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عت اسالم، ی که در شرن معينیکند، به اي ميرع نفش

حلة بعد، هرجا که ردر م.  وجود نداردياحکام ضرر

ژه یو به (ا جامعه موجب ضرر باشدی فرد ي برايحکم

 يعت نفی، از طرف شر) حاکمان صادر شوديآنکه از سو

 باعث ي که به نوعي روابطي اساس متامني بر مه١٤.شوديم

گران شود، ی افراد به ديمدا ضرر رساندن عیاضرار 

 ي ضرر نکتة مهميدر مورد قاعدة نف.  شده استيمنتف

 آن در زمان و يري دامنة فراگيوجود دارد و آن گسرتدگ

اد جي، سبب ايا دامنهي گسرتدگنيوجود چن. مکان است

امکان استناد به قاعدة فوق در مورد امور مستحدثه 

 .شوديم

گذاران در پردهت سی بودن مغبونيهیبا توجه به بد

توان ي و نرخ هبرة کمرت از نرخ تورم، ميط تورمیشرا

 يان آشکار در مال افراد تلقی زيده را نوعین پدیا

مت کاالها و خدمات، از یش قیکه با افزا چرا. منود

د پول کاسته شده و در صورت عدم پرداخت یقدرت خر

-  رفاه فرد سپرده،سود سپردة متناسب با نرخ تورم

. افتی معادل نرخ تورم تنزل خواهد يکاهشگذار با 

لذا عالوه بر آنکه در مورد لزوم کمرت نبودن نرخ سود 

 ي فراواني و عقلي از نرخ هبره، استدالالت منطقيبانک

 ي مناسباتني چنيشود، واضح است که عدم برقراريطرح م

 ضرر، از ي نرخ هبره، بر اساس قاعدة نفینيدر مورد تع

گر یبه عبارت د. ده استی نکوهزی نيد فقه اسالمید
                                                

، انتشارات مست، ص ي اقتصاد اسالمي فقهيمبان، )١٣٨٠( و پورمندي کرم 14
٢٨.  
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تر از نرخ تورم را از یني نرخ هبرة پاینيتوان تعيم

ت اق اضرار دانست که ممکن است از جانب مقامیمصاد

با توجه به آنچه در مورد . ل شودی بر مردم حتمحکوميت

ارزش ) ينه ذات(يت قراردادی ضرر و ماهيقاعدة نف

 ینيکه چون تعجه گرفت یتوان نتيان شد، می پول بيامس

گذاران متام  کمرت از نرخ تورم به ضرر سپردهۀنرخ هبر

 با اصول و  مقامات حکوميتي از سوي دستورنيشود، چنيم

البته .  اسالم در تعارض کامل قرار دارديقواعد فقه

رفته است یز پذین فرض را نی اجه به طور ضمينین نتیا

 در افت هبره، بدونیکسان بوده و دریکه ربا و هبره 

در واقع با توجه به . نظر گرفنت منظور آن حرام است

اده شرط کردن در هنگام عقد ی، زي قرضيف ربایتعر

 به اندازة ياکه پرداخت هبرهی در حال،قرض حرام است

 مال به صاحب آن منجر شده نينرخ تورم، به بازگشت ع

د یآنچه گفته شد، مؤ.  را در بر ندارديادتیچ زیو ه

م ی با عقل سليتطابق احکام اسالم از يگریمورد د

 .است
 

 رابطة هبره با ربا . پ۶-۴

 :دگاه خمتلف وجود داردین سؤال، سه دیدر پاسخ به ا

 از فقها ياریبسنظر  است که يزیدگاه اول مهان چید

در . ددانيبت م و جواب سؤال فوق را مثاستبر آن 

 ين رأی اي، مطرح شد که نامهخوانوستین پیا يابتدا

 بر عقل  که مبتيني علميات اقتصادی نظريهالتبا دال

ک در مورد آن باز ی تشکيشدت برا را بهنه یزمهستند، 
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. اند کیار به هم نزدیدگاه دوم و سوم بسید. کنديم

د دارد که ربا اصوال ین امر تأکیدگاه دوم بر اید

ف ی و حوائج روزانه تعر مصريفيصرفًا در مورد کاالها

 در ي اقتصاديهاتی اجنام فعاليشود و عقد قرض برايم

دگاه سوم، با ی د١٥. آن قرار نداردميطة حتریح

کند که ربا در ي ميريگ جهی نتني مشابه چنياستدالالت

ف است، لکن حرمت آن ی انواع قرض قابل تعريمورد متام

 است و  خمارج مصريفني تأميصرفًا در مورد قرض برا

د ريگيشکل م يدیت تولی که به منظور اجنام فعالیيربا

 ١٦.حالل است
 

 ي جتاريها تفاوت ربا با هبرة وام. پ۶-۴-١

.  ربا اشاره شدميات حتری به دو مورد از آپ۴-۴در خبش 

دگاه دوم که بر وجود تفاوت ی دريفعمبه ن خبش یدر ا

. ميپردازي داللت دارد مي جتاريها ربا و هبرة وامنيب

- روش و اصويلي سورة بقره به شکل٢٧۴ تا ٢۶٢ات یآ

ق کرده و به آا فرمان یگان را تشودآورنانميمند، ا

. دهدي خود را م»ازمندین« به برادران »انفاق«

 يمشغول و دلباختة آرمان خداوند  که دليازمندانین«

 کسب درآمد از راه جتارت و يبرا[توانند يهستند و من

شان یمایاز س.  و سفر بپردازندري به سنيدر زم] هريغ

گران ی به اصرار از دا را شناخت ويلتوان آيم

                                                
  . اسالمياسی، ربا و هبره در اقتصاد س)١٩٨١(انیون کاتوزی مها 15
ثم ی، انتشارات ميدی تولي ربا- )١(ي، فقه و زندگي صانعياهللا العظمتی آ 16
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د بر خدا یهرآنچه انفاق کن. کننديدرخواست کمک من

ه را ین آی اريس از تفاي برخ١٧».ده خنواهد ماندیپوش

 با يمسلماناندانند که تازهيمربوط به اصحاب صفه م

ة ی که توان هتياار حمدود بودند به گونهی بستوان مايل

پس از .  مجاعت را نداشتند منازي برايلباس بدون پارگ

: دهد کهي ادامه مني، خداوند چن٢٧۴ة یة فوق، در آیآ

 که از مال خود انفاق کنند در شب و روز و يکسان«

کو نزد پروردگارشان یان و آشکار، آنان را پاداش ن

 آنان خنواهد ي برايا اندوهی يمیخواهد بود و هرگز ب

ن یه مؤکدترة مربوط بیه است که آین آیپس از ا. بود

 سورة بقره آمده است و ٢٧۵ة ی آعينی ربا، ميشکل حتر

 يهاهی آن با آي حمتواني بينًا ارتباط تنگاتنگیقی

شرت ین ارتباط از آجنا بیا. امون آن وجود داردريپ

 سود حاصل از ي بر نابود٢٧۶ة یشود که در آيآشکار م

 .شوديد می تأکتعايل ي صدقات توسط باريربا و فزون

ن یات و درک ارتباط آا این آیمون اض به م کايفتوجه

 را در بر هاها و مکان زماني متامي برايجة کلینت

 که به یيهادارد که ربا گرفنت در برابر وام

شود، در ي آا پرداخت مي مصارف اساسيدستدان برایهت

- توجه به عبارت.  ممنوع استيهر زمان و هر مکان

 :گذاردي امر صحه منيز بر مهیات نین آی ايپرداز

ناظر بر )  آن استني تأمکه انفاق به معين(نفقه

 از ياری روزمره است که در بسشيتی معيازهاین

                                                
  .٢٧٣ة ی سورة بقره، آ 17
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- يداخت مر پي مهچنان به صورت جنسزی ني اسالميکشورها

 »يربا خوار«ه از واژه یگر در منت آی دياز سو. شود

که  در حايل) أُکلوَن اّلربوایَن یاّلذ(شودياستفاده م

ز یل و اجاره نی چون کسب، حتصيهااستفاده از واژه

نجا صرفًا یرسد که در ايذا به نظر مل. ممکن بود

 يارگ باشد که اتفاقًا در سازيتاج خوراکجيمنظور، ما

 یيف نفقه که بر اقالم غذای با تعريا مالحظه قابل

 .کند، قرار داردينپخته داللت م

 اول آنکه جه قابل طرح است؛ی سه نترين تفاسیبا ا

 مورد يها است که بر واميامنظور از ربا اجاره

 د خمارج مصريفی و شایي موارد غذاني تأمياستفاده برا

 است یيهادوم، ربا ناظر بر وام. شوديگر بسته مید

و . از مربم به آن داردیشت نی معي، براندهريگ وامکه 

 اجنام ي که برایيهانکه، ربا در مورد وامیت ایدر ا

 يها  در طرحيگذارهی و سرماي اقتصاديهاتیالفع

ند، مصداق ريگيتفاده قرار مس مورد اي و خدماتيدیتول

تاج حي ماني تأمينده براريگمگر آنکه فرد وام. ندارد

 .افت آن باشدیدرمند ازی خود نيگدزن

 ينی ديهاغم آنکه در تضاد با آموزهري، عل برداشيتنيچن

 ي عقالنيآرا کامل با ي سازگاريست داراین

ن یدر واقع الزم است به ا. ز هستیاقتصاددانان ن

 يهاتی مربوط به فعاليهاموضوع توجه شود که وام

در . شونديافت میل سود دری با هدف حتصيگذارهیسرما

 در سود يچ سهمیدهنده هصورت اگر قرار باشد وام نیا
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 اجنام ي و که با منابع مايليا يگذارهیحاصل از سرما

تواند حمرک ي ميازهیست نداشته باشد چه انگشده ا

  بازار اعتبارات در جامعه باشد؟يريگشکل

 

 ت آنی و موارد حلي قرضيل در مورد ربای تفص.پ۶-۴-٢

 ي قرضيربا« در عصر مدرن به دو قسم ي قرضيربا

م ی تقس»يدیا تولی ي انتاجي قرضيربا« و »ياستهالک

ست که در خبش  از ربا اي نوعي استهالکيربا. شوديم

ن یا. اد شدیها مصداق ربا از آن تنقبل به عنوان 

 ني تأمي است که فرد برايطیراشنوع از ربا مربوط به 

شود و يرفنت مگه ناچار به قرض ی اولشيتی معيازهاین

ق ی، آنقدر موعد بازپرداخت را به تعودسيتیل هتیبه دل

زم به پرداخت آن است به ل که مياندازد که مقداريم

دو . شودية قرض بالغ میا چند برابر مبلغ اولیو د

 سورة آل ١٣٠ات ی مذکور آيمورد از شواهد ادعا

د ین امر تأکیبر ااست که  سورة بقره ٢٧۵عمران و 

 ي استهالکي قرضيات رباین آیدارد که در زمان نزول ا

ن برابر یچند«آجنا که در مورد . رواج داشته است

انفاق «جنا که در مورد دهد و آي هشدار م»خوردن ربا

د ی تأک»افت ربا از آنانیت دریوعندستان و ممیبه هت

 ز که در خبش قبل معريفی نيگری البته موارد د.کنديم

ن ی از ايدر متون فقه. ن نظر هستندی ايشدند حام

اد شده است یز ی ن»قرض به شرط«نوع ربا با عنوان 

ن شود که در صورت عقب افتادي شرط مني آن چنيکه ط
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ا چند یا وجه الزم دو یموعد بازپرداخت، مقدار کاال 

عالوه بر موارد ذکر شده، قرآن در . برابر خواهد شد

 سورة بقره و در ادامة مباحث پربامون ربا ٢٨٠ة یآ

دست باشند، پس تنگ] بدهکارتان[و اگر «: دیفرمايم

ه ین آی ا»].دیبه او بده [ش مهليتیگشا] هنگام[تا 

 و قرض ي استهالکي در مورد قرض ربوت شارعیز حساسین

 .کنديبه شرط را خاطرنشان م

 ي مدرن که با امور مستحدثة فراوانياما در زندگ

 از قرض قابل مشاهده است يگریمهراه است، وجود نوع د

- هی اجنام سرماياز برایکه در قالب اخذ وام مورد ن

 ي که ممکن است موجودي در اموري اقتصاديهايگذار

ت نکند، تبلور یک کفایا چند شریک فرد ی منابع مايل

د و ی در تول، منابع مايل حاليتنيدر چن. ابدیيم

ل به آن قرض ی دلنينه شده و به مهی هزيشرفت اقتصادیپ

ا چنانچه در یاما آ. شودي اطالق ميدیا تولی يانتاج

- ي حرام حمسوب مياده شرط شود، رباین نوع قرض زیا

ن نوع از ربا حالل یا از فقها يشود؟ به نظر گروه

در . شودي ارائه ميالهز ادین فتوا نی اياست که برا

 .میکنيل اشاره مین دالی از ايادامه به برخ

 ي که برخميات قرآن کری آنيمضامل اول آن است که یدل

 قرار گرفتند نشان از حرمت يز مورد بررسیاز آنان ن

 بر  مبينياهیکه آی در حال، داردي انتاجيقرض ربو

 اساس نیبر ا.  وجود ندارديدی توليحرمت قرض ربو

ن نوع از یتوان ادعا کرد که نص قرآن، بر حرمت ايم
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ات ینکه روایل دوم ایدل.  داللت ندارديقرض ربو

عه نشان از حصر حرمت ربا ی شيموجود در منابع فقه

توان به ي مثال، ميبرا.  داردي استهالکي قرضيبه ربا

اشاره ) ع(ز حضرت امام صادقشده اات مکررًا نقلیارو

ن صورت است یکرد که مضمون چهار مورد از آا به ا

ل و یربا وجود ندارد مگر در مورد آنچه مک«که 

ت یگر در مورد حلیار مهم دیل بسی دل١٨.»موزون باشد

-ين نوع از ربا می آن است که اي انتاجي قرضيربا

که یشرفت جامعه کند در حالی به پيانیتواند کمک شا

ت یاستفاده از وضع بر سوءي استهالکي قرضيبار

 در برابر ي استوار بوده و مانعنامناسب ضعفا

- يل استناد مین دلیز به ایت نیدر ا. پبشرفت است

 الفيتخمن نوع از ربا ین با ایشود که چون در نص د

د بودن آن در جهت هببود یبر مق  عقاليأنشده و ر

 .ل استن نوع ربا حالی است، ايط اقتصادیشرا

 

 يريگ جهینت. پ۴-٧

 يا قرار گرفت جمموعهي مورد بررسوستیپ نیآنچه در ا

ا ی بود که به طور آشکار ياز احکام و قواعد اسالم

در خبش اول با استناد . است با بازار پول مرتبط ضمين

ط عقود مضاربه و مشارکت نشان یبه دو مورد از شرا

ر نظام ن دو عقد دی اي که در مورد صحت اجراميداد

گر ی دي سوز وارد بوده و اي نقد جدي فعليبانک
                                                

ثم ی، انتشارات ميدی تولي ربا- )١(ي، فقه و زندگي صانعياهللا العظمتی آ 18
  .١٣متار، ص 



٩٢ 
 

ز منابع یاد مشکل در جتهجي دو شرط مذکور باعث اياجرا

توان گفت عقد قرض اد ي م،ن اساسیبر ا. خواهد شد

 بانک ني اجنام مناسبات موجود بي برايترار مناسبیبس

ان ی بانک و مشرتنيک سو و بیگذاران از و سپرده

در خبش دوم، به . گر استی دي از سويالت بانکیتسه

 یي دارايمانز اسالم در مورد ارزش يح رأیتوض

شدن آن توسط  ت شناختهیم که نشان از به رمسیپرداخت

 از عناصر يکیتوان  ي م،بین ترتیبه ا. شارع است

 نرخ يريگ اسالم در شکليهاکه بر اساس آموزهرا  يمهم

پس از .  کرديیشناسا  نقش دارد، در بازارهبرة تعاديل

 انواع آن در خبش سوم، خبش ف ربا و معريفیارائة تعر

 در نظام ي نقش پول کاغذيابیبه ارزرا چهارم 

 ينف« قاعدة ي مدرن اختصاص داده و به بررسياقتصاد

 نشان ين بررسیا. می در ارتباط با آن پرداخت»ضرر

کسان بوده یخ هبره و ربا ر با فرض آنکه نداد که حيت

رام فرض شود، پرداخت نرخ هبرة کمرت از حز یو ربا ن

 ينف«ار مهم یگذاران با قاعدة بس تورم به سپردهخنر

لذا . ن جهت مردود استآ در تضاد بوده و از »ضرر

ا ی ي نرخ هبره، دستورینيد حتت هر نوع نظام تعیبا

ن نرخ حداقل به اندازة نرخ تورم باشد تا ی، اتعاديل

ن یات خبش پنجم ی در ا.ت شودی رعاياصول عدالت اسالم

ان دو مورد از استدالالت متقن در مورد یضمن بوست یپ

 يت ربایو حل) در مورد اول(ي نبودن هبرة بانکيربو

 دانسنت ي که ربومينشان داد) در مورد دوم (يدیتول
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ت بانک به عنوان یت فعالی، با فرض حلينرخ هبرة بانک

جة ینت. ت مواجه اسيا اشکاالت جدی، واسطة منابع مايل

ن مجله خالصه کرد که یتوان در اين مباحث را می ايمتام

 هبرة ن نبودي که در مورد ربويتوجه به شواهد با

 ي وجود دارد، آزادسازيدی توليت ربای حلو يبانک

، ي عقود جاري عقد قرض به جاينیگزیبازار پول و جا

 . استيفاقد هر نوع اشکال شرع
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 يشنهادیطرح پ. ۵وست یپ

  

  

  م خدابه نا

  ین نرخ سود بانکییطرح تع

   بدون ربايمتناسب با نظام بانکدار

  

 يازهـا یگـذاران، از ن  ن سـپرده ی، بـه مثابـۀ امـ   ی و خـصوص ی دولتـ يهـا  ت بانک یبه منظور استقالل فعال   

انـداز    و سازگار با سند چـشم  يدار اقتصاد ی رشد پا  ِساز  نهی زم ین نرخ سود بانک   ییز تع ی دولت و ن   يدرآمد

ر بـر  یـ ن دای نـو يز با هدف تحقق اهداف بانکداری، و ني مقام معظم رهبر44ۀ اصل یو ابالغتوسعۀ کشور  

ران، یـ  ای اسالميد کاال و خدمات جمهوری توليها تید پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرف       یتول

  .شود یم می تقدی اسالميب در مجلس شورایر جهت تصویطرح ز

 بـدون ربـا، و      ي و مقـررات نظـام بانکـدار       ین شرع یوازت م ی با رعا  یافتی در ی سود بانک  يها  نرخ .1

 مـورد اسـتفادة   يعقـود . شـود  ین مـ یـی متناسب با نرخ تورم، توسط عوامل عرضـه و تقاضـا تع     

 . رش نرخ سود بازار را دارندی پذيت الزم برایها قرار خواهند گرفت که ظرف بانک

 بـدون ربـا، و   يام بانکـدار  و مقـررات نظـ  ین شرعیت موازی با رعا ی پرداخت ی سود بانک  يها  نرخ .2

شـود کـه دامنـک     ین مـ یـی  تعيا گونـه  متناسب با نرخ تورم، توسط عوامل عرضـه و تقاضـا بـه           

)spread ( هـا و پوشـش نـرخ         ت بانـک  یـ  فعال يهـا   نهی هز ي پاسخگو ی و پرداخت  یافتیسود در

 .ها باشند ت بانکیریالوکالۀ مد حق
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 کـل کـشور     يها  ساله در بودجه    خود همه  ین اجتماع یا تأم ی يا  دولت متناسب با اهداف توسعه     .3

ن کـرده و پرداخـت   یـی  زدن سـازوکار عرضـه و تقاضـا تع      را بدون برهم   یارانۀ سود بانک  یمقدار  

 که هـدف  ییها ارانهی. شود ی هدف انجام ميها م و به گروهیطور مستق ارانه بهیپرداخت  . کند  یم

 را دنبال   ین اجتماع ی که هدف تأم   ییها ارانهی و   ي اقتصاد يها  کنند به بنگاه    یتوسعه را دنبال م   

 .ردیگ ی تعلق میقیبه خانوارها و اشخاص حق) ی مصرفییالت اعطایتسه(کنند  یم

 قابـل   يهـا   ارانـه یاز جملـه     (ی و خـصوص   ی دولتـ  يها   بانک ییالت اعطا یدولت ملزم است تسه    .4

هـر  . کنـد شده پرداخت  نیید تعی را در مواع  ی دولت يها  از هر شکل به دولت و شرکت      ) پرداخت

 از  یافتیـ م در یم متناسب بـا جـرا     ین مشمول جرا  یماب  ی ف ي در قراردادها  یر و بدحساب  ینوع تأخ 

انه، پرداخـت اصـل و سـود    ی سـال يهـا  در بودجـه .  خواهـد بـود  یرنـدگان خـصوص   یگ  التیتسه

. د تعهد شده باشـد یبا ی مي جاريها نهیر هزی مقدم بر سای دولتيها  دولت و شرکت   يها  یبده

 معامله بـا  يها ن دولت و طرفی بر روابط بی داخل يد از جمله اعتبارات اسناد    یجد يسازوکارها

 خواهنـد کـرد کـه رابطـۀ         ی طراحـ  يا  ید مـال  ی جد يها ابزارها   دولت حاکم خواهد شد، و بانک     

 .کند یها مبدل م ها با بانک  رابطۀ آن  معامله با دولت را بهيها طرف

 اعـالم کـرده، و   یالوکالۀ خود را به مثابۀ ابـزار رقـابت   اند در آغاز هر سال نرخ حق  ها موظف   بانک .5

ن یـی الوکاله در آغاز سال با هدف تع  حق يها  اعالم نرخ . ان سال اعمال کنند   یهمان نرخ را در پا    

نـرخ  . شـود  یهـا انجـام مـ     آنيتـر سـود انتظـار    گذاران و برآورد نرخ شفاف    ف سود سپرده  یتکل

 .ها خواهد بود گذاران و سهامداران بانک ن سپردهیم سود بیشده در آغاز سال مالك تقس اعالم

در آغاز سال توسط هر بانک بـه طـور شـفاف    ) ها الت و سپردهیر از تسهیغ (ینرخ خدمات بانک  .6

 حق ندارند نرخ خدمات خـود  را در طـول سـال          يساز  ها با هدف شفاف     شود، و بانک    یاعالم م 

ط بـازار  ی خدمات و شـرا يها نهیباتوجه به هزها آزادانه و  ها توسط بانک   ن نرخ ییتع. ر دهند ییتغ
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 ين خدمات توسط بانک مرکـز ی ايگذار متیق. هاست ن بانکیشود، و موضوع رقابت ب یانجام م 

 مجـاز اسـت کـه ارائـۀ آن     يگر تنها در مواردیصالح د یا هر مرجع ذ   یران و   ی ا ی اسالم يجمهور

 . داشته باشديخدمات شکل انحصار

، و خـدمات خـود را بـا    یافتیـ  دريها ، سپردهییالت اعطایمؤثر تسه يها اند نرخ  ها موظف   بانک .7

 .طور شفاف اعالم کنند ات و بهی جزئيشرح حاو

 که در آغاز هر سال یشابهها از فرمول محاسبۀ سود م     ، بانک ها  سه بودن نرخ  یمنظور قابل مقا    به .8

شود، استفاده   یمن و اعالم    ییتع) رانی ا ی اسالم ي جمهور يا بانک مرکز  ی(ها    توسط کانون بانک  

 و  یافتیـ  در يهـا    شـامل سـپرده    یکـسان یطـور     کنواخـت و بـه    ی ین فرمول با آهنگ   یا. کنند  یم

 ي مبنـا ي مـؤثر، فرمـول واحـد   يهـا  ب، در محاسـبۀ نـرخ  یترت نیبد. شود ی م ییالت اعطا یتسه

 .محاسبه خواهد بود

 یسـسات پـول  هـا و مؤ  الت مورد نظر خود را بـه بانـک       ی تسه ي نرخ اعطا   و طی شرا يبانک مرکز  .9

ط ی در شـرا ي نگران اخذ منابع از بانـک مرکـز   یچ بانک ی که ه  يا  گونه  گر اعالم خواهد کرد، به    ید

ۀ ی متناسـب بـا سـرما   يافت توسط بانک مرکـز یدر ق قابل یحجم، نرخ، و نوع وثا    .  نباشد یبحران

 یافتیـ الت دری، حجـم تـسه  یالمللـ  نی بـ يها، مقررات جار بودن آن یا خصوصی یها، دولت  بانک

ـ ا. شود ین مییران تعی ای اسالمي جمهور يگر توسط بانک مرکز   ی د يرهای، و متغ  یقبل ن نـرخ  ی

 در ینگی در جهت کنترل حجم اعتبـار و نقـد      يمات بانک مرکز  یر بوده و متناسب با تصم     یمتغ

 .ر باشدیتواند متغ ی مختلف ميها  بانکيشود، و برا ین میی تعیهر مقطع زمان

  


