
 150ـ  33، ص 1133، بهار و تابستان 44سال يازدهم، شماره دوم، پياپي    ______________________________________________   

 

 

 

 

 چارچوب نظري تقاضا براي پول با رويکردي اسالمي

 هاي تداخليلي براساس رهيافت نسلمد

 ستاديار دانشكده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائيا/  محمود عيسوي meisavi@atu.ac.ir 

 mojahedi@atu.ac.ir ستاديار دانشكده، اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائيا/  محمدمهدي مجاهدي مؤخر

 aalizadeh@atu.ac.ir ستاديار دانشكده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائيا/  خادم عليزاده امير

 maghajani83@gmail.com دانشجوي دكتراي اقتصاد اسالمي، دانشگاه عالمه طباطبائي/  معصومه آقاجاني
 03/17/0333ـ پذيرش:  21/10/0333دريافت: 

 
 چكيده

سالمي صاد با رويكرد ا ضاي پول در اقت شته و به غناي مي ،درک بهتر تقا صاد اثر گذا تواند در تجزيه و تحليل كال  اقت

 ،ر اقتصادهاي خرد( دبررسي و نقد تقاضاي پول در سطح كال )با پايه ادبيات اقتصاد اسالمي كمك كند. مقاله حاضر به

سلبا روي ساس مدل رهيافت ن سالمي و ارائه مدلي بر ا ضي ميكرد ا ستفاده از مدل ريا  پردازد. در مدلهاي تداخلي، با ا

آل( استخراج شده كه در آ  پول فقط توسط دولت پيشنهادي مقاله، تقاضاي پول براي يك جامعه اسالمي فرضي )ايده

شود. يافته ضه  ست كه وهشهاي پژ)بانك مركزي( و تنها براي يكبار عر ضاي پولؤعوامل م حاكي از اين ا در  ثر بر تقا

د: پرداخته شيي يكاز: درآمد، باورهاي ديني، تورم، مصييرف. در مدل پيشيينهادي نيز به اثبات هر  اندبررسييي نظري عبارت

ستقيم دارد. باورهاي ديني ضاي پول با آ  رابطه مثبت و م ست كه تقا شنهادي ا ستمزد در مدل پي تابع  رد ،درآمد هما  د

ها در مدل بيا  شد كه رابطه مستقيم با تقاضاي پول دارد. مصرف نيز مطلوبيت گنجانده شد. تورم در قالب نسبت قيمت

 باشد.مي مؤثردر مدل پيشنهادي بر تقاضاي پول به صورت مثبت 

 هاي تداخلي.اقتصاد اسالمي، اقتصاد پولي، تقاضاي پول، الگوي نسل ها:كليدواژه

 JEL: .E41, E49, P44, Z12بندي طبقه
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 مقدمه

.  دارد آ  هب خاصي نگرش نيز اسالم .است مطرف بشري زندگي مسائل ترينمهم از يكي عنوا  به اقتصاد،ة لمسئ

سالمي شكيل قواعدي از ،اقتصاد با رويكردي ا   و ستا اثرگذار اقتصادي هايفعاليت به دهيجهت بر كه شودمي ت

 .  اقتصادي است روابطاثرگذار بر  عواملاز جمله كند. پول نيز مي تعيين جامعه در را مردم بين اقتصادي روابط

شكينتوا  از ابعاد مختلفي مورد بح  قرار داد. پول را مي  در پول از تايك و دقيق تعريف يك»كند: مي بيا  مي

صاددانا  ميا  شكين، « )ندارد وجود اقت س(. 44، ص 2114مي ست  يلهپول در واقع و . پول يگريد يزو نه چمبادله ا

 يو قرارداد اجتماع يدهپد يكپول . (205 ، ص0313 )گزل، كرده و مشكالت را دور بزند يلمبادله كاالها را تسه يدبا

شر يك( و 4 ، ص0313، يسبوده )هر ست.  براي ،ابداع ب ساس پول تعريف جاي به لذاسهولت انجام مبادالت ا  برا

 .(22، ص 0334آبادي، دولت كنند )حسينيمي تعريف آ  و وظايف كاركردها اساس بر را پول آ ، ماهيت

سالميها ميفرضبه عنوا  يكي از پيش ،در اين پژوهش ست. رويكرد ا سيله مبادله ا به پول  ،پذيريم كه پول و

  ،نابراينب .بهره ناشييي از پاداش نقدينگي را حذف كرد بايد يعني  گونه اسييت كه كنز پول وجود نداشييته باشييداين

واهد شد و گذاري خانداز مخالف با سرمايهپس ،شود. اگر كنز پول وجود داشته باشدانداز برابر ميگذاري با پسسرمايه

سرمايه ،انداز فيزيكيانداز پولي تبديل به پسپس شد. در عامل يا هما   ه پولي در كنز پول، بهر مؤثرگذاري نخواهد 

 انداز برابر مي شود.گذاري با پسيهلذا سرما .است كه در اسالم ممنوع شده است

هر  هاي پوليدر اجراي سياست ،كه شناخت تابع تقاضا براي پول استاهميت  داراي از اين جهت ،نوشتاراين 

ه و تحليل تواند در تجزيمي ،درک بهتر تقاضاي پول در اقتصاد با رويكرد اسالمي رو،ازاينبسياري دارد.  تأثيركشور 

صاد اثر گ شتهكال  اقت سالمي كمك  ،ذا صاد ا سي و نقد تق ،. هدف از اين پژوهشكندبه غناي ادبيات اقت ضاي برر ا

دهد به اين پرسش پاسخ مي ،در اقتصاد با رويكرد اسالمي است. اين تحقيق ،هاي خرد(پول در سطح كال )با پايه

سالمي صاد با رويكردي ا ضاي ،كه اقت ست؟ در نهايت پول تقا س ،تابع چه متغيرهايي ا هاي لمدلي بر پايه الگوي ن

 د. كنو سازگار با رويكرد اسالمي ارائه مي ساموئلسنتداخلي 

با مراجعه به منابع  اين پژوهش، يك تحقيق بنيادي اسيييت. روشِ پژوهش، در بخش نخسيييت، توصييييفي 

ي در دل رياضاستفاده از م ،اي و بررسي مطالعات پيرامو  موضوع پژوهش و مقاالت معتبر و در بخش دومكتابخانه

در يك  اما ،كارهاي بسياري در زمينه تقاضاي پول انجام گرفته است ،هاي گذشتهاثبات مطالب نظري است. در سال

ساس مراحل و قواعد مدل سالمي و بر ا ضي نپرداخته ،پردازيسازي و نظريهجامعه مطلوب ا د. انبه ارائه الگوي ريا

يي در نهايت الگو است واز ديدگاه اسالم  ،بر آ  مؤثرپول و عوامل  بررسي تقاضاي هدف ،كه در اين پژوهشدرحالي

شود  چراكه الگو را از حالت توصيفي و كيفي به ميهاي تداخلي( ارائه پوشا  )نسلهاي هممدل نسل ةنظري بر پاي

نوآوري اين  و اين تفاوت .آورد كه تاكنو  در اكثر كارهاي تحقيقاتي انجام نگرفته استحالت يك مدل رياضي درمي

 .  استتحقيق نسبت به كارهاي انجام شده 

ر هاي خرد اقتصادي و در جهت كسب حداكثهاي تداخلي، روشي براي تحليل اقتصادي بر مبناي بنيا رهيافت نسل

به  ها و ورود زما توافق عمومي، بر پايه مفاهيم رياضيي آ  اسيت. بيا  منطقي تعامالت اقتصيادي جامعه، در قالب نسيل
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شني از پديدها صادي، تبيين رو شكار ميهاي زما لگوي اقت سطح قيمت را آ صاد، از جمله بهرة پولي و  ازد. بهره سمند اقت

اد توا  در بستر زما ، بهره پولي را از اقتصدهي پول و تورم ماحصل رشد پولي است. اينكه چگونه ميپولي، ماحصل قرض

 شود. هاي تداخلي حاصل ميسازي در چارچوب نسلو مدلمحو كرد، با تكيه بر مفاهيم روشن اقتصادي 

ول و )با توجه به اصي كندبار پول منتشير فقط يك ،اسيت كه اگر دولت )بانك مركزي( اينحاكي از  ،نتايج مدل

ضاي پول آموزه سالمي(، تابع تقا ستبههاي ا ضاي پول مؤثرهاي پژوهش، عوامل آيد. بر طبق يافتهمي د در  ،بر تقا

ه نيز دست آمدهاز: درآمد، باورهاي ديني، تورم، مصرف. در مدل پيشنهادي و تابع تقاضاي ب اندعبارتنظري بررسي 

 شوند. از اين عوامل اثبات مي يكهر 

 مباني نظري پژوهو

 باشد:يم زير شرف به آنها ترينمهم است. شده ارائه متعددي در اقتصاد متعارف نظريات آ ، تقاضاي و پول خصوص در

ست. اينا شد،مي هاكالسيك به مربوط كه نظريه، ولين نظريه در رابطه با پول، نظريه مقداري پول ا  اولين رايب با

(. وي براي 45، ص 0367 ،اصلي قديريشده است ) به صورت فرمول رياضي ارائهدر قر  نوزدهم  ريكاردو توسط بار

سطح عمومي قي ستناد مطرف كرد.متنخستين بار، رابطة ميا  حجم پول در جريا  و    ها را به عنوا  يك قانو ، قابل ا

سه دهه بعد، ستوارت توسط اين نظريه،    بررسي آ ، از هدف كه گرديد مطرف M.V=P.Tرابطه صورت به ميل جا  ا

سرعت بوده پول حجم و تورم رابطة ست )كه در آ   سطح T(، حجم مبادالت )Mپول ) حجم ،(V) پول گردش ا ( و 

ست گرديده مطرف نيز M.V=Ynصورت  به رابطه، اين اما. (Pها )عمومي قيمت   شد  فرض ثابت به توجه با كه ا

 (.45، ص 0367قديري اصلي، باشد )مي (Yn) اسمي ملي درآمد از (، تابعيMپول ) ، حجم(V)پول گردش سرعت

حجم  جاي آنكه به پس از نظريه مقداري پول، مكتب كمبريج ارائة نحوه ديگر نظريه مقداري پول اسيييت  البته به

(. 001ص ، اند )هما مبادالت متوسيييل شييوند، از طريق موجودي صييندوق و نقدينگي، معادالت خود را توجيه كرده

نند، نگاه كاقتصاددانا  مكتب كمبريج اعتقاد دارند كه اشخاص ممكن است پول را با هما  داليلي كه كاال را نگهداري مي

ضايتمندي ايجاد ميدارند  زيرا هر دوي پول و كاال، م ضا نظريه، كنند. اينطلوبيت يا ر   ملي درآمد زا تابعي را پول براي تقا

سمي ست. بنابراين، گرديده مطرف Md=kPYشكل  داند و بهمي ا ضاي ا ستقيم تابعي پول تقا سمي ملي درآمد از م   ا

M̅s=kPY 2 )M̅s( 0دست آمده است: از دو معادله ديگر به ،البته اين معادله باشد.مي = Ms  ،(.41، ص 0313)هريس 

در كتاب معروف به نظريه مقداري پول ايراد وارد كرده و  جا  ميناردكنيز ،0331و  0323از بحرا  سيييال  پس

ــتغال بهره و پول هنظرينام ه خودش ب آثار هرگونه تغيير در  ،كه طبق آ  دركجديدي را مطرف  ةنظري ،عمومي اش

شتغال منعكس ميدر تغيي حجم پول غالباً سطح توليد و ا برخالف نظر  ،كينز. هاسطح قيمتگردد تا تغييرات در رات 

صرفا براي مبادله  ،هاكالسيك ضا براي پول  ستند،ميكه تقا ضاي معامالتي دان ر نيز براي ديگ دو جزء ،عالوه بر تقا

ضاي پول قائل بود كه عبارت بودند از ضاي احتياطي براي پول .0 :تقا ضاي  .2  تقا سه  يبازسفتهتقا كه برگرفته از 

سفته ست. از ديدگاه او، انگيزه معامالتي، انگيزه احتياطي و انگيزه  صورت روزبازي ا صرفي به  مره افراد اغلب نياز م

شته و باي شند ددا شته با سطح درآمد آنها از .پول براي مخارج روزانه دا ستگي به  آنجاكه مخارج افراد تا حد زيادي ب



34    ، 1133، بهار و تابستان 44سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 

ض ،دارد شد.تابعي از درآمد ملي مي ،اي پول براي انگيزه معامالتيتقا شه اهافراد و بنگد كه كنبيا  مي كينز با ها همي

مواجه گردند كه مسييتلزم صييرف و  ،اعم از خوشييايند يا ناخوشييايند ،ايتوانند با حوادث و رخدادهاي غيرمترقبهمي

شد. صد اين انگيزه براي نگاه پرداخت پول با ستلزم مخارج ناگهاني داري پول، به ق ست كه م صادفاتي ا مواجهه با ت

ست)كينز،  ضاي پول رو،ازاينشود. ناميده مي «انگيزه احتياطي»( كه 31، ص 0337ا سمت از تقا  أثيرتتحت  ،يك ق

 اشد.بباشد كه اين شكل از تقاضاي پول نيز تابعي مستقيم از درآمد ملي ميبيني ميقابل پيشعوامل غير

كه  كننديمبراي انگيزه سومي نيز پول نزد خود نگهداري  ،عتقاد است كه افراد عالوه بر دو هدف فوقبر اين ا زكين

اين است كه پول با هدف و اميد انجام معامالت  ،«بازي پولتقاضاي سفته»باشد. منظور از بازي ميهما  انگيزه سفته

 ،در شييكل سيياده آ  ،ولپشييود. ازآنجاكه نگهداري نگهداري  ،آيدهايي كه پيش ميبرداري از فرصييتسييودآور و بهره

سرمايه موجبمشمول هزينه فرصت بوده و  شي از  سود نا سپرده گذاري در اوراق بهادار يا حساباز دست رفتن  هاي 

ير بازي، با تغييرات نرخ بهره ناشييي از تغيتغييرات تقاضيياي پول براي ارضيياي انگيزه سييفته ،گرددگذاري ميسييرمايه

تقاضييياي پول با نرخ بهره رابطه  نوعاين  اوراق بهادار بلندمدت در ارتباط اسيييت )هما (. به عبارت ديگر،هاي قيمت

  عكس.هيابد و ببازي پول كاهش ميتقاضاي سفته ،معكوس داشته و با باالرفتن نرخ بهره و يا هزينه نگهداري پول

ضاي پول، كينزه اعتقاد ب ضاي معامالتي و احتيا ،تقا ست كهبازسفتهطي و مجموع تقا   آمد مليتابعي از در ي ا

(Y) و نرخ بهره (r) مستقيم و با نرخ بهره رابطه معكوس دارد. ةباشد كه با درآمد ملي رابطمي 

M=M1+M2=L1(Y)+L2(r) 

ضاي انگيزه M1كه  ست كه براي ار ست كه  M2هاي معامالتي و احتياطي و ميزا  پول نقدي ا  رايبمقداري ا

 .(33شود )هما ، ص داري ميي نگهبازسفتهارضاي انگيزه 

 يهظرن يكعنوا  را به يمقدار يةنظر او پول ارائه داد. يمقدار يهمجدد از نظر يانيب ،يدمنفر يلتو م از آ  پس

هله اول ومقداري در  ةنظري: »كندمياو بيا  . بيا  كرد ها، مجدداًيمتسييطح ق كنندهيينتع يهنه نظر ،پول يتقاضييا

سطح قيمت ست. آ  يك نظريه در خصوص محصول يا درآمد پولي يا  ضا براي پول ا سيك نظريه تقا ت. هر ها ني

و  هايي در مورد شرايط تقاضاي پولمستلزم آميختن نظريه مقداري با يكسري مشخصه ،بيا  در مورد اين متغيرها

شدشايد درباره ديگر متغيرها مي ضاي  ،اين نظريه .(4، ص 0357)فريدمن،  «با ست كه تقا بر اين پايه قرار گرفته ا

 ،شود و از طريق مساوي ساختن درآمدهاي نهايي حاصل از ذخاير پوليپول براي يك فرد توسط منابع او محدود مي

يد حاصيييل از دارايي نه پول براي ،فريدمن .(003، ص 0313 گردد )هريس،هاي جايگزين تعيين ميبا عوا  هزي

صور نگهداري ساس آ  بر وي ةنظري و بوده مت ست گرفته شكل ا ضاي ،فريدمن نظر از. ا  ،پول براي حقيقي تقا

سبتي ست. افراد دائمي درآمد از ن ستفاده نيز دارايي عنوا  به پول از كهازآنجا ولي ا سبتي پس شود،مي ا   درآمد از ن

 سه ،ريدمنف. از ديدگاه دارد بستگي نيز دارايي اشكال ساير بازدهي به ،شودمي نگهداري پول شكل به كه ،دائمي

 ج(   ثروت انواع نسييبي قيمت (ب  تركيب ثروت نگهداري شييده الف( گذارد:مي تأثيرعامل مهم بر تقاضيياي پول 

 :باشدمي زير رابطه شكل به پول واقعي تقاضاي ،. بنابراينهاسليقه و ترجيحات دارندگا  دارايي

Md/p =  f (rm, rb, rs, P, Y, w) 
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 W و ملي درآمد Y تورم، p سهام، بازدهي نرخ rs قرضه، اوراق بهره نرخ rb بانك، بهره نرخ rm ،فوق بطةرا در

 نظر از البته. دارد معكوس رابطه بقيه با و مستقيم ةرابط ثروت و ملي درآمد با ،پول واقعي تقاضاي كه باشدمي ثروت

 .(020-021، ص هما ) تاس درآمد هما  بلندمدت در پول تقاضاي اصلي عامل ،فريدمن

متفاوت از ديگرا  را مورد اسييتفاده قرار داد )مدل رجحا  نقدينگي(. او  ( روشييي كامال0351ً) توبينسييپس 

قصد داشت تقاضا براي پول را از تصميم براي تخصيص سبد دارايي در شرايط نااطميناني استخراج كند. در مدل 

سبد دارايي خود را بين يك دا ،او سك )هما  پول( و يك دارايي با بازدهي نامطمئنافراد بايد  ولي  ،رايي بدو  ري

دهد. البته او فرض درجات مختلف ريسك گريزي افراد و حداكثرسازي مطلوبيت بيشتر از بازدهي پول تخصيص 

گذارا  مدعي شد كه سرمايه(. او 705، ص 2100كند )مك كالوم و گودفرند، مورد انتظار را در كار خود لحاظ مي

سرمايه سط بازده و پراكندگي بازده  ستگيهاي يكي را انتخاب كنند. بازده دارايي ،گذاريميا  متو به نرخ  مالي ب

سط بازده ،ها، بازده روي داراييروازايندارد.  بهره و كاهش يا افزايش ارزش دارايي كه با نرخ بهره  ،به كمك متو

ن شيييود، قابل تخميگيري ميش و افزايش ارزش دارايي اندازهكه با كاه ،شيييود و تغيير اين بازدهگيري مياندازه

اوراق قرضيه و سيهام كه براسياس ترجيح تركيب پول،  :گذاري عبارت اسيت ازرو، انتخاب سيرمايهاسيت. از اين

گيرد )پول متوسط پايين و پراكندگي زياد صورت مي ،نسبت به متوسط باال و پراكندگي كم در مقابل ،گذارسرمايه

باور  ورده وارد تابع تقاضاي پول ك اريسك را آشكار ،توبينته داراي متوسط بازده صفر و پراكندگي صفر است(. الب

 .كندبازدهي را انتخاب ميي  از ريسك يفرد تركيبدارد كه 

 طةابر ،ملي درآمد با كه دانندمي بهره نرخ و ملي درآمد از تابعي را پول تقاضيياي ،توبين و بامولاز آ ،  پس

وجودي انبار( )نگرش م توبين بامول معامالتي تقاضاي كه نظريه ،نظريه اين. دارد منفي رابطة بهره نرخ با و مستقيم

 به دآم و رفت هزينه و( بهره نرخ) پول نگهداري فرصييت هزينه به توجه با افراد كه كندمي شييود، بيا ناميده مي

  تعيين دوره هر در فوق، هايهزينه نمود  كمينه هدف با را خود پول مطلوب موجودي كه كنندمي سييعي ،بانك

كند و خود را در قالب حقوق دريافت مي (، درآمدTكنند كه فرد در ابتداي دوره )طول دوره برابر آنها فرض مي .كنند

تلزم مس ،داري كند يا به صورت پول. تبديل اوراق قرضه به پولاست كه اين درآمد را به صورت اوراق قرضه نگه آزاد

اوراق داري (. نگهnكند )شيييد كه به بانك مراجعه ميترين آنها، تعداد دفعاتي ميمهايي اسيييت كه يكي از مههزينه

( هاي حقيقي )پولدهند كه تقاضاي فرد براي ماندهنشا  مي ،دارد. ايشا  پس از محاسباتي rقرضه نيز عايدي برابر 

 .(430-421ص  ،2ج ،0363آيد: )برانسو ، مي دستبهاز رابطه زير 

𝑚𝑖 = (
𝛼𝑦

2𝑟𝑇
)

1
2 

ضاي معامالتي پول و رابطه پول و درآمد، دقت هما  شد، در نظرية مقداري پول، فقط به تقا گونه كه مالحظه 

ندي بجانبه، بح  نرخ بهره و اثر آ  بر تقاضيياي پول را با اسييتفاده از تقسيييمبا ردّ اين نگاه يك كينزشييده بود و 

را بيا   بازي، اين فرضهاي فرد مطرف كرد. البته، براي اثبات رابطة معكوس بين نرخ بهره و تقاضيياي سييفتههانگيز

شت كه افراد، يا فقط پول نگه سي كار داري ميدا سا ، توبينود كه ب كينزكنند، يا فقط اوراق قرضه. اين مطلب ايراد ا
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وانند تكند كه افراد ميجه به ريسك و عدم اطمينا ، بيا  مي. او با توكردآ  را در مدل رجحا  نقدينگي خود اصالف 

هره بر ، به اثر درآمد و نرخ بكينزنيز مانند  توبينو  بامولداري كنند. پس از آ ، تركيبي از پول و اوراق قرضيييه نگه

ضاي پول تأكيد كردند  با اين تفاوت كه طول دوره ه براي دفعاتي ك كند و تعداداي كه فرد درآمد خود را خرج ميتقا

ي نيز با اينكه بيا  مجدد از نظريه مقدار فريدمنكند نيز در مدل آنها اثرگذار بود. دريافت پول، به بانك مراجعه مي

 هاي مختلف، از جمله نرخ بهره اصالف كرد. پول داشت، اما نظريه مقداري را با وارد كرد  نرخ

ديدگاه معامالتي تقاضاي پول و ديدگاه پرتفوي تقاضاي پول  ها را در دوتوا  اين ديدگاهمي ،به طور خالصه

راي داند كه بوظيفه پول را در حد وسيييله مبادله مي ،هاي معامالتي، تقاضيياي پولبندي كرد. در تئوريتقسيييم

ضاي پول كه در تئوريشود. درحاليهدف معامالتي نگهداري مي ه عنوا  ب ،بر نقش پول تأكيدهاي پرتفوي، تقا

كنند و ميزا  تقاضاي پول بر شا  نگهداري ميه ارزش است كه افراد آ  را به عنوا  بخشي از سبد داراييذخير

سك دارايي ساس بازده و ري شده، بايد گفتبا توجه به ديدگاه شود.در برابر پول تعيين مي ،هاا چو   :هاي بيا  

هاي زهبندي انگيتوا  از ايده تقسيممي ، اماشده تمامي اين نظريات رد است، نرخ بهره و ربا در اسالم ممنوع شده

ستفاده  سلما  در اين زمينه وجود ندارد. همچنين كرد افراد ا سلما  و غير م ه در در ادام ،چراكه فرقي بين فرد م

 مورد متغيرهاي اثرگذار بر روي تقاضاي پول فرد مسلما  صحبت خواهد شد.

 ر اقتصاددانان مسلمانهاي انجام شده از منظنه علمي مطالعهيشيپ

سال ست. مهمدر  ضاي پول انجام گرفته ا سياري در زمينه تقا شته، كارهاي ب ( به طور 0ترين آنها در جدول )هاي گذ

قاضاي پول بندي انگيزه افراد جهت تخالصه بيا  شده است. در اكثر اين مطالعات، بررسي تابع تقاضاي پول، با تقسيم

غير درآمد )مانند مطالعات در اقتصاد متعارف(، پايه اصلي در تمامي مطالعات است. گاهي انجام گرفته است. همچنين، مت

براي پول، هزينه فرصت نگهداري لحاظ شده است كه بايد گفت: با نرخ بهره، كه به عنوا  قيمت پول يا هزينه فرصت 

هره ري ارائه شود  چراكه در اسالم نرخ بتنگهداري آ  در اقتصاد متعارف مطرف شده، تفاوتي ندارد و بايد جايگزين دقيق

بازي، با در نظر گرفتن شروطي قابل پذيرش است. اما بايد نام جايگزيني براي آ  اتخاذ و ربا حرام است. در مورد سفته

ق انفا يا ،الحسنهضقر يزهپول به انگ يمنحصر كرد  تقاضا ين،همچن اشتباه نگردد. كينزبازي از ديدگاه گردد تا با سفته

سفته ياطيو احت يمعامالت يهايزهدر كنار انگ يدبلكه با يست،درست ن ضا ،مشروع يبازو  شرايط  ييييپول  ياز تقا اگر 

ها، عدالت و انصاف در قيمتاخالق اقتصادي، حذف ربا، منع غرر و اكل مال به باطل، معنويت، بازارهاي اسالمي مانند 

بكاري، گيري هوشمندانه تهي از فريسود، رعايت حقوق مشتري، تصميم گرايي افراطي، اكتفا به حداقلپرهيز از منفعت

 كننده وها و ارتباط مسييتقيم مصييرفتواز  در وز  و قيمت كاالها، رقابت، فقدا  انحصييار، عدم احتكار، حذف واسييطه

زي و ... كه به نند ميرمعبازا  به مفهوم كينزي جايي باقي نخواهد ماند. افرادي ماو ... حاكم باشد، براي سفتهتوليدكننده 

استفاده  ،است تريكه عنوا  جامع يرخواهانهخ يزهبه انگانديييي بازي نظر مثبت دارند، اين شرايط را در نظر گرفتهبورس

 نمود. يآ  معرف يرا برا گيريقابل اندازه يريكرد و متغ
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 : خالصه مطالعات انجام شده برخي اقتصاددانان مسلمان1جدول 

 بر تقاضاي پول مؤثرعوامل  هاي تقاضاي پولانگيزه ددان مسلماننام اقتصا رديف

 (1135لطيف ) 1
 براي كسب درآمد - امور معيشتي و خيراتبراي  -

 ي را قبول نداردبازسفته -

    درآمد -  ثروت -   تورم -

 نرخ داخلي بازده سرمايه -

 (1131) عربي 4

 نيازهاي مؤمنان(  انگيزه معامالتي، احتياطي و معنوي )براي رفع -

 انگيزه كسب درآمد از طريق خريد و فروش اوراق سهام و مشاركت -

 درآمد -

 سهم سود صاحبان سهام -

-سود انتظاري سرمايه -

 گذاري

 (1130) انور 1

 كينز ةقبول سه انگيز -

 ي متفاوت بازسفتهفقط انگيزه  -

نسبت سهم صاحبان  -

 وجوه

 درآمد -

 (1334) محسن خان 2

 ول انگيزه معامالتي و احتياطي )به طور ضمني(قب -

 بازي صحبتي به ميان نياوردهدر مورد تقاضاي سفته -

 درآمد -

 نرخ سود سپرده -

 به ميان نياورده ها صحبتيدر مورد انگيزه - (1330) زنگنه 0

 درآمد -

هزينه فرصت نگهداري  -

 پول

 (1333) فهيم خان 6
 دوستانه بشر  انگيزه -معامالتي انگيزه -

 بازيسفتهانگيزه  -

 درآمد -

هزينه فرصت نگهداري  -

 پول 

 (1133) الزامل و بوعالم 3

 براي خريد كاالهاي مصرفي و خدمات  -

 احتياطي  انگيزه - ايبراي خريد كاالهاي سرمايه -

 وجود ندارد يبازسفته انگيزه - براي انفاق در راه خدا -

 درآمد -

 گذارينرخ سود سرمايه -

3 

و  1134) مير معزي

1133) 

 انگيزه تسهيل در انجام معامالت جاري و خريد كاالهاي مصرفي و خدمات -

 انگيزه انجام كارهاي خير )انفاقات و قرض و...( -

 هاي احتمالي در آينده )انگيزه احتياطي(انگيزه تأمين هزينه -

 بازي()سفته بازي مجازانگيزه كسب سود از طريق بورس -

 تورم -     ددرآم -

 سهم سود سپرده گذاران -

 كارمزد بانك  -

 گذارينرخ سود سرمايه -

3 

 يوسفي شيخ رباط

(1131) 

 سه انگيزه كينز مورد پذيرش است -

 يتابع ةرابط عدم ارائه -

 پول  يتقاضا يبرا

 مؤثر يرهايمتغ عدم بيان -

 پول  يبر تقاضا

15 

 رانهمكااسمعيلي و 

(1131) 

 ياضاتق يكنول يامدهن يانبه م يپول سخن دارينگه هايهيزدر مورد انگ -

 نموده يم( تقسي)به طور ضمن يبازسفتهو  يپول را به معامالت

 توليد ناخالص داخلي -

 نرخ تورم -

 نرخ بازده نقدي سهام -

11 

 فر و حيدريباستاني

(1132) 

  ياطياحتانگيزه  -ي مبادالت يزهانگ -

 بشردوستانهانگيزه  -يبازسفته انگيزه -

 يترشد جمع -

 تورم -

 )منبع: مطالعات محقق(
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سال بيا با توجه به تحقيقاتي كه در باال  شتهشد، در  ضاي پول انجام  ،هاي گذ سياري در زمينه تقا كارهاي ب

ست ساس مراحل و قواعد مدل . اماگرفته ا سالمي و بر ا به ارائه الگو  0پردازيسازي و نظريهدر يك جامعه مطلوب ا

ضاي پول و عوامل  هدف ،كه در اين پژوهشاند. درحاليداختهنپر سي تقا سالم  ،بر آ  مؤثربرر ستاز ديدگاه ا در  ،ا

 .هاي تداخلي ارائه شودبر اساس رهيافت نسل ،نهايت الگويي نظري براي تقاضاي پول

 عوامل مؤثر بر تابع تقاضاي پول در اقتصاد با رويكرد اسالمي 

شده توسط اقتصاددانا  مسلما  و با در نظر گرفتن آموزهبا توجه به مرور مطالعه سالميهاي انجام  وا  تمي ،هاي ا

 :ردكمطرف جنبه ارزشي دارند، به قرار زير  ،بر تقاضاي پول را كه برخي جنبه عيني و برخي ديگر مؤثرعوامل 

خود را برآورده سازند.  يازهاين مند شده وبهره ياله يهاكه از نعمت كندياسالم بر مسلمانا  تأكيد مييي درآمد: 

سراف و تبذ ينهو مصرف به يمندبهره ست و از رهبان تأكيدمورد  ،يرو دور از ا سالم ا سخت گرفتن بر خود و يتا  و 

ست. پ يخانواده نه خود و خانواده در  يشخص يازهايبر لزوم برآورده كرد  ن يزن اطهار ئمهو ا اكرم يامبرشده ا

  ابديميزا  تقاضاي پول نيز افزايش  ،يابدانتظار اين است كه هر چه ميزا  درآمد افزايش مي .دارند تأكيدطول سال 

معموالً افراد براي مقابله با حوادث و  سييوي ديگر،يابد. از چراكه ميزا  مصييرف و مخارج مصييرفي افراد افزايش مي

 داري خواهد كرد. بخشي از درآمد خود را نزد خويش نگه ،پيشامدهاي غير منتظره در آينده

تواند انسا  براي اينكه بباورهاي ديني امري است قلبي كه ناشي از تقوا و ايما  انسا  است.  باورهاي ديني:ييي 

ا  به خدا . هرچه شناخت انسكندتقويت  خود راالزم است كه ايما   ،به اعتقاداتش پايبند باشد و به ارتقاء آنها بپردازد

شد، انگيزه  سر ميزندو به دين قوي با شتري از او  شده و رفتارهاي مثبت بي سا  تقويت   ،ديني . از جمله باورهايان

 توا  به موارد زير اشاره كرد:مي

ني يع  تمام جها  هستي و آنچه در آ  است ،تعلق جها  هستي و تمامي اموال به خداوند: در بينش توحيديي 

 (.77  يونس: 021مائده:   016ز آ  خداوند است )بقره: ا ،ها كه صاحبا  ظاهري اموال هستنداموال و خود انسا 

و اَنفِقوا ممّا جَعَلَكُم » فرمايد: سوره حديد، خداوند مي 6امانت بود  اموال در دست بشر از طرف خداوند: در آيه ي 

ت به د اموال را به اماناز آنچه خداوند شما را در آ  جانشين خويش قرار داد انفاق كنيد. لذا خداون  ..«.مُستَخلَفينَ فِيه 

 بشر سپرده است. 

 مانا مسلدهي به رفتار به معاد و تداوم زندگي در جها  آخرت، در شكل به اصول دين و باالخص اعتقاد اعتقادي 

با  ،اي كه ميا  اعمال انسييا  در دنياهاي زندگاني آخرتي و نوع رابطهدارد. تبيين اوصيياف و ويژگي تأثيرفوق العاده 

آورد. هاي مناسيييب براي تغيير رفتار امت اسيييالمي را پديد ميا و كيفرهاي جها  آخرت وجود دارد، زمينههپاداش

در جهاد با دشييمنا  خدا، انفاق، ايثار، مواسييات با برادرا  ديني،  ،رفتارهايي مانند فداكاري و گذشييت از جا  و مال

 ن عقيده است.هاي عمومي، همگي از آثار ايمين هزينهأهمكاري با دولت در ت

سالمي، انتظار ميبا توجه به آموزه صرف هاي ا شتري از درآمد خود را  سلما  ميزا  بي رود با افزايش درآمد، فرد م

اي هانفاق، وقف و انجام كارهاي خير و عام المنفعه، يا هزينه براي مناسييك و مراسييم ديني كند. همچنين، بنا بر آموزه
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ه انساني گذاري و افزايش سرمايعه زندگي و نيز عبادت بود  كار، وي اقدام به سرمايهديني دربارة لزوم يا استحباب توس

يزه تر باشد، انگاش كند. روشن است كه هر مقدار باورهاي ديني قويو ... به جهت توسعه زندگي و آينده خود و خانواده

ه انگيزه خيرخواهانه افزايش خواهد يافت. براي انجام اين نوع مخارج بيشيييتر خواهد بود. در نتيجه، تقاضيييا براي پول ب

هاي اسييالمي، مقررات و قوانيني همانند مقررات مربوط به منع بهره و همچنين از جمله باورهاي ديني برگرفته از آموزه

 پردازد.ربا و كنز كرد  پول است كه هر مسلماني با اين باور و اعتقاد به تقاضاي پول مي

تظار كاهش تقاضا براي پول و نگهداري ثروت، به صورت ساير اشكال دارايي ييي كه ييي تورم: در شرايط تورمي، ان

هاي واقعي (. در نرخ تورم باال، دارايي0317كنند ييي وجود دارد )دهمرده و ايزدي، ارزش خود را در مقابل تورم حفظ مي

(. البته اين كاهش تقاضا در زما  0316گيرند )شهرستاني و شريفي رناني، هاي مالي مورد توجه قرار ميبيشتر از دارايي

گردد كه به پول به صييورت جزئي از ثروت نگاه شييود و بر ذخيره ارزش بود  آ  تأكيد افزايش تورم، زماني مطرف مي

ابد. اما يهاي ديگر افزايش و تقاضا براي پول كاهش ميشود. با افزايش تورم، ارزش پول پايين آمده، تقاضا براي دارايي

سيله مبادله بود  پول تأكيد شود، با افزايش تورم، به پول بيشتري جهت خريد كاالها نياز است. در نتيجه، تقاضا اگر بر و

فرض اين تحقيق، وسييييلة مبادله بود  پول (. ازآنجاكه پيش0311ي، و ذاكر يا اسيييالملوئيابد )براي پول افزايش مي

 ميزا  تقاضا براي پول افزايش خواهد يافت.  (، لذا با افزايش تورم،23، ص 2113است )ر.ک: صديقي، 

مصرف: هرچه جامعه به سمت مصرف بيشتر سوق پيدا كند، تقاضاي افراد جامعه براي پول افزايش خواهد يييي 

صرف مي شديافت. حال م صرف كاال براي رفع نيازهاي فرد با صرف كاال براي رفع نياز ديگر يا مي ،تواند م تواند م

ابع رو، عواملي كه بر تازاين گردد.مينوع يا انفاق باز، مانند كمك به همهاي درونيانگيزه افراد باشيييد كه به بح 

 ( مشاهده نمود. 0توا  به طور خالصه در نمودار )تقاضاي پول در اقتصاد اسالمي مؤثر هستند، مي

 بر تقاضاي پول در رويكرد اسالمي مؤثر: عوامل 1نمودار 

 

 

 

 

 تداخلي با رويكرد اسالمي  هايمدل نسل در قالب معرفي الگوي تقاضاي پول

اي فرضي، كه در آ  سازي روند مبادالت جامعه، به مدل(0351)ساموئلسن هاي تداخلي اين بخش بر اساس رهيافت نسل

ستفاده مي سنپردازد. شود، ميبراي مبادله از پول ا شر معرفي ميساموئل   گويد. الكن، پول را به عنوا  يك اختراع مهم ب

  فادهاست آ  از خرد مباني بر مبتني اقتصاد كال ، در كه است ايپايه الگوي دومين ،(0351) ساموئلسن تداخلي هاينسل

  استفاده ردمو اينحو گسترده به داد، قرار بررسي مورد را افراد تصميمات نتايج كال  توا مي الگو اين از ازآنجاكه. شودمي

هاي همپوشا  )تداخلي(، الگو (. همچنين، با استفاده از مدل نسل013، ص 0، ج0367يشر، )بالنچارد و ف است گرفته قرار

راع مهم رسييد. پول به عنوا  يك اختاز حالت كيفي و توصيييفي تقاضيياي پول، به يك مدل رياضييي در تبيين مسييئله مي

 عوامل مؤثر بر تابع تقاضاي پول در اقتصاد با رويكرد اسالمي

 باورهاي ديني مصرف تورم درآمد
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الگو،  به پول ورود از ند. پيشكبشييري، سييهمي مهم در تخصيييص بهينه و افزايش رفاه در قالب بهينه پارتويي ايجاد مي

  كند،مي فراهم را لهمباد امكا  پول اينكه دليل به بنابراين،. دارند فاصله بهينه وضعيت از بنابراين، ندارند. ايمبادله هانسل

صيص سالمي، تخ صاد پولي با رويكرد ا دمه ر مقگونه كه دها را بهينه خواهد كرد. هما عبور از مبادله تهاتري، به يك اقت

. كنز پول وجود ندارد )بازدهي روي پول وجود 0بيا  شد، يك اقتصاد پولي با رويكرد اسالمي، چند خصوصيت مهم دارد: 

 . به خاطر انجام عمل مبادله، پول وجود دارد.2(. S=Iگذاري برابر است )ندارد(. لذا پس انداز با سرمايه

 فروض مدل

 ،هر فرد :ريسك است. جامعه از دو گروه يا دو نسل تشكيل شده استتحت شرايط قطعيت و عدم وجود  ،اين اقتصاد

ندگي ميعمري دو دوره به عبارت ديگراي دارد و در دو دوره جواني و پيري ز يا ه ب tفردي كه در زما   ،كند.  دن

ير باهم زندگي دو گروه جوا  و پ ،پير است )زما  ناپيوسته است(. در هر زما  t+1جوا  و در دوره  tآيد، در زما  مي

هي روي پول لذا بازد .كنند. اقتصاد، يك اقتصاد پولي با رويكرد اسالمي است  بدين معنا كه كنز پول وجود نداردمي

و  كنديموظيفه مبادالتي دارد. دولت فقط براي يكبار، پول كاغذي بدو  پشييتوانه منتشيير  وجود ندارد و پول صييرفاً

 شود.شي از آ  به افراد جوا  و بخشي از آ  به افراد پير داده ميانجام وظيفه مبادالتي پول، بخ براي

 كند. يعني:رشد مي nكنند. جمعيت با نرخ افراد ارثي بر جاي نگذاشته و خود نيز از كسي ارثي دريافت نمي

1. 𝑁𝑡+1 = 𝑁𝑡(1 + 𝑛) 

𝑢(𝑐1,𝑡تابع مطلوبيت  , 𝑐2,𝑡+1) باشد كه ميu صرف در زما  حال و آينده، مطلوبيت حاصل از مc  ،مصرف𝑐1,𝑡 

صرف در زما   صرف در زما   𝑐2,𝑡+1و  (0و در دورا  جواني ) tم ست2و در دورا  پيري ) t+1م نرخ در اينجا  .( ا

چراكه مطلوبيت مصرف حال و آينده يكسا  است. رويكرد اسالمي مقاله نيز نرخ تنزيل   تنزيل مطلوبيت وجود ندارد

ترجيحات مصيييرفي حال و آينده را در تقعر تابع مطلوبيت  تأثيرتابد و را به عنوا  ريشيييه ذهني بهره، برنميزماني 

شتغال وضعيت در كند. اقتصادتعريف مي  ،كار با جمعيت جوا  برابر است. دستمزد از محل كارو نيروي بوده كامل ا

ستدر دوره اول زندگي )جواني( مي شد. فرد جوا ، بخشي از د  . در دورهكندميانداز و بخشي را مصرف مزد را پسبا

انداز دوره جواني جهت مصيييرف در دوره دوم زندگي اسيييتفاده دوم يا دوره پيري، افراد توانايي كار ندارند و از پس

واحد پول كاغذي منتشييير كرده و به هر دو گروه افراد جوا  و  Hنمايند. دولت )بانك مركزي( براي يكبار مقدار مي

نمايد)پول در بين مردم به عنوا  وسيييله مبادله پذيرفته شييده و رواج يافته اسييت  چرا كه مبادالت اد پير ارائه ميافر

 نمايد(. لذا عرضه پول ثابت و در كنترل دولت )بانك مركزي( خواهد بود.موجود را تسهيل مي

د و مبادله پولي اسييت. اقتصيياد توليدي ديگر مبادله كااليي وجود ندار 2پول در اين مدل، فقط وسيييله مبادله اسييت.

سرمايه و كار انجام مي ستفاده از  ست. توليد با ا ست. نحوة عمل بنگاهشود. فرض ميا صفر ا ستهالک  ها شود نرخ ا

𝑌رقابتي است و در شرايط فني، بازده ثابت به مقياس توليد  = 𝐹(𝐾, 𝑁)  قرار دارند. توليد سرانه هر كارگر𝑌
𝑁⁄  است

𝑦 بع توليدكه با تا = 𝑓(𝑘) شييود كه در آ ، تعيين مي𝑘 توليد،  كار اسييت. مقدار -نسييبت سييرمايه𝑌𝑡 عامل از تابعي  

𝑌𝑡كه به صورت  𝐾𝑡سرمايه  و 𝑁𝑡انساني  = 𝐹(𝐾𝑡 . 𝑁𝑡)  است برقرار زير معادالت الگو، اين در .شودمي داده نشا: 
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2. 𝑦𝑡 =
𝑌𝑡

𝑁𝑡
= 𝐹 (

𝐾𝑡

𝑁𝑡
,

𝑁𝑡

𝑁𝑡
) = 𝐹 (

𝐾𝑡

𝑁𝑡
, 1) = 𝑓(𝑘𝑡) 

 :از اندعبارت كار نيروي نهايي توليد و سرمايه نهايي توليد

3. 𝑀𝑃𝐾 = �́�(𝑘𝑡) 

4. 𝑀𝑃𝑙 = 𝑤𝑡 = 𝑓(𝑘𝑡) − 𝑘𝑡�́�(𝑘𝑡) 

 با: است برابر توليد رشد نرخ ،(0) معادله طبق ،گ است. بنابراينهماهن جمعيت رشد با توليد رشد الگو، اين در

5. 𝑌𝑡+1 = (1 + 𝑛)𝑌𝑡 

 معرفي مدل

  اول، ام، به استثناء دوره tزماني  دوره هر در دارند. بنابراين، حضور هم با نسل، دو هر كه است زماني اولين t+1الگو،  اين در

  هستند و خود زندگي اول دوره در جوانا ، گروه .حضور دارند افراد دو گروه ست،ا اقتصاد اين حيات به شروع دوره اولين كه

 هاي مختلف نشا  داده شده است. (، همپوشاني نسل2كنند. در جدول )مي سپري خود را زندگي دوم دوره پيرا ، گروه

 هاي مختلف: همپوشاني نسل4جدول 

t+4 t+3 t+2 t+1 t 

                زمان

 نسل           

   𝑵𝟐.𝒕+𝟏
𝟏  𝑵𝟏,𝒕

𝟏  𝑵𝟏 

  𝑵𝟐.𝒕+𝟐
𝟐  𝑵𝟏.𝒕+𝟏

𝟐   𝑵𝟐 

 𝑵𝟐.𝒕+𝟑
𝟑  𝑵𝟏.𝒕+𝟐

𝟑    𝑵𝟑 

𝑵𝟐.𝒕+𝟒
𝟒  𝑵𝟏.𝒕+𝟑

𝟒     𝑵𝟒 

𝑵𝟏.𝒕+𝟒
𝟓      𝑵𝟓 

 )هاي پژوهومنبع: يافته(

 توا  به صورت زير نمايش داد:را مي 0يك فرد نمونه از نسل  ،لوبيت طول عمرمط براي نمونه،

6. 𝑢1(𝑐1,𝑡
1 , 𝑐2,𝑡+1

1 ) 

سل  :ست ازا عبارت 𝑢1كه  صرف از كاالها و خدمات در  ،در نتيجه 0مطلوبيت طول عمر يك فرد نمونه از ن م

𝑐1,𝑡تمام طول عمرش، 
t  ،𝑐2,𝑡+1در دورا  جواني در زما   ،فرد نمونهمصرف از كاالها و خدمات  1

مصرف از كاالها  1

گذاري اسييت. افراد سييرمايه 𝐼𝑡در دوره جواني برابر  𝑆𝑡انداز . پس t+1در زما   ،و خدمات فرد نمونه در دورا  پيري

𝑆𝑡 يعني  كنندكنز نمي گذاري خواهند كرد و چيزي راتبديل به سرمايه ،كنندانداز ميتمام آنچه را پس = 𝐼𝑡 افراد بر .

1انداز هر دوره، در دوره بعد )روي پس + 𝑟𝑡+1 )خواهد آورد كه  دستبه𝑟𝑡+1 گذاري است. بازدهي حاصل از سرمايه

، همصييرفي دارد كه اين مجموع ةمجموع ،غير مسييلما (يا مسييلما  و  ،به طور كلي تابع مطلوبيت )هر فرد رو،ازاين

تمايل به مصرف وجود دارد كه برابر يا بزرگتر  ،يك مجموعه كراندار از پايين و غير كرانداردار از باالست. در ذهن فرد

 هايشدهد. هر انساني با هر نگرش فكري، رجحا هاي فرد را نشا  مياين تمايل به مصرف، رجحا  .از صفر است
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رود و از مصيرف برخي سيرا  كاالهاي خاصيي مي ،ي ديني خودگيرد كه بر اسياس باورهادر اين مجموعه قرار مي

هاي او در تابع مطلوبيت حاصل از مصرف با توجه به رجحا يييي . لذا باورهاي ديني هر فرد كندميكاالها خودداري 

 گيريم )بدو  در نظر گرفتن شماره نسل(:را به صورت زير در نظر مي ي كاالها و خدمات

7. 𝑢(𝑐1,𝑡 , 𝑐2,𝑡+1) 

 متولد شده، به صورت زير است: tيابي فردي كه در زما  مسئله بهينه

8. max 𝑢(𝑐1,𝑡 , 𝑐2,𝑡+1) 

9. s.t.  𝑃𝑡𝑐1,𝑡 + 𝑆𝑡 = 𝑤𝑡  

10.         𝑃𝑡+1𝑐2,𝑡+1 = 𝑆𝑡(1 + 𝑟𝑡+1) 

 ،بارواهد كرد. حال فرض كنيد دولت براي يكها را بهتر خكه بيا  شيد، مبادله، وضيعيت همه نسيل گونههما 

شر كرده و  Hمقدار  ستمزد را به ،هر دو گروه افراد جوا  و افراد پير ارائه نمايد. افراد جوا به واحد پول كاغذي منت  د

و دهند اختصاص مي tگذاري در دوره انداز كرده و تماماً به سرمايهواحدهاي پولي تبديل كرده و بخشي از آ  را پس

انداز و بازدهي اين پس ،. افراد پيركنندميرا براي مصييرف كاالها و خدمات مورد نياز در دوره اول صييرف  يبخشيي

 گذاري را تبديل به پول كرده، مصرف خواهند كرد.حاصل از سرمايه

11. 𝑀𝑡
𝑑 = 𝑤𝑡     

12. 𝑃𝑡+1𝑐2,𝑡+1 = 𝑆𝑡(1 + 𝑟𝑡+1) = 𝑀𝑡+1
𝑑     

𝑀𝑡كه 
𝑑 ( داريم: 01تقاضاي پول فرد است. از معادله ) 

13. 𝑃𝑡+1𝑐2,𝑡+1 = 𝑆𝑡(1 + 𝑟𝑡+1) →  𝑆𝑡 =  
𝑃𝑡+1𝑐2,𝑡+1

(1+𝑟𝑡+1)
  

 ( داريم:00( و )3( و )03از معادله )

14. 𝑃𝑡𝑐1,𝑡 +
𝑃𝑡+1𝑐2,𝑡+1

(1+𝑟𝑡+1)
= 𝑤𝑡 =  𝑀𝑡

𝑑    

 متولد شده، به صورت زير خواهد شد: tيابي فردي كه در زما  مسئله بهينه ،در اين صورت

15.         max 𝑢(𝑐1,𝑡 , 𝑐2,𝑡+1) 

s.t.  𝑃𝑡𝑐1,𝑡 +
𝑃𝑡+1𝑐2,𝑡+1

(1+𝑟𝑡+1)
=  𝑀𝑡

𝑑   

 نماييم:ثر مينويسيم و حداكيابي ميحال الگرانژ را براي مسئله بهينه

16. 𝐿 = 𝑢(𝑐1,𝑡 , 𝑐2,𝑡+1) + 𝜆(𝑀𝑡
𝑑 − 𝑃𝑡 𝑐1,𝑡 −

𝑃𝑡+1𝑐2,𝑡+1

(1+𝑟𝑡+1)
 ) 

17. 
𝜕𝐿

𝜕𝑐1,𝑡
= 0    →      �́�𝑐1,𝑡

− 𝑃𝑡𝜆 = 0    →    𝜆 =
�́�𝑐1,𝑡

𝑃𝑡
 

18. 
𝜕𝐿

𝜕𝑐2,𝑡+1
= 0    →      �́�𝑐2,𝑡+1

− 𝜆
𝑃𝑡+1

(1+𝑟𝑡+1)
= 0     

      →    𝜆 =
�́�𝑐2,𝑡+1

𝑃𝑡+1

. (1 + 𝑟𝑡+1) 

19. 
𝜕𝐿

𝜕𝜆
= 0    →      𝑃𝑡𝑐1,𝑡 +

𝑃𝑡+1𝑐2,𝑡+1

(1+𝑟𝑡+1)
=  𝑀𝑡

𝑑 

 ( را مساوي قرار داده، داريم:01( و )06دو معادله )
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20. 
�́�𝑐1,𝑡

𝑃𝑡
=  

�́�𝑐2,𝑡+1

𝑃𝑡+1
. (1 + 𝑟𝑡+1)      

21. →    𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡 .
�́�𝑐2,𝑡+1

�́�𝑐1,𝑡

. (1 + 𝑟𝑡+1)  

 كنيم:( جايگذاري مي03( را در معادله )20حال معادله )

       𝑀𝑡
𝑑 = 𝑃𝑡𝐶1,𝑡 + 𝑃𝑡 .

�́�𝑐2,𝑡+1

�́�𝑐1,𝑡

. (1 + 𝑟𝑡+1).
𝑐2,𝑡+1

(1 + 𝑟𝑡+1)
      

22.  →       
𝑀𝑡

𝑑

𝑃𝑡
=  𝐶1,𝑡 +

�́�𝑐2,𝑡+1

�́�𝑐1,𝑡

. 𝑐2,𝑡+1         

 ( داريم:21از معادله )

23. 
�́�𝑐2,𝑡+1

�́�𝑐1,𝑡

=
𝑃𝑡+1

𝑃𝑡
.

1

(1+𝑟𝑡+1)
 

 ( جايگزين كرده، داريم:22( را در )23معادله )

24. 
𝑀𝑡

𝑑

𝑃𝑡
=  𝐶1,𝑡 +  

𝑃𝑡+1

𝑃𝑡
.

𝑐2,𝑡+1

(1+𝑟𝑡+1)
 

𝑃𝑡+1ا )هيمتآيد كه تابعي از نسبت قدست ميلذا تابع تقاضاي پول در يك اقتصاد پولي، سازگار با رويكرد اسالمي به

𝑃𝑡
 )

 ( و تابعي مستقيم از مصرف دوره اول)جواني( و مصرف دوره دوم )پيري( است. 𝑟𝑡+1گذاري )و عكس نرخ بازده سرمايه
𝜕

𝑀𝑡
𝑑

𝑃𝑡

𝜕
𝑃𝑡+1

𝑃𝑡

>  ،يابد فزايشها انسييبت قيمتاگر ها رابطه مثبت و مسييتقيم دارد. تقاضيياي پول با نسييبت قيمت :  0

 تقاضاي پول افزايش خواهد يافت.
𝜕

𝑀𝑡
𝑑

𝑃𝑡

𝜕𝑟𝑡+1
< سرمايه :  0 ضاي پول با نرخ بازده  سرمايهاگر گذاري رابطه منفي و عكس دارد. تقا اري گذنرخ بازده 

 خواهد يافت. انداز در دوره اول بيشتر شده و تقاضاي پول كاهشگذاري و پسافزايش يابد، تمايل به سرمايه
𝜕

𝑀𝑡
𝑑

𝑃𝑡

𝜕𝑐1,𝑡
> ستقيم دارد. :  0 صرف دوره اول نيز رابطه مثبت و م ضاي پول با م صرف افزايش ياب اگر تابع تقا  ،دم

 تقاضاي پول افزايش خواهد يافت.
𝜕

𝑀𝑡
𝑑

𝑃𝑡

𝜕𝑐2,𝑡+1
> سييتقيم دارد. اگر مصييرف افزايش يابد، : تقاضيياي پول با مصييرف دوره دوم رابطه مثبت و م  0

كنيم و هر دوره، اين انداز مي( بخشي از دستمزد را عمال پس05تقاضاي پول افزايش خواهد يافت. )طبق رابطه )

ضا به يك تابع پسبخش را تبديل به پول كرده و بعد مصرف مي شده و تقاضاي  انداز تبديلكنيم  يعني تابع تقا

 م يك عمل مبادالتي و نه كنز.كنيم براي انجاپول مي

( نشا  داده شده، تقاضاي پول براي 02در دوره تقاضاي پول، تقاضاي معامالتي است. البته همچنا  كه در رابطه )

 دوره دوم نيز قابل تعريف است.

شر ول منتمدل بيا  شد، توليد در هر دوره، به اندازه رشد جمعيت، رشد دارد. همچنين، ميزا  پ همانطور كه در فروض

𝑃𝑡+1شده توسط دولت ثابت است، لذا ارزش پولي كاالها، در طي زما  در حال افزايش بوده، يعني  < 𝑃𝑡  و بنابراين، افراد

به كنز پول تمايل نخواهند داشت  زيرا جمعيت رشد دارد و رشد متناسب با جوانا  است و توليد به سمت جوانا  سوق پيدا 

شود. افرادي كه جوا  هستند، كشش جانشيني مصرف بين دو نقطه از زما  ي مصرف بيشتر ميكند و درخواست برامي
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صرف حال افزايش مي ست، م صرف دوره حال ا سمت ترجيحات م ند  كيابد و اين در تقعر تابع مطلوبيت نمود پيدا ميبه 

عمل  كند براي انجام يكول ميرود و تقاضاي پيعني نرخ نهايي جانشيني مصرف حال و آينده به سمت مصرف حال مي

 مبادالتي و نه كنز و نگهداري پول كه هزينه دارد مانند هزينه مراقبت و صندوقداري و ... .

= با تعريف
𝑃𝑡+1−𝑃𝑡

𝑃𝑡
 �̇� :خواهيم داشت 

 𝑃𝑡+1 < 𝑃𝑡       →      𝑃𝑡+1 − 𝑃𝑡 < 0     →     
𝑃𝑡+1 − 𝑃𝑡

𝑃𝑡

 < 0       →     �̇� < 0    

دهي پول در اين اقتصاد بدو  بهره و نگهداري پول قرض ،نرخ تورم منفي خواهد بود. در نتيجه ،به عبارت ديگر

كند كه افراد پول را به دليل هزينه نگهداري از خود دور يا كنز پولي داراي هزينه اسييت. منطق اقتصييادي حكم مي

 دهي بدو  دريافت بهره پولي است. رضبه مثابه ق ،كنند. اين دور كرد 

بر تقاضييياي پول در بررسيييي نظري عبارت بودند از: درآمد، باورهاي ديني، تورم و  مؤثرعوامل  ،در بخش قبل

نيز به اثبات هر كدام پرداخته شد: درآمد هما  دستمزد در مدل پيشنهادي است كه  ،مصرف. در اين مدل پيشنهادي

(. باورهاي ديني در قالب تابع مطلوبيت فرد مسييلما  در 04بت و مسييتقيم دارد )معادله تقاضيياي پول با آ  رابطه مث

رف مستقيم با تقاضاي پول دارد. مص ها در مدل بيا  شد كه رابطةقيمت مدل گنجانده شد. تورم نيز در قالب نسبت

 باشد.مي مؤثرنيز در مدل پيشنهادي بر تقاضاي پول به صورت مثبت 

 رييگجهينت 

صاد، در آ  تأثير و پول ضوعي اقت ست مو سزايي اهميت از كه ا صادي مكاتب در به  ست برخوردار اقت ابع شناخت ت. ا
هاي پولي هر كشور، تأثير بسياري دارد. امروزه با بررسي ميزا  تقاضاي پول در يك تقاضا براي پول در اجراي سياست

شور، مي صادي آ  را مورد تجزيه و تحليل ك ضاع اقت شا  دهنده بهبود توا  او ضاي پول، ن قرار داد. افزايش ميزا  تقا
 شرايط اقتصادي كشور و كاهش در ميزا  تقاضاي آ ، بيانگر شرايط بد اقتصادي است. 

سال سالمي و بر در  ست. اما در يك جامعه ا ضاي پول انجام گرفته ا سياري در زمينه تقا شته، كارهاي ب هاي گذ

اند. در اين پژوهش، با توجه به مروري كه بر پردازي، به ارائه الگو نپرداختهظريهسييازي و ناسيياس مراحل و قواعد مدل

هاي انجام شده بر روي تابع تقاضاي پول توسط اقتصاددانا  مسلما  شد، به بررسي تقاضاي پول و عوامل مؤثر مطالعه

 د.هاي تداخلي ارائه شيافت نسلبر آ  از ديدگاه اسالم پرداخته، در نهايت الگويي براي تقاضاي پول بر اساس ره

آل(، در نظر گرفته شد و پول فقط توسط دولت )بانك مركزي( و در مدل پيشنهادي تحقيق، يك جامعه اسالمي فرضي )ايده

سي هاي پژوهش، عوامل مؤثر بر تقاضاي پول، در بررفقط براي يكبار عرضه شده و تقاضاي پول استخراج گرديد. بر طبق يافته

 ت بودند از: درآمد، باورهاي ديني، تورم، مصرف. در اين مدل پيشنهادي نيز به اثبات هر يك پرداخته شد: نظري عبار
سبت شد كه رابطةقيمت تورم در قالب ن سبت  ها در مدل بيا   ضاي پول با ن ضاي پول دارد. تقا ستقيم با تقا م

ستقيم دارد. قيمت سبت قيمتاگر ها رابطه مثبت و م ضاي ،ها افزايش يابدن ضاي پول افزايش خواهد يافت. تقا  تقا
گذاري افزايش يابد، تمايل به نرخ بازده سيييرمايهاگر رابطه منفي و عكس دارد.  ،گذاريپول با نرخ بازده سيييرمايه

باشد. تقاضاي مي مؤثربه صورت مثبت  ،شود. مصرف نيز در مدل پيشنهادي بر تقاضاي پولگذاري بيشتر ميسرمايه
تقاضيياي پول افزايش  ،مصييرف افزايش يابد اگر مثبت و مسييتقيم دارد. ، رابطةره اول و دوره دومپول با مصييرف دو
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مثبت و مسييتقيم دارد.  ةخواهد يافت. درآمد هما  دسييتمزد در مدل پيشيينهادي اسييت كه تقاضيياي پول با آ  رابط
 باورهاي ديني در قالب تابع مطلوبيت فرد مسلما  در مدل گنجانده شد. 

ميزا   ،همچنين .به اندازه رشييد جمعيت، رشييد دارد ،مدل بيا  شييد، توليد در هر دوره كه در فروض گونههما 

يعني  ،لذا ارزش پولي كاالها در طي زما  در حال افزايش بوده .پول منتشييير شيييده توسيييط دولت ثابت اسيييت

𝑃𝑡+1 < 𝑃𝑡 بدو  بهره و ،پول در اين اقتصييياد دهيقرض ،نرخ تورم منفي خواهد بود. در نتيجه ،و به عبارت ديگر 

 كند كه افراد پول را به دليل هزينه نگهدارينگهداري پول يا كنز پولي داراي هزينه است. منطق اقتصادي حكم مي

 دهي بدو  دريافت بهره پولي است. به مثابه قرض ،از خود دور كنند. اين دور كرد 

ود شهاي آتي پيشنهاد ميضي انجام شده است، براي پژوهشازآنجاكه اين تحقيق، بر روي يك جامعه اسالمي فر

توا  اثر رشد عرضه پول و خلق پول كه اين عوامل در يك كشور خاص مورد ارزيابي قرار گيرد. در تحقيق ديگري، مي

يرد. گ را بر روي تابع تقاضاي پول بررسي كرد و يا فرض عدم وجود ارث را كنار گذاشته و تابع تقاضا مورد بررسي قرار

 توا  اين تابع تقاضا براي پول را در كنار تابع عرضه پول قرار داده و امكا  وجود بازار پول را بررسي نمود.همچنين، مي
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مدل بر اسيياس  هايفرضارائه پيش .3  و واژگا  كليدي رائه مفاهيما .2  شييناخت هدف مدل پيشيينهادي .0 از: اندعبارتسييازي مراحل مدل .0
 .ارائه مدل نظري .7  تعيين متغيرها .5  ارائه فرضيه .4  هاي اسالميآموزه

ذاري گانداز دوره قبل تبديل به سرمايهيابد. در دوره دوم، پسانداز اختصاص ميدو دوره داريم. در دوره اول، دستمزد ناشي از كار به مصرف و پس. 2
𝑀𝑡راي اينكه در هر دو دوره مصرف كنيم نياز به واسطه مبادله براي انجام مبادله داريم لذا شود. بشده و ما به ازاي آ  مصرف مي

𝑑 وارد مدل شد  
عوايد ناشييي از كار تبديل به پول  ،كنيم )در دوره اولبدين معنا كه هم در دوره اول زندگي و هم در دوره دوم زندگي از واسييطه مبادله اسييتفاده مي

 .شودگذاري تبديل به پول مييا هما  سرمايه ،اندازدر دوره دوم پس .ودششده و مصرف مي
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