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                                                                                                    :)ع(علي حضرت
                               است سياه سنگ بر مورچه حركت از تر پنهان ربا -1 

  نمي خود بر آنچه هر و بپسند هم ديگري براي پسندي مي خود بر آنچه-2
  ازعدالت عملياتي تعريف ترين عالي( .مپسند هم ديگري براي پسندي
 )اجتماعي

                                 .ميشود كاسته فقر ميزان از اجتماعي عدالت گسترش با -3
Compound interest is the most powerful force of the universe.

(EINSTEIN)
For every durable commodity, we have a rate of interest of itself, -- a wheat-
rate of interest, a copper-rate of interest, a house-rate of interest, even

a steel-plant-rate of interest.
(KEYNES)

The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones,
which ramify, for those brought up as most of us have been, into every

corner of our minds.
(KEYNES)
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مقاومتيتحقق اقتصاد در از تجربيات سه دهه بانكداري درسهائي  -1

n جنگ اليحه قانوني عمليات بانكداري بدون ربا در شرائطي تنظيم ميشد كه هنوز
به نيمه راه خود نرسيده بود و سربازان غيور ايراني ازوطن خود به هر تحميلي 

به فكر پشت جبهه ها قيمتي كه شده پاسداري ميكردند و عده كثيري نيز در 
.                                        در تكاپو بودندمطالبات آينده سربازان 

n كه قانونا موظف به تهيه اين اليحه شده بود به وزارت امور اقتصادي و دارائي
سرپرستي معاونت امور بانكي و بيمه وقت تعدادي از صاحبنظران در تخصص هاي 

مختلف را براي اين كار بسيج نموده بود كه در جلسات بحث انگيز و طوالني با 
استفاده از منابع كمياب اين وظيفه مهم و سرنوشت ساز را با موفقيت به پايان 

.رسانيد
n مورد جلسات تخصصي بانك مركزي با نظارت نماينده امام اليحه آماده شده در

سپس از طريق وزير امور اقتصادي و دارائي به هيات دولت و در . بحث قرار گرفت
.آخر به مجلس شوراي اسالمي ارجاع داده شد

n با حضور سه نفر از كميسيون ويژه نظام بانكي پس از طي مراحل اوليه در مجلس
نمايندگان دولت به بررسي مواد اليحه  پرداختند كه به صورت قانون مصوب در 

.در آمد و براي اجرا به دولت ابالغ شد 62دهم شهريور ماه سال 



nاقتصادي -اين قانون كه ميتوان آن را گامي جديد براي يك انقالب فرهنگي
نامگذاري كرد در دوران طالئي خاص خود آن هم زماني كه امام در قيد حيات بودند 

.را مي طلبيدچالش هاي فوق العاده سنگين براي اجرا 
n پياده كردن اقتصاد اسالمي اين قانون كه به پيروي از قانون اساسي كشور جهت

تنظيم شده بود مي توانست مسيرتوسعه اقتصادي جديدي براي اين كشورترسيم 
كند

n اسالمي وزارت خانه هاي  ديگر اين قانون براي موفقيت كامل در پايه ريزي اقتصاد
.را ميبايستي درگير ميكرد تعاون و علوم -امور اقتصادي و دارائي -از جمله كار

n تعاوني واقعي و اصيل با شرح وظايفي جديد و در قالب سازماني جديد و تشكل هاي
واز كوچك تا بزرگ تا به سطح كل مملكت با نظام راي گيري منطبق با فقه اسالمي 

سهيم كردن واقعي كارگران در عملكرد واحدهاي  توليدي در .بايد شكل ميگرفت 
.اين نظام ميبايستي جايگاه خاص پيدا ميكرد

n را  ايجاد تعاوني هاي واقعيميبايستي در اين امر پيشقدم ميشد و وزارت كار
تسهيل ميكرد

n ايجاد انگيزه و مشوق ميبايستي با همكاري با وزارت ارشاد اسالمي با وزارت علوم
رشته هاي علوم اجتماعي باالخص اقتصاد زمينه را براي درك  هاي الزم براي اساتيد

.اقتصاد اسالمي و فرهنگ آن آماده كنند

تحقق اقتصاد در از تجربيات سه دهه بانكداري درسهائي  - 1
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n ميبايستي براي بانك ها و واحد هاي توليدي كه در وزارت امور اقتصادي و دارائي
تهيه و تدوين  مشوقهاي كارساز و روشنامر پياده كردن قانون كمك ميكنند 

.  ميكرد
n وظيفه فوق العاده سنگين پياده كردن اين قانون از يكطرف و دغدغه اصلي جنگ

براي همه ايرانيان  ازجمله مسئولين از طرف ديگر و عليرغم آينده درخشاني كه 
-اين قانون ميتوانست مجسم كند كه در آنزمان فوائد بيشمار اين الگوي اسالمي

.ايراني براي مسئولين قابل تصور نبود

انجام اين امر حياتي را كه امروزه تبعات ناشي از اين  عدم دور انديشي كه غالب اقشار  
جامعه در ركود تورمي موجود احساس ميكنند مي رفت كه  به دست فراموشي 

.سپرده شود

n نوشته هاي انحرافي تقريبا دوره زماني پياده كردن اين قانون مصادف بود با
تاثير مستقيم و غير مستقيم آن در خارج  ازكشور و  “بانكداري اسالمي”باصطالح 

كه وظيفه اجراي آنرا بعهده داشتند در تفكر مسئوليني 
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n استفاده از الگوئي با بنيانهاي سرمايه داري وتغيير اين فراموشي مسئولين را به
اين ترفند از طرف .  مندرج در قانون سوق داد عناوين غربي به عناوين اسالمي

Joan Robinsonنويسندگان كه فريبي  بيش نبود ما را به ياد گفته خانم پرفسور 
مطالعه اقتصاد هميشه به اين منظور نيست كه براي مشكالت : مي اندازد كه ميگويد

راه حل آماده داشته باشيم بلكه گاهي بايد توجه داشته باشيم كه چگونه ميتوان از 
.  اقتصاد دانان پرهيز كنيم) ساير(فريب گفته هاي 

n كار “ بانكداري بدون ربا”جايگزين كردن عناوين بيگانه غربي در الگوي باصطالح
.مسئولين را به نحو بارزي سبك كرد

n ايرادات هستند كه عده كثيري از مردم و علمای ديني و اقتصادي در زمان حاضر
.دارند جدي بر عملكرد بانكها

n كه مسير زاينده و سازنده هر زمان كه عزم ملي براي رفع شبهات بوجود آيد همان
.قبال اشاره شد بايد طي شود

n با اجراي قانون بصورت جامع مطالبات مردم ميتوانست به صورت فزاينده كنوني در
و نه تنها از شدت آن كاسته شود بلكه از طريق ساير تحوالت مربوطه  نيامده

.پاسخگوي غالب آنها باشد
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n براي بخش خصوصي بصورت  جبران برخي از عقب ماندگي هابه منظور بايد
:  مستقل ويا مشاركت با دولت مشوقهاي سازنده و معقول

. بوجود آوردسرمايه بالفعل از درون ساختار نظام براي توليد بيشتر  -1
گر چه نسبت پس انداز ملي كشورمان به نسبت توليد نا خالص  -2

خانگي را به پس انداز  پس اندازهاي داخلي بايد افزايش يابد ولي ميتوانستيم 
هزينه هاي دولت زيرا .  سوق داد ملي و از پس انداز ملي به سوي سرمايه گذاري

.فشار مي آوردعمدتا بر پايه پولي 

n را به فراموشي  مسئولين  هاسنگيني چالش مشخص نيست كه آيا هنوز
جاهل كه سرنوشت ميليونها  فريبكاري عده اي هدايت كرده است و يا 

؟مسلمان  را به بازي گرفتند كارساز بوده است

تحقق اقتصاد در از تجربيات سه دهه بانكداري درسهائي  - 1
مقاومتي



توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2
:داري سرمايه نظام ضعف نقاط و مشخصات

-4 جامعه حذف - 3فردي درلذات ناپذيري اشباع-2 فردي جوئي ولذت گرائي فرد- 1
 ريسك تائيد - 6 اجتماعي عدالت  و كارآئي بين تضاد- 5 خارجي آثار وجود انكار
  ........ -9مكرر اقتصادي نوسانات-8 صفر جمع حاصل با بازي -7 ساختگي هاي

داري سرمايه نظام آشيل پاشنه بازي وسفته)ربا( بهره
:موضوع طرح
nکه دهند نشان تا است گرفته صورت ثمري بي تالشهاي گذشته سالهاي طي 

 در .دارد وجود )ربوي(متعارف بانکداري و اسالمي بانکداري بين زيادي هاي مشابهت
 دو اين بين شده گرفته بكار وابزارهاي فلسفي مباني در اساسي تفاوتهاي كه حالي

.دارد وجود سيستم
9



توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2
nو پولي بازار تاثير تحت مغالطه يك با سرمايه بازار عملکرد ،داري سرمايه اقتصاد در 

 اقتصادي رشد و كامل اشتغال مانع دو اين حاليكه در است شده داده قرار بهره نرخ
 به را آن بايستي و است شده داده قرار عاج برج در پول  طريق اين به ضمنا .است
.ميآيد بر اسالمي بانكداري از كه است كاري اين و برگرداند خودش مناسب جايگاه

nبانكداري سيستم دو بين مشابهتي وجه هيچ به که ميدهد نشان نگارنده تحقيقات 
 نظر در خصوصي کااليي عنوان به پول )داري سرمايه( متعارف نظام در .ندارد وجود
 اسالمي بانكداري نظام در پول که است شده داده نشان ما مدل در و ميشود گرفته
 خصوصي هاي كاال خواص از ناچيزي وتعداد غيرمحض عمومي کاالهاي خواص غالب
  .دارد را

nكوتاه جمله يك از جديد ايده اين Gordon Tullock است نوشته كه:
“.باشد مي گسترده خارجي اثرات از کامل حالتي تقريبا خود، خودي به پول،”

است شده گرفته          
. هست “عمومي کاالي” يک  “پول” كه كند مي اضافه سپس وي
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توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2
:موضوع طرح
 اقتصادي فعاليتهاي همه حل راه الحسنه قرض که نيست معنا اين به صفر بهره نرخ       

.ميباشد
nكه هستيم معتقد ما و اند شده تنظيم اسالمي شريعت با منطبق كه هستند قراردادهائي  

 توصيه و تنظيم .داريم دست در بنگاهها و افراد نيازهاي مالي تامين براي کافي ابزارهاي
 متفاوتي مهارتهاي مستلزم توليدي هاي بنگاه به قراردادها اين مناسب عقود ويا عقد

 آسان را وام اعطاي ارزشمند هاي وثيقه متعارف، سيستم در حاليکه در .ميباشد
  .ميسازند

nماهيت و مشخصات اسالمي قراردادهاي با بهره نرخ بر مبتني وامهاي کردن جايگزين 
  دادن تغيير با آنها .ميدهد تغيير مالي تامين موسسات به پولي موسسات از را بانکها

 را گذاران سپرده بالفعل سرمايه به )گذاران سپرده سپرده يعني( پول حقوقي مشخصات
.مينمايد شده مالي تامين هاي بنگاه سود از سهمي دريافت مستحق

nوام يا/و پول بازار )Money and/or debt market( بهره وجود عدم خاطر به )نبايد )ربا 
.آيد بوجود
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توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2

: ... و  پول بهره، نرخ
nتوليد عوامل بقيه با حقوقي صورت به )بالقوه سرمايه همان يا( پول اينکه محض به 

.ميگردد تبديل بالفعل سرمايه به شود، ترکيب
M♀Lبنگاه طريق از → K )مضاربه عقد :مثال(

nوام يا/و پول بازار )Money and/or debt market( بهره وجود عدم خاطر به  
  .شد خواهد ناپديد

nبهره نرخ ميتوانيم ما .است بادوام کاالهاي تعداد با برابر بهره نرخهاي تعداد :کينز 
.باشيم داشته فوالد کارخانه بهره نرخ حتي و طال بهره نرخ مس، بهره نرخ جو،

nگرفتن نظر در با را بزرگ رکود اي ريشه علت که بود اقتصادداني اولين کينز  
  .نمود شناسايي عمومي، تئوري خود، تاثيرگذار کتاب در نقدينگي ترجيحات

حباب تشکيل        بازي سفته           بهره نرخ
:که داد نشان ميتوان همچنين ،کينز يافته اين بر مبتني

r  بازي سفته > 0 12



توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2

  ... و پول بهره، نرخ
nندارد معنا من براي سرمايه كمبود ولي ميكنم درك من را زمين كمبود :كينز.

nتصنعي صورت به داري سرمايه نظام در سرمايه مثبت، اسمي بهره نرخ دليل به 
)کينز( .است شده داشته نگه کمياب
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توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2

احتکار مخرب اثر

nويکسل:  
S+ΔM+DH=I

H ≡ Hoarding ≡ Liquidity preference ≡ speculation;
DH=Dishoarding=-H; H>0   If;    ΔM=0  →S> I→ unemployment

nو ميگردد پولي گرداب وارد آمريکا در اندازها پس سوم يک از بيش :تاريخي شاهد 
.مي يابد اختصاص گذاري سرمايه به آن سوم دو از کمتر
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توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2

پولي وسياست پول نامشخص عرضه

nبه :ميدهد نشان انگليس و آمريکا در مسئول کميته دو مستقل هاي بررسي نتايج 
 به )پولي گرداب( پول بازار در بازانه سفته فعاليتهاي نتيجه در که مشکالتي خاطر
 شامل گرداب اين كه صورتي در .نمود تعيين نميتوان را پول عرضه آيد، مي وجود
 .ميسازد ممکن غير را پولي سياست باشد، »ها دارايي« از وسيعي طيف

nسايرز اظهارات طبق )R. S. Sayers(، ها کميته اين اعضاي از يکي:  
 نظام در( آن دوگانه طبيعت از پول عرضه تشخيص هاي پيچيدگي«

  ودوم مبادله واسطه عنوان به آن کارکرد اول :است شده ناشي  )داري سرمايه       
  .ميباشد بازي سفته با مترادف که بودن ارزش ذخيره  براي آن از استفاده
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توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2

اسالمي نظام در بهينگي و عدالت تعاون،
nرابينسون جون )Joan Robinson(: عنوان به را جامعه کالسيک اقتصاددانان 

  .اند نگرفته نظر در تعاوني
nميگيرد نظر در را خودش منفعت تنها که( را فرد هر نتواند نامرئي دست که جا هر( 

 آن براي مرئي دستي تعاون و همکاري کند، هدايت عام منفعت ارتقاي سمت به
)Gauthier( .مينمايد فراهم

nتعامالت در ... باشد بهينه خروجي يک بايستي عقالني تعاوني انتخاب هدف 
 تعاوني تعامالت در حاليکه در ميباشد، “تعادل” عقالنيت اصلي ويژگي غيرتعاوني،

)Gauthier( .ميباشد “بهينگي” عقالنيت ويژگي
nكرد جستجو اسالمي احكام علل سلسله در بايد را عدالت :مطهري شهيد.
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توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2

nرالز جان )John Rawls(: که طبيعي شرط صورت به است ممکن را عدالت حاالت 
  .كرد توصيف است، “ضروري هم و ممکن هم” انساني  )تعاون(همکاري آن تحت

nپارتوئي ارزشي قضاوت بر مبتني كه کارايي مفهوم غربي، اقتصاددانان اكثر براي  
 فقط نتيجه در.نيست افراد مجموع از غير جامعه که است استوار اصل اين بر ميباشد
 شهيد  نظرصحيح خالف بر كامال نظريه اين  .باشد مي توجه مورد افراد مجموع رفاه

  .هست قائل خاصي هويت جامعه براي ايشان كه است مطهري

n برابر )آن از حاصل وسينرژي(جامعه يك افراد بين تعامل داري سرمايه نظام در 
  .است شده گرفته نظر در صفر

nنميگويد عدالت خصوص در چيزي  پارتو بهينگي.
nنث )Nath(: ندارد برتري اي بهينه غير هر به نسبت الزاما پارتو بهنيگي.  

18



توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2
)تثليث(سه گانه معيارهاي :اسالمي اقتصاد بناهاي سنگ     

nاسالمي اقتصاد نظام يک در فزاينده مجموع بازي به منجر بناها سنگ اين بين تعامل 
 توابع ارتقاي باعث بازي نوع اين  .ميباشد اجتماعي سرمايه فرايند اين کاتاليزور ميگردد؛
 ارتقا فزاينده به را ثابت دهي باز و ثابت بازدهي به را كاهنده بازدهي يعني ميشوند توليد
.ميدهد 19

بازي 
فزاينده 

)برد-برد(

)هدف نهايي(عدالت 



توجيه کارکرد بانکداري اسالمي آنگونه که بايد باشد -2

nاين كشيد تصوير به اسالمي اقتصاد بر مبتني اسالمي جامعه يك از ميتوان كه آنچه 
 شده تشكيل )ميكرو( كوچك هاي تعاوني جمع حاصل از اي جامعه چنين كه است
:ميكنيم ياد )ماكرو( عظيم تعاوني به ازآن ما كه

nGrand Co-operative Islamic Economic System
nميكنيم مجسم تنيده هم در هاي تعاوني صورت به را آن ما و.
n است شده بيني پيش ما اساسي قانون در كه است همان اي جامعه چنين ما نظر به 

تصويب نيت همين به بعدي تبط مر قوانين و ربا بدون بانكي عمليات قانون و
n اند  شده.
nدوگانه مرتكب که نئوکينزي-نئوکالسيکي سيستم از که ميکنيم تالش اينجا در ما 

  اند شده پولي بخش و حقيقي بخش مستقل هاي زيرمجموعه به اقتصاد سازي
 که نيست صحيح اين ميگويد، )Davidson( ديويدسون که همانگونه .نماييم پرهيز
  كه اخيرم کتاب در که است دليل همين به .نماييم جدا يكديگر از را بخش دو اين

John Wileyدر را پول که ام نموده سعي است كرده چاپ 2009 درسال آنرا 
.نمايم ادغام سرمايه نظريه 20



عمليات بانکداري اسالمي
  بانکداري نظام دو کارکرد از شماتيک نمايي

21
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عمليات بانکداري اسالمي -3

گذاري سرمايه در اسالمي بانكداري نقش
:هستند نياز مورد تئوريک مدل توسعه براي زير کننده ساده فروض

nزيان و سود در مشارکت عقود طبق و بانکها توسط گذاري سرمايه هاي پروژه همه  
)PLS( ميشوند مالي تامين.

nآنها هاي سپرده از و کرده عمل گذاران سپرده )وکالي( کارگزاران عنوان با بانکها 
 مالي منابع اما ميکنند استفاده است، شده امضا که قراردادي هر مالي تامين براي
.نميبرند کار به را خود

nطبق گذاران، سپرده از کميسيوني ميکنند، امضا که قراردادي هر براي بانکها 
.مينمايند دريافت است، گرفته قرار آنها توافق مورد قبل از که شرايطي

nاجراي در درگير هاي سپرده همه ميگردد، امضا مشارکتي قرارداد اينکه محض به 
.دهند مي تغييرماهيت سرمايه به حقوقي منظر از آن

nسرمايه همه خروجي در گذاران سپرده همه و دارد وجود مشترک مالي صندوق يک 
  .هستند سهيم گذاريها

24



عمليات بانکداري اسالمي -3

گذاري سرمايه در اسالمي بانكداري نقش

:هستند نياز مورد تئوريک مدل توسعه براي زير کننده ساده مفروضات

nسپرده زمان مدت و آنها سپرده اندازه با متناسب سودها از گذاران سپرده سهم 
  .ميباشد گذاري

nندارد وجود بانکها سوي از گذاران سپرده پول اصل حفظ براي تضميني.

25



عمليات بانکداري اسالمي -3
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عمليات بانکداري اسالمي -3
nسهمها دادن تغيير )α( سرمايه تحديد يا تشويق براي مالي تامين سياست ابزار ترين قدرتمند 

  α غييرت .مي باشد مختلف هاي حوزه در جديد گذاريهاي سرمايه براي )بنگاهها( بالقوه گذاران
 با مستقيمي ارتباط و است ساده نسبت يک تنها که چرا نمي باشد بازار در دخالت مستلزم
 .ندارد قيمت

nداد تميز ميتوان را متفاوت حالت سه:
 بالقوه گذاران سرمايه که است اي گونه به اسالمي دولت کلي اقتصادي سياست :1 حالت¨

:نمايد محدود  را

:ندارد پروژه انجام عدم يا انجام به نسبت ترجيحي هيچگونه دولت  :2 حالت¨

  :است بالقوه گذاران سرمايه جذب دولت هدف :3 حالت¨

27



نقش آن در سرمايه گذاري: عمليات بانکداري اسالمي - 3
قطعي شرايط .الف

 گذاري سرمايه قابل پولي منابع تقاضاي کارآفرينان، براي توليد و سود سازي بيشينه فرض با حتي 
)DI( نوشت زير صورت به ميتوان را:

 ها سپرده حجم باشد، بيشتر سود از گذاران سپرده سهم چه هر که نمود فرض ميتوان همچنين
 زير صورت به ميتوان را )SI( گذاري سرمايه قابل پولي منابع عرضه بطوريکه بود، خواهد باالتر
 :نمود بندي فرمول

اين تقاطع از هم گذاري سرمايه حجم
:آيد مي دست به دو

28



نقش آن در سرمايه گذاري: عمليات بانکداري اسالمي - 3
ريسکي شرايط .ب

Private-Public( خصوصي بخش-عمومي بخش مشارکت الگوي از استفاده Partnership(PPP)(

nکاالي يک ميدهد، رخ پولي بازار در که بازي سفته و ربا حذف شرايط در پول، اينکه به توجه با  
  مي در عموم کنترل تحت و شده دولت به متعلق اسالمي بانکهاي است، غيرمحض عمومي
.است کينز گزاره از تقريبي اين .آيند

nنگريسته ريسکي شرايط در بزرگ پذيران ريسک و جامعه خيرخواهان عنوان به ها دولت 
nسود سازان بيشينه نه شوند مي.

nالگوي اساس بر PPP انتظاري سود کاهشي نرخ تا يابد کاهش بايستي دولتي بانک سود سهم  
.نمايد جبران را خودش، سرمايه سهم به نسبت گذار، سرمايه
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نقش آن در سرمايه گذاري: عمليات بانکداري اسالمي - 3
ريسکي شرايط .ب

 ريسک مسئله براي عالج مهمترين ريسک، به نسبت مثبت مشتقات با مفروض معادله
 چنين در .ميکند روشنتر را خصوصي گذاري سرمايه هزينه دورنماي يقينا که چرا ميباشد
 نميتواند زيرا است داده انجام را ميرود انتظار وي از که اي وظيفه دولت واقع در حالتي،
  .نمايد رفتار سود ساز بيشينه اقتصادي عامل يک شبيه
  شرائط در )DI( گذاري سرمايه قابل پولي منابع براي کل تقاضاي PPP الگوي تحت

  :نوشت زير صورت به ميتوان را ريسک

گذاري سرمايه قابل پولي منابع تقاضاي و عرضه
:)ريسکي شرايط در( اسالمي اقتصاد يک در
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نقش آن در سرمايه گذاري: عمليات بانکداري اسالمي - 3
ريسکي شرايط .ب

 باالتري ريسک اينکه براي بنابراين، .هستند گريز ريسک گذاران سرمايه که ميشود فرض
:يابد افزايش زير صورت به انتظاري بازدهي نرخ بايستي بپذيرند را

)در شرايط ريسکي(تعادل بدست آمده در يک اقتصاد اسالمي 
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نقش آن در سرمايه گذاري: عمليات بانکداري اسالمي - 3
ريسکي شرايط .ب

.يابد مي افزايش σ2 به σ1 از ريسک سطح داليلي به بنا کنيد فرض
nاست، شده ايجاد دولت کلي اقدامات نتيجه در آن ادامه و پروژه ابتداي در که ريسکي شرايط 

.ميدهد سوق گذاري سرمايه براي پولي منابع بيشتر عرضه سمت به را دولت
nاز پايين ناحيه در را عرضه منحني امر اين(S1) به(S`1)ميکند جابجا. 
nگذاران سرمايه سود سهم به نسبت بانک سود سهم بايستي باالتر ريسک جبران منظور به  

.يابد کاهش
nگذاري سرمايه قابل پولي منابع تقاضاي بالقوه گذاران سرمايه به سود سهم باالتر نرخ پيشنهاد 

 .داد خواهد افزايش را
nالگوي از استفاده با PPP، که چيزي ميدهد، ارائه مسئله اين براي حلي راه اسالمي بانکداري 

.عملي صورت به چه و نظري صورت به چه است، نبوده آن حل به قادر داري سرمايه نظام
nنياز سرمايه مينمايد ايجاب اسالمي اقتصاد  سياست که همانگونه سرمايه، آزادسازي براي 

  بپذيرد، را خودش مناسب نقش که دارد
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استسرمايه اسالمي از بازار بخشي عمال بانکداري اسالمي  - 4
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استسرمايه اسالمي از بازار بخشي عمال بانکداري اسالمي  - 4
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استسرمايه اسالمي از بازار بخشي عمال بانکداري اسالمي  - 4
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بانکداري اسالمي عمال بخشي از بازار سرمايه اسالمي است - 4

nاين اسالمي، سهام بازار در مبادله جاي به ميتواند گريز ريسک خانوار بنابراين  
  مشترک سپرده حساب يک در را خود اندازهاي پس که دارد را انتخاب حق

 پولي بازار در را پول  آنكه بدون اسالمي بانک طريق، اين از .دهد قرار )مشاع(
.بخشد مي ارتقا وبالفعل واقعي سرمايه سطح به كندآنرا درگير

36



سفته بازي مهمترين علت تورم - 5

مازاد تقاضاي پيدايش اصلي ريشه :تر پيچيده موضوعات
nتورم موجد اساسي عوامل براي پاسخي اند نتوانسته تاکنون تورم مختلف هاي نظريه 

 ارجاع تقاضا مازاد به را ما ساده موضوعات كردن پيچيده از آنها، همه .نمايند فراهم
 ميشود، ظاهر چگونه و ميگيرد نشات ازکجا تقاضا مازاد اينکه خصوص در اما ميدهند
الجاهلون كثره نقطه العلم :)ع( علي حضرت  .هستند ساکت

nعلت )بهره نرخ مشتق اولين( بازي سفته که ميدهد مانشان هاي يافته بر مبتني نتايج 
 بادوام کاالهاي بازارهاي از بازان سفته که درآمدي واقع، در .مي باشد تورم اي ريشه
 با گروه اين يعني داد خواهد تغيير را ثروت و درآمد توزيع الگوي ميکنند، دريافت
 در كه ميشوند حقيقي بخش در كاالهائي متقاضي بازي سفته از حاصل ربوي درآمد
   .تورم اصلي منبع و مازاد تقاضاي يعني اين و ندارند سهمي هيچگونه ها آن توليد

nنخواهد اقتصادي تبعات بدون هيچگاه باز سفته ثروتمند طبقه وثروت درآمد سلطه 
 قيمتها عمومي سطح بر واقعي تاثيري )ثروت و( درآمد توزيع الگوي شک، بدون .بود
.دارد
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سفته بازي مهمترين علت تورم -5

تر پيچيده موضوعات
nدرآمدي گروه سه که کنيد تصور را اي جامعه نکته، اين دادن نشان براي  

  براي گروه سه اين از يک هر تقاضاي و پايين و متوسط باال،  درآمد با گروه:دارد
 ميتوان سادگي به .ميباشد D(3) و D(1)، D(2) ترتيب به خاص کاالي يک
  با برابر الزاما ،e درآمدي، گروه سه اين مجموع قيمت کشش که داد نشان
  .بود نخواهد گروهها از يک هر قيمتي کششهاي مجموع
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سفته بازي مهمترين علت تورم - 5
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سفته بازي مهمترين علت تورم - 5
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سفته بازي مهمترين علت تورم - 5

:مهم نکته
 که بازانه سفته فعاليتهاي همه ضروري عنصر  )تصنعي ريسک يا ( ساختگي اطميناني نا

 کسب توجهي قابل سود باز سفته اندكي تعداد آن در که است محيطي ايجاد هدفشان
  .ميدهد نشان بهره نرخ در مستقيما را خودش ريسکي چنين .مي باشد نمايند،

 طبيعي ريسکهاي اما، .است مخالف تصنعي ريسک هرگونه با اسالمي اقتصاد هاي آموزه
 كه ميشود توصيه معموال و اند شده شناخته رسميت به اقتصاد واقعي بخش فعاليتهاي در

 مي كه شرحي با و است نقد قابل توصيه اين.شوند داده پوشش بيمه شرکتهاي توسط
 اسالمي كشورهاي ازساير آيد مي نظر به كاركه اين داد اسالمي بانك ترازنامه براي توان
 و صكوك” بحث نيز و “سرمايه كفايت” بحث مورد در  .ندارد ضرورت است شده تقليد
 فراواني هاي پتانسيل مان جامعه در ما حاليكه در .است چنين متاسفانه نيز “آن تنوع
 “اجتماعي سرمايه” تقويت به بستگي كه آنها درآمدن فعليت به شرائط هنوز كه داريم
.ندارد وجود دارد
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سفته بازي مهمترين علت تورم - 5

 و درآمد توزيع که دارد ضرورت سالم اقتصاد يک داشتن براي که است اين نکته اين پيام
.باشد كوتاه اقتصادي طبقات فاصله ديگر عبارت به  .باشد عادالنه ثروت

 :مثال
 1982 سال در آنچه برابر سه اي بدهي حجم آمريکاييها که ميدهد نشان اخير آماري شواهد
  جيني ضريب اين، بر عالوه .است زمان آن نصف از کمتر آنها اندازهاي پس و دارند داشتند،
  .است 0.82 از بيش ثروت
:نتيجه
  ثروت و درآمد توزيع با اما يکسان هاي موجودي و مشابه جمعيت با ديگري کشور بتوان اگر

.بود خواهد تر پايين آن در تورم نرخ شک بدون نمود، پيدا تر عادالنه
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خالصه و نتيجه گيري - 6

:آن مشتق اولين عنوان به بازي سفته و )بهره نرخ( ربا حذف با
ميشوند، مالي تامين موسسات به تبديل اسالمي بانکهاي1.
بود، نخواهد وام يا/و پول بازار به نيازي2.
  که است اين اسالمي بانکداري توجه جالب ويژگي3.

:داري سرمايه نظام در حاليکه در .مينمايد پول حجم بودن درونزا بر داللت که

 رابطه بهره نرخ با گذاري سرمايه شود مي اظهار اقتصادي نظام اين در كه گفت بايد ترديد با
  خواهد پي در را توليد افزايش طريق اين از و بهره نرخ كاهش پول عرضه افزايش و دارد معكوس
 را داري سرمايه نظام در پول بودن برونزا چرايي ميتوان ممکن وجه بهترين به مطلب اين از .داشت
.نمود درك
43
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خالصه و نتيجه گيري - 6
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خالصه و نتيجه گيري - 6

  سرمايه، صفر هزينه جز به دارد، وجود گذاري سرمايه پروژه N که حالت ترين ساده در
N-1 براي مثبت فرصت هزينه وجود حالت در اما .داشت خواهد وجود حذف نرخ 

 از يکي بهره نرخ كه داشت خواهد وجود حذف نرخ N داري، سرمايه نظام سرمايه،
 ها پروژه همه براي سرمايه فرصت هزينه هم :ميکند بازي را نقش دو بهره نرخ .آنهاست
  .)حذف( حذف نرخ وهم

 وجود بالقوه گذار سرمايه يک روي پيش گذاري سرمايه پروژه سه تنها که کنيد فرض
 هر اما .مينمايد گذاري سرمايه )بعدي اساليد شکل( OT مقياس تا )1( پروژه در وي .دارد
 خواهد اقتصادي غير )2( پروژه به نسبت پروژه اين در آن از بيش گذاري سرمايه مقدار
 سرمايه براي .داد خواهد کاهش را پروژه سود نرخ برونداد، توسعه گونه هر زيرا بود،

.بود خواهد دوم پروژه از سودآورتر سوم پروژه ،OY از بزرگتر مقياس با گذاري
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 بايد ثانويه بازار در سهام قيمتهاي اما است شده شناخته رسميت به اوليه بازار6.
.باشد سهام كننده صادر بنگاه ها دارايي بر مبتني واسطه بال و مستقيما

 هستند، موجود توليد عوامل که هنگامي تا که است اين پول بودن درونزا داللتهاي از7.
 تعيين تقاضا توسط پول عرضه ديگر، عبارت به .يابد افزايش ميتواند پول عرضه
 درونزايي اصطالح .برونزاست متغيري پول عرضه که متعارف نظام خالف بر ميگردد
 است گرفته قرار استفاده مورد نيز داري سرمايه نظام در اي گسترده صورت به پول
 اسالمي چارچوب در که است چيزي آن از متفاوت کامال داللتهايش و آن معناي اما

 مستقل و مجزا هم از )حقيقي بخش و پول( بازارها که هنگامي تا .است توجه مورد
.باشيم داشته درونزا پول عرضه نميتوانيم ما شوند، داشته نگه

 قانوني ذخيره نرخ خاطر آرامش با ميتوان پول، بودن درونزا خاطر به8.

.9)Required Reserve Ratio (RRR)( ذخيره نرخ .داد کاهش صفر تا را 
Fractional( کسري Reserve( آن در پول عرضه که ربوي بانکداري نظام براي 

.دارد کاربرد برونزاست،
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.viiاست، متعارف بانکداري از بيشتر اسالمي بانکداري اجراي و اندازي راه هزينه  
  اين با .گذاران سرمايه فعاليت به نظارت و رصد به مربوط هاي هزينه خصوصا
  آن هاي هزينه از فراتر بسيار آن )محسوس غير و محسوس( مزاياي وجود،
 صورت به ميتوانند حتي که )بلندمدت در( مزايا  اين مهمترين .بود خواهد
  شد، نخواهند محقق داري سرمايه نظام در هرگز و شوند حاصل همزمان
:از عبارتند

ها قيمت عمومي سطح در ثبات¨
کامل اشتغال¨
ثروت و درآمد عادالنه توزيع¨
 نوساني غير تغييرات و اقتصادي نظام در ثبات¨
پايدار اقتصادي رشد¨
 خواهد اقتصاد درونزائي و خودکار تثبيت به منجر اسالمي چارچوب در پول درونزايي¨

  خواهد ارمغان به بشريت براي را كننده اميدوار و شاد زندگي يک نهايت در که شد
.آورد
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    :مقاومتي اقتصاد خاص نكات
n  باال؟ موارد تامين از بيش آيا  داريم؟ انتظاري چه مقاومتي اقتصاد از ما
n   الگو اين كردن پياده از حاصل نهائي نتايج شد ذكر باال در كه آنچه كه است بديهي 

  .نيست تحصيل قابل شبه يك و يكباره و ميباشد
n   تنظيم كشورمان قوانين ساير و اساسي قانون اصول اساس بر ما پيشنهادي الگوي 

.است شده
n   اسالمي جمهوري مصوب قوانين و اساسي قانون اصول از خارج كه ديگري الگوي هر 

.است شكست به محكوم شود تنظيم ايران
n   تنظيم غرب از كوركورانه تقليد با  گذشته الگوهاي همچنان آن هاي پايه كه الگوهائي 

 ما مسلمان مردم ساله 35-34 هاي آموزه با و نبوده مفيد كشورمان براي تنها نه اند شده
 توليد عوامل و داده قرار باطل دور يك در را ما بلكه است بيگانه و ندارد هماهنگي
 مي غرب دامن به تر گسترده و تر سريع را ما الگوها اين .مي كنند تلف را كشورمان
.مي كنند تبديل ذلت به را ما مقاومت و اندازند
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    :مقاومتي اقتصاد خاص نكات
n بر را خود تالش بيشترين ما پيشنهادي الگوي اجراي با همزمان بايد مقاومتي اقتصاد 

.بگذارد اجتماعي سرمايه بنيادين “سلولهاي” تقويت روي
n  ولي بودند گرفتن شكل حال در بنيادين هاي سلول اين از برخي انقالب اوايل در 

   كشورمان فرهنگي و اقتصادي- اجتماعي هاي اليه در دوانيدن ريشه از قبل متاسفانه
  !!! ... كه گذشت آن ما بر و كردند شروع را خود حمالت داخلي زده غرب هاي نيرو
n   بيشتري مانور قدرت از و داشته بيشتر پذيري انعطاف ما اقتصاد كه اندازه هر 

 طريق از جز نيست ممكن اين و .بود خواهد پذير آسيب كمتر كشورمان باشد برخوردار
داخلي منابع و مياني سطوح در ماهر انساني نيروي به اتكاء
n   ام داده سر “ينصرني ناصر من هل” نداي سال 35-34 از بعد مجددا من.
n  هاي دولت متاسفانه” كه بشنوند سميناري چنين در ما هاي نواده بعد سال 300 مبادا 

  .“كنند پياده را اسالمي بانكداري گذشته 330 طي نتوانستند قبلي

بركاته و اهللا رحمه و عليكم والسالم
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