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 هچکید

 
مدیون  کشورها، تا حد بسیار باالیی ثبات اقتصادی که تاکنون نشان داده است گذشته ویژه در دو دهه ، به اقتصادی تجربه

 فراوان ، اهمیتو مالی پولی هایفعالیت اصلی یعنوان هسته ها بهبانک میان ثبات مالی باشد. در ایندر آنها می ثبات مالی

 متعارف، اثر بانکداری با بانکداری اسالمی بانکداری های تفاوت شده تا عالوه بر بررسی حاضر سعی پژوهشدارد. در  تری

ایجاد ثبات  تواند بهمی که اسالمی بانکداری هایاز مؤلفه برخی و در ادامه قرار گرفته مورد بررسی بر ثبات مالی اسالمی

 .امد، اشاره شودیانجب اقتصادی

 

 .مالی متعارف، ثبات بازارهای ، بانکداریاسالمی بانکداری: ت کلیدیکلما
 

 

 :. مقدمه1

 . امروز بخشکشور است مالی کند بخشایفا می اساسی نقش مالی ثبات بازارهای به دستیابی در جهت که از عواملی یکی

 امروزی مالی در بازارهای . پیچیدگیشده است ( تشکیل: بازار پول و سرمایه)شامل گوناگونی بازارهای کشورها از توسعه مالی

 دیگری عوامل بهره اکتفا نشود و به های و نرخ پولی متغیرهای وضعیت بررسی بازارها تنها به این در ارزیابی شده است سبب

 شود. نیز توجه اسالمی بانکداری بخش همچون سهم

 

 :اسالمی بانک تعریف. ٢
 برای شرط ضروری این . البتهاست متعارف، عدم استفاده از بهره در معامالت بانک با بانکداری اسالمی بانکداری وت اساسیتفا

بر  مبتنی مالی از تأمین در دنیا وجود دارد که متعارف مواردی ؛ زیرا در بانکدارینیست بوده، اما شرط کافی اسالمی وجود بانک

 .کنندبهره استفاده نمی

 

 :پژوهش . پیشینه٣

 نظام در مقایسه این هایمزیت بررسی دهد کهنشان می اسالمی مالی و تأمین اسالمی ادبیات بانکداری از مطالعه حاکی نتایج

 گوناگونی هایرو، پژوهش . از اینگران بوده استپژوهش همواره مورد توجه اسالمی بانکداری متعارف از زمان پیدایش با بانکداری

 که و مشکالتی مسائل بررسی ها بهپژوهش این ی . تاکنون عمدهنظام انجام شده است این هایها و مزیتبا ویژگی در رابطه

و غیره  ، اجرایی، ابزارسازی، قانونیفقهی مباحث ملشا مسائل اند. این، پرداختهبوده است با آن مواجه در عمل اسالمی بانکداری

 (. ١٣٨٣)موسویان،  است

 نظام بانکداری هایچالش یابیمفهوم و علت بررسی با موضوع بهره و ربا، به مرتبط تاریخی مباحث (، با اشاره به٢٠٠٧ا )چپر
همچون ثبات و  هاییو متعارف، بر اساس شاخص دو نظام اسالمی ینب ایکار را در چارچوب مقایسه پردازد. او اینمی اسالمی

                                                           
 اقتصادی،دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیفارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم ١ 



 
 (.٣٥-٢٥: ٢٠٠٧دهد )چپرا، انجام می کارایی

 ها و نتایج، موضوع مزیتاسالمی مالی در ادبیات موجود تأمین اگرچه که گرفت توان نتیجهمطرح شد، می آنچه به توجه با

در  ثبات اقتصادی بحث به طور مستقل هنوز به ، لیکناست قرار گرفته ، مورد بحثاسالمی استفاده از نظام بانکداری اقتصادی

 . نشده است توجه طور کامل تواند ایفا کند بهمی زمینه در این اسالمی بانکداری که قشیکالن و ن سطح

 

 ها ها و تفاوتو متعارف: شباهت اسالمی . نظام بانکداری٤

، عقد ثابت بازدهیبا  ای، عقود مبادلهاند از: عقود مشارکتی عبارت کرد که بندیتقسیم ان عقود را در چهار گروه کلیتومی
 شود.می موارد پرداخته از این بیان هر یک به . در ادامهالحسنه متغیر، و عقد قرض با بازدهی ایمبادله

 

 :. عقود مشارکتی1-٤

، )تولیدی اقتصادی فعالیت منظور انجام یک مورد نیاز را به از سرمایه ، تمام یا بخشیاسالمی مالی عقود موسسه در این

 شود. می تقسیم ، سود فعالیتبا کارفرما منعقد کرده است که کند و در پایان بر اساس قراردادیمی ( تأمینو یا خدماتی تجاری
 

 :ثابت با بازدهی ایبادله. عقود م٢-٤

کند، می مالی تأمین اقتصادی منظور انجام فعالیت مورد نیاز را به از سرمایه تمام یا بخشی از عقود نیز مؤسسه دسته در این

 . است معلوم و معین ، سود موسسهاقتصادی از انجام فعالیت بعد از انعقاد قرارداد و قبل تفاوت که با این

 

 متغیر: بازدهیبا  ای. عقود مبادله٣-٤

 کند. می تأمین اقتصادی فعالیت انجام یک مورد نیاز را برای مالی از سرمایه ، بخشیمتغیر موسسه با بازدهی ایدر عقود مبادله

 

 :الحسنه . قرض٤-٤

ار خانواده نیازمند قرار داده در اختی در اختیار دارد بر اساس عقد قرضالحسنه را که منابعی اسالمی مالی عقد موسسه در این

 کنداکتفا می کارمزد بانکی گرفتن و تنها به

 

 بر ثبات مالی اسالمی . تأثیر بانکداری٥

 شود:می آن پرداخته توضیح به در ادامه کشورها شده که این مالی ثبات در بازارهای ایجاد این باعث مختلفی دالیل طور کلی به

 

 :یا تعهدات وجوه دریافتی تعهدات وجوه پرداختی ناهمسانی( . الف٥

. از است با تعهدات وجوه دریافتی تعهدات وجوه پرداختی دارد، نابسامانی نقش نظام مالی پذیریدر آسیب که از عواملی یکی

سپرده  حسابهای گیریشکل اض، منجر بهبر استقر در نظام مبتنی مالی ها، مؤسسات و نهادهایبانک مالی تأمین آنجا که

 .باشند اخذ وجوه خود را داشته توانند تقاضایمی گذاران در هر لحظه شود سپردهمی عندالمطالبه
 

 اقتصاد واقعی های .ب( شوك٥

در نظام متعارف امکان  واقع. در اقتصاد است واقعی های زند، شوكمی دامن نظام مالی پذیریآسیب به که از عواملی یکی

 .بماند باقی ثابت مالی تأمین بماند و تقاضا برای باقی ثابت مالی تأمین هزینه باال رود ولی سود انتظاری آن وجود دارد که
 

 اقتصاد غیر واقعی بخش و تقویت بازی.ج( گسترش سفته٥

 اقتصاد بود. به غیرواقعی و بزرگتر شدن بخش بازیشود، گسترش سفتهمی نظام مالی پذیریآسیب باعث که دیگری عامل

 (.١٣٨٧عیوضلو،  )باشد تریپایین در سطح مشکل با این میزان رویارویی اسالمی رسد در نظام بانکدارینظر می



 

 بلندمدت و عدم وجود تعهد .د( تحرك زیاد سرمایه٥

 ه و بازارهایشد هاچشمگیر سرمایه تحریک ، باعثمختلف کشورهای کشورها و در بین تفاوت اندك در نرخ بهره در داخل

 شود.می مواجه مالی منابع یعرضه و کاهش افزایش یاز ناحیه در نرخ بهره با خطراتی با تغییر کوچکی مالی

 

 کنترل ، نظارت و.ر( عدم شفافیت٥

 هایو نظارت بر فعالیت باشد، عدم شفافیت همراه داشته را به نظام مالی پذیریتواند آسیبمی که دیگر از عواملی یکی

از وقوع  پس مالی تأمین فرد سپردهگذار با مؤسسه ی، رابطهثابت نرخ بهرهی یدر نظام استقراض بر پایه . در واقعاست اقتصادی

 .کندپول خود اطمینان پیدا می ی و بهره اصل دریافت به عقد نسبت شده و فرد بر اساس اینقطععقد 
 

 بانک .ز( هجوم به٥

 گیریسایر سپردهگذاران قصد بازپس کند که بینیفرد سپردهگذار پیش بانک متعارف، اگر در یک در نظام بانکداری

 انگیزه اخذ سپردهاش از آن بانک وی امر برای را داده و همین آن بانک حتمال ورشکستگیفرد ا خود را دارند، این سپردههای

دیگر  ها و مؤسسات مالیسایر بانک به بانک مشکالت یک امکان وجود دارد که چارچوب این ، در اینکند. همچنینرا ایجاد می

 شود. منتقل

 

 گیری. نتیجه٦

 
ها کشورها بود. بررسی در این مالی ثبات بازارهای بر روی اسالمی و بانکداری تأثیر سیستم بررسی پژوهش این ف اصلیهد

 ها، کمبود منابعبانک ، ورشکستگیبانکی سیستم ثباتی)همچون بی بانکی در مسائل غالباً ریشهمالی بحرانهای که نشان داده است

 اعتماد متقابل ، کاهشبانکی شد از سیستم وامها و اعتبارات گرفته معوق و عدم بازپرداخت هایهی، بدکننده سرمایهتأمین مالی

 یو بروز اختالالت در روند رشد و توسعه تولید ملی اعتماد حجم کاهش انداز( دارد، سببپس حجم و نیز کاهش مشتریان و بانک

 اقتصادی بسیار باال را در ایجاد رکودهای یا وام با بهرهی بسیار سنگین هایبدهی نقششود. محققان اقتصاد کشورها می اقتصادی

ًباثبات  ذاتا هاسیستم این نشان داد که اسالمی و بانکداری مالی هایعملکرد سیستم میان بررسی دانند. در اینبسیار مؤثر می

 تواند از بخشنمی مالی ( بخش)تجارت بدهی کالی به و نیز انجام معامالت کالی یبازبهره، سفته ممنوعیت دلیل هستند. زیرا به

 برخوردار هستند. مالی در بازارهای نموده و از ثبات بیشتری جلوگیری مالی رو از وقوع بحرانهای بگیرد. از این پیشی واقعی
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