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:بیان مسأله
 اهمیت  بانک مدرن در نظام پولی و مالی متعارف

نقش بانکها در خلق پول
نقش بانکها در تأمین مالی
ورود بانکها به کشورهاي اسالمی
 بانکها تالش براي اسالمی کردن

کتاب البنک الالربوي شهید صدر
قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران
تقدم شناخت موضوع بر بیان حکم

آیا موضوع بانک به درستی مورد شناسایی قرار گرفته است؟: سؤال



تلقی محققان بانکداري اسالمی از بانک 
 بانک به عنوان یک نهاد واسطه مالی

مهمترین فعالیت هاي بانک ربوي عبارت از قرض گرفتن با بهره یا  : شهید صدر
بدون بهره و سپس قرض دادن با بهره باالتر است و درآمد بانک ربوي از تفاوت 

.بین دو نرخ بهره حاصل می شود
بانک ربوي از  یک طرف وام می دهد و از طرف دیگر وام می : توتونچیان

دهد، یعنی در ماهیت حقوقی پول هیچ تغییري ایجاد نمی کند، بنابراین واسطه 
.وجوه است

در نظام اسالمی اگر چه وظایف بانکها شبیه به وظایف آنها در  : میرآخور
بدین . بانکداري سنتی است، لیکن به هر حال باید احکام شرعی را رعایت کنند

معنی که بانکها به عنوان نظم دهنده نظام پرداخت ها و نیز واسطه هاي مالی  
.عمل می کنند

بانک در نظام بانکداري سنتی مصداق روشن واسطه وجوه می باشد: موسویان.
تنها مشکل بانک متعارف، قرض ربوي است و لذا تمام تالش ها در : نتیجه

.  بانکداري اسالمی به حذف ربا معطوف شده است



)تاریخیرجوع به تحوالت (متعارف ماهیت بانک 
 گذاري مسکوکات فلزي در مکان هاي مشخص  ) امانت(سپرده
 وام دهی مسکوکات سپرده گذاري شده با توجه به زمان احتمالی مراجعه صاحبان

)بانک به عنوان نهاد واسطه(سپرده 
 فیشر معتقد است تا زمانی که حجم رسیدها (رواج رسیدها به عنوان وسیله مبادله

با حجم مسکوکات فلزي برابر بود، بانک ماهیت واسطه مالی خود را حفظ کرده  
)17به عنوان نمونه بانک آمستردام در قرن . بود
 بانک به  (فراتر از ذخیره مسکوکات فلزي ) اسکناس ها(انتشار رسیدهاي کاغذي

)عنوان نهاد خلق پول
تالش براي تنظیم گري خلق پول بانکی

 الزام تبدیل اسکناس به مسکوکات فلزي( 19مباحثات شمش گرایی در اوایل قرن(
 یک به یک میان اسکناس و مسکوکات فلزي تناظر(مکتب پولی(
 حذف انتشار اسکناس کاغذي( 1844قانون پیل در سال(
انتقادهاي فون میزز و هایک
 فیشر،  (بحران بزرگ و تالش براي حذف خلق پول بانکی به عنوان عامل بحران

...)سیمونز، نایت و 



)1اقتصاديبه متون رجوع (ماهیت بانک متعارف 
 رویکرد رایج در کتب درسی

 کتاب اقتصاد پول، بانکداري و بازارهاي مالی(بانک به عنوان واسطه مالی(
بانکها از : تبیین خلق پول بانکی در چارچوب رویکرد ضریب فزاینده پولی

.  طریق وام دهی پولهایی که در آنها سپرده گذاري شده، خلق پول می کنند
منتقدین رویکرد رایج

در توضیح   ناکاملرویکرد ضریب فزاینده اي به خلق پول، یک روش : گودهارت
.  فرایند تعیین حجم پول در اقتصاد است

را گسترش می  ) خلق سپرده(در دنیاي واقعی بانکها ابتدا اعتبار دهی : مور
.دهند و سپس دنبال ذخایر می گردند

بانکدار ... بانکدار یک واسطه نیست، بلکه تولید کننده اعتبار است: شومپیتر
.بدون اینکه گناه بزرگی مرتکب شود، پول خلق می کند



)2اقتصاديرجوع به متون (ماهیت بانک متعارف 
یکی از تصورات غلطی که درباره بانکها شایع است، این می : لی و دیگران مک

باشد که بانکها همچون واسطه هاي مالی عمل میکنند، یعنی سپرده هایی که مردم  
در این نگاه سپرده ها بر اساس . در اختیار آنها قرار می دهند را وام می دهند

تصمیمات براي پس انداز خلق می شوند و سپس بانکها این سپرده ها را وام می  
آنچه در واقعیت اتفاق می افتد این است که بانک ها ابتدا تصمیم می گیرند  . دهند

نتیجه  . که بر اساس فرصتهاي وام دهی که پیش رو دارند به چه میزان وام بدهند
.    که حجم سپرده ها را تعیین می کند بانکهاستاین تصمیم وام دهی 

جمع بندي
بانک یک نهاد خلق پول است که از طریق فرایند وام دهی یا سرمایه گذاري 

در این رویکرد سپرده پذیري از مردم در کنار . مستقیم پول جدید خلق می کند
استقراض از سایر بانک ها در بازار بین بانکی و یا استقراض ا ز بانک مرکزي 

.  براي جبران کسري ذخایر می باشد
. بر این اساس تلقی محققان حوزه بانکداري اسالمی از بانک کامل نیست



داللت هاي بانک به عنوان نهاد خلق پول در مطالعات بانکداري اسالمی 

 داللتهاي کالن
 که در آن ) نظام بانکداري مبتنی بر ذخیره جزئی(آیا نظام پولی کنونی

بانکهاي خصوصی بخش اعظم پول را خلق می کنند، مشروع است؟
 اقتصاددانان منتقد نظام بانکداري مبتنی بر ذخیره جزئی که رویکردهاي بدیل

پیشنهاد کرده اند
ایروینگ فیشر، میلتون فریدمن
موریس اله
توبین
فون مایزز، هایک، رثبارد
وایت

ابعاد و ویژگی هاي یک نظام پولی اسالمی چیست؟
داللت هاي خرد

وکالت در نظام بانکداري مبتنی بر ذخیره جزئی
طراحی چارچوب هاي تأمین ذخایر



برکاتهاهللا و  ورحمهعلیکم  والسالم


