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جهان بر  يبحران اقتصاد ريتأث
  ياسالم يبانكدار

  31/4/1391 تاريخ تأييد:  14/9/1390 تاريخ دريافت:
  *نظرپور يمحمدنق  __________________________________________________________________ 

  **ييفاطمه رضا

  ***ييايوب خزا
  چكيده

دچـار اخـتالل و افـت     منظـا  نيـ كـه ا  اي گونـه  به ؛متعارف داشت يبر بانكدار سزايي به رثاجهان  يبحران اقتصاد
 كـرد؛ بنـابراين  در طـول بحـران ثبـات خـود را حفـظ       ياسالم يد؛ اما اين در حالي است كه بانكدارش يمعنادار

 م از بحـران نظابر مصونيت اين  ؤثرهاي م هاي اسالمي در خالل بحران و شاخصه عملكرد بانك چگونگيبررسي 
و بـا اسـتفاده از    امحتو ليو تحل يفيبه روش توص رو پيشهمين منظور مقاله   رسد. به نظر مي اخير امري ضروري به

جهـان مصـون    يتوانسته از بحران اقتصاد ياسالم يبانكدار«است كه:  هيبه دنبال اثبات اين فرض اي منابع كتابخانه
  ».با وجود بحران به رشد خود ادامه داده است ياسالم يها بانك يها ييدارا زانيم كه يطور به ،بماند

تنهـا ثبـات خـود را     در طول بحـران نـه   يهاي اسالم حاصله بيانگر اين واقعيت است كه بانك هاي هنتيج
تـوان بـه    انـد. از جملـه داليـل ايـن امـر مـي       دهكراي را نيز تجربه  هاي رشد فزاينده بلكه نرخ ؛اند حفظ كرده
ــواردي ــد:م ــممنوعيــت ا ؛ مانن ــاي هنجــام معامل ــ   ه ــي، توزي ــر قراردادهــاي واقع ــد ب ــوي، تأكي ريســك  عرب
هـاي جـذب    پـذيري هزينـه   گذاري، برقراري ارتباط ميان عرضه پول و بخش واقعي اقتصاد، انعطـاف  سرمايه

  د.كربانكداري اسالمي اشاره  نظامبازي در  هاي سفته سرمايه و محدوديت فعاليت
  .ياسالم يمتعارف، بانكدار يبانكدار ،يبحران مال واژگان كليدي:

  JEL:  .G01 ,G21 بندي طبقه
                                              

  nazarpur@mofidu.ac.ir. :Email                                .ديگروه اقتصاد دانشگاه مف ارياستاد. *
  rezaee30@gmail.com.:Email                          .        ديكارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مف .**

  akhazaei65@gmail.com:Email .   .ديكارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مف. ***
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  مقدمه
هايي از آن  م اصلي يا قسمتنظا، بحران عبارت است از وضعيتي كه نظم مند نظامدر نگرش 

رود. از اين  شود و پايداري آن از بين مي مي رو روبه، با اختالل نظامدر اثر روند طبيعي خود 
م در بلندمدت است نظابلكه محصول عملكرد غلط  ؛خارجي، بحران نه محصول عاملي ديد

(مركز  وجود ندارد نظامجز اصالح روندها و عملكرد   و براي احتراز يا درمان آن، راهي به
  .)2ص ،1387هاي مجلس،  پژوهش

ها  شده است. امريكايي رو روبهتاكنون امريكا سه بار با بحران اقتصادي  1981از سال 
كرده، بهره بانكي را مبادرت هاي انبساطي  حوادث به اتخاذ سياست براي مقابله با اين
داري را  تا زمينه بازسازي اقتصاد سرمايه كوشيدند ها را متعادل كرده و كاهش، نرخ ماليات

ها به  ل وقوع بحران كنوني نيز ورود بيش از حد جريان سرمايهعلفراهم كنند. يكي از 
انتشار اوراق رهني  راهكن، بازارهاي مالي كه از شدن بخش مس بخش مسكن بود. با اشباع

جريان  علت باره سقوط كردند و به يك  بر پايه مسكن و مبادله اين اوراق، شكل يافتند به
 ها نيز سرايت كرد. بخش ديگراين بحران به  ،پول و سرمايه در كل اقتصاد

ن و سقوط هاي مطرح جهاشدن برخي از بانكبحران مالي اخير كه باعث ورشكسته
هاي اسالمي نداشته است تا اي بر بانك ثر قابل توجه و گستردهاارزش سهام در بازار شد، 

آوردند. بررسي بازار  هاي اسالمي روكه بسياري از مشتريان غيرمسلمان نيز به بانك جايي
 20ـ15طور متوسط اين بازار ساالنه دهد كه بههاي اخير نشان ميمالي اسالمي در سال

  .)25ص ،1388درصد رشد داشته است (قضاوي، 
هاي اسالمي در خالل بحران مالي اخير، توجه فعاالن حوزه  عملكرد مناسب بانك
آن برخالف بانكداري  كاميابيهاي اين روش بانكداري كه به  بانكداري را به ويژگي

تحليل  به روش توصيفي و رو پيشهمين منظور، مقاله   د. بهكر، معطوف انجاميدمتعارف 
هاي بانكداري  اي به دنبال اين است كه ضمن تبيين ويژگي با استفاده از منابع كتابخانه امحتو

بانكداري اند، اين فرضيه را به اثبات برساند كه  هانجاميداسالمي كه اين عملكرد مناسب را 
هاي  كه ميزان دارايي  طوري بحران اقتصادي جهان مصون بماند به دراسالمي توانسته 

 هاي اسالمي با وجود بحران به رشد خود ادامه داده است.  بانك
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ده كرموضوع، عوامل مؤثر بر وقوع بحران را تبيين  پيشينهپس از طرح  رو پيش در مقاله
ه شدهاي بانكداري اسالمي كه سبب مصونيت آن از بحران  و ضمن تبيين برخي ويژگي
  پردازيم.  بحران مالي جهاني ميهاي اسالمي در جريان  است، به بررسي عملكرد بانك

  موضوعو ادبيات پيشينه 
هاي اسالمي در مقايسه با بانكداري متعارف در خالل  عملكرد بانك دربارهي هاي فراوان همقال

  كنيم:در ادامه به برخي از آنها اشاره مي ؛بحران اخير در داخل و خارج كشور نوشته شده است

  هاي داخليمطالعه
سنجي اقتصادي تبديل تسهيالت فروش  امكان«اي با عنوان ) در مقاله1388( كردو  سعيدي

بانك ملي ايران  وسيله بهبه مطالعه موردي انتشار اوراق رهني » اقساطي به اوراق رهني
پذير و در عملياتي، استفاده از اوراق رهني را امكان يپرداختند كه در نتيجه ضمن ارائه مدل

اقتصادي بر بانك ملي ايران، انتشار اوراق رهني را مناسب  صورت برقراري وضعيت خاص
 رو پيش نقش اوراق رهني در بحران اعتبارات امريكا در مقاله نيزو اقتصادي دانستند. 

  بررسي شده و بازار اوراق رهني امريكا و ايران در بخش مسكن مورد مقايسه قرار گرفت.
به » كارايي بهتر ،ري اسالمي؛ ثبات بيشتربانكدا«اي با عنوان در مقاله) 1388( موسويان

 جاي بانكداري متعارفبررسي بازتاب استفاده از نظام بانكداري اسالمي به
)Conventional Banking( گذاري سرمايه ،انداز پرداخته و اثر آن را بر متغيرهاي پس، 

. استه توزيع درآمد و رفاه عمومي بررسي كرد ،ها سطح عمومي قيمت ،توليد ،اشتغال
متغيرهاي  تمام ،اين بررسي بيانگر آن است كه با جايگزيني بانكداري اسالمي هاي هنتيج

  اساسي وضعيت بهتري خواهند داشت و نظام بانكي و اقتصادي ثبات بيشتري خواهد گرفت.
ابتدا به » هاي مالي بر بانكداري اسالميتأثير بحران«اي با عنوان ) در مقاله1388( قضاوي
بانكداري مصونيت  علترا  ذيليفي از بحران و انواع آن پرداخته و چهار ويژگي ارائه تعر
خريدوفروش  ؛ ب)تأمين مالي مبتني بر دارايي است الف)داند: مياخير از بحران  اسالمي

توان مورد  اسالمي بدهي را نمي وران انديشهبدهي با حرمت همراه است. از ديد بسياري از 
مالي بسيار كه حجم بازارهاي  ا به اوراق بهادار تبديل كرد، طوريمعامله قرار داده، آن ر
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 اين معنه اب ؛فروش وجود دارد ) محدوديت در پيشج *؛تر از ارزش دارايي واقعي بشود گسترده
) د **؛توانيد چيزي را كه مالكش نيستيد و آن را در تصرف خود نداريد، بفروشيدكه شما نمي

  وكار هستند.  پذيري كسب سوددهي و دوام هاي اسالمي بيشتر درگيربانك
بانكداري مشاركت در سودوزيان، روش «اي تحت عنوان ) در مقاله1388( خاوري

در بانكداري اسالمي  كاميابيمشاركت در سودوزيان را رمز  نظام» رفت از بحران ماليبرون
؛ مالي بديعي هاي داعم از ابزارها و ابنظام پرداخته است. در اين نظادانسته و به معرفي اين 

ناپذير هاي پايانپذير و گواهي پذيره براي طرحهاي پايانگواهي مشاركت براي طرح مانند:
  استفاده خواهد شد.

بانكداري روي هاي پيشها و ريسكفرصت«اي با عنوان ) در مقاله1388( مواليي حشمتي
را با يكديگر مقايسه كرده و بانكداري اسالمي و بانكداري ربوي » اسالمي در شرايط بحراني

هر يك از دو نظام در جذب سپرده و اعطاي  كاميابيبا استفاده از اطالعات موجود ميزان 
شدن با  هاي اسالمي در صورت بزرگوي بانك باورتسهيالت را تحليل كرده است. به 

   هاي نظارتي دارند.خواهند شد و نياز به تقويت بخش رو روبهمخاطره اخالقي 
اشاره » حل اقتصاد اسالمي هاي اقتصادي و راهبحران«) در مقاله 1389( عيسويو  داودي

هاي عنوان نظامي ربوي جاي گريز از بحرانداري بهكردند كه براي نظام اقتصاد سرمايه
مدي حاصل از آن، اها و ناكارراه خالصي از بحران يگانهبنابراين  ؛اقتصادي وجود ندارد

  ست. ا يعني بهره و ربا ؛آن مهسرچشدست شستن از 
يند اهاي اسالمي بر ثبات مالي در فرتأثير بانك« ) در مقاله1389( خردسوو  اكبريان

هاي خاصشان، اگر با نظام ويژگي علت هاي اسالمي به بانك باور دارند» شدن جهاني
ي جهان سو شوند و ساختار كاملي داشته باشند، باعث تأمين ثبات مال هاي جهاني هم بانك
شدن دارند شامل مديريت مناسب در  يند جهانياهاي اسالمي در فرشوند. اثري كه بانكمي

ها، حركت براساس بخش بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاري بر قيمت وضعيت
  واقعي و وجود نظام مشاركتي است.

                                              
تر از مبلغ اسـمي را   سنت خريدوفروش دين واقعي به كم اماميه برخالف عالمان اهل نهايالبته مشهور فق .*

 شمرند.مجاز مي
شود كـه در صـورت   مشمول قاعده حاكم بر بيع فضولي مي ،فروش چيزي را كه انسان مالك آن نيست .**

 د.شوالحاق اجازه مالك، آن معامله تنفيذ مي
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  هاي خارجيمطالعه
به بررسي علل » بحران مالي اخير و اقتصاد اسالمي«اي با عنوان ) در مقاله2008( صديقي

بازي قمارگونه را علت بحران و نگرش اسالمي به هر يك از آنها پرداخت. وي وجود سفته
ريسك، خريد دين و مشتقات مالي را مورد  دربارهبحران دانسته و رويكرد اقتصاد اسالمي 

كه اگر قادر  باور دارداخالقي دانسته و  وي ريشه مشكالت را شكستبررسي قرار داد. 
كه در آن افراد به كاالهاي عمومي توجه داشته و با هم همكاري  پديد آوريماي  بوديم جامعه

  .دآي د ميپديدولت و انگيزه براي بخش خصوصي  هاي هكنند، تركيب صحيحي از مداخل
دات براي اصالح بحران مالي جهان: برخي پيشنها«) در كتابي با عنوان 2009( چپرا

علت يا عوامل بحران را كه در طول دهه » معماري مالي جهان در سايه ماليه اسالمي
اين كتاب شامل سه كشورهاي جهان را فرا گرفته، مورد بررسي قرار داد.  تمام ،گذشته

م ماليه اسالمي معرفي نظادر فصل دوم  ؛بخش است كه در فصل اول علل بحران ذكر شده
در اين  ويم در بانكداري متعارف بررسي شده است. نظاشدن اين  اجراييشده و در آخر 

  داند. اعتبار در امريكا مي هاي رهني به خريداران كمكتاب علت مهم بحران را اعطاي وام
» هاي بحران اخير براي ماليه اسالميدرس«) نيز در كتابي تحت عنوان 2009( ميرآخور

هاي مالي كرده و بحران مالي را شكست بازار داراييم مالي را معرفي نظاابتدا عملكرد 
افزايش بازده دارايي هاي مالي  ها را دربارهتواند انتظاركه بازار مالي نمي اين معنه اداند. ب مي

هاي بحران اخير براي ماليه اسالمي است. درس ،بحث مهم وي در اين كتابتأمين كند. 
گسترش و اجراي چارچوبي جامع، پويا و جهاني  ترين نكته از نظر وي نياز به طراحي،مهم

 كردن قوانين آن است.  اجرايي براي عملي ياست كه نياز به مقام
كارايي بانكداري اسالمي و متعارف «اي تحت عنوان  ) در مقاله2009و ديگران ( يونس

هاي غربي در  بانك برابرهاي اسالمي در  ، كارايي بانك»GCCدر كشورهاي عضو 
هاي  را با استفاده از داده )GCC )Gulf Cooperation Councilربي منطقه كشورهاي ع

حاصله نشان داد كه  هاي هگيري كردند. نتيج اندازه 2007-2004دوره زماني بانك در  6
هاي  بيشتر از بانك ،درآمد و سود ديداما از  ؛تر كم ،هزينه ديدهاي اسالمي در  كارايي بانك

هاي غربي مشاهده  هاي اسالمي بيشتر از بانك ها در بانك غربي است. بازده متوسط دارايي
ده و كرگذاري  ها سرمايه هاي اسالمي بيشتر در دارايي كه بانك علت؛ به اين ه استشد
  شدند. تر درگير قراردادهاي بدهي  كم
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هاي اسالمي و  ار بحران جهاني بر بانكآث«اي با عنوان  ) در مقاله2010( دريديو  حسن
-هاي اسالمي و متعارف را در خالل بحران جهاني بهعملكرد بانك» اي متعارف: مطالعه مقايسه

وسيله بررسي تأثير بحران بر سودآوري و رشد دارايي و اعتبارات در يك گروه از كشورهايي 
داشتند، مورد ارزيابي قرار دادند.  اي از بازار را در اختيارم بانكي سهم عمدهنظاكه دو نوع 

هاي متعارف تحت  اي متفاوت نسبت به بانكگونههاي اسالمي بهبررسي آنها نشان داد كه بانك
هاي اسالمي به كاهش بيشتري در تأثير قرار گرفتند. ضعف در مديريت ريسك در بسياري بانك

. رشد اعتبار و دارايي انجاميدهاي متعارف در مقايسه با بانك 2009سودآوري در سال 
  بود. 2009و  2008هاي هاي متعارف در سالهاي اسالمي بهتر از بانك بانك

هاي اسالمي در خالل بحران مالي  بانك«اي با عنوان  ) در مقاله2010( ونكاتشو  پاراشار
هاي اسالمي و متعارف در كشورهاي  به بررسي عملكرد بانك» جهاني چگونه عمل كردند؟

پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه عملكرد  2009ـ2006طي دوره چهارساله  GCCو عض
 هاي متعارف بود. هاي اسالمي طي دوره مورد بررسي بهتر از بانك بانك

بانكداري اسالمي در مقايسه با بانكداري متعارف؛ مدل «) در مقاله 2010و ديگران ( بك
ري (متعارف و اسالمي) و عملكرد آنها در چند ، دو روش بانكدا»وكار، كارايي و ثبات كسب

كنند كه اگرچه هر دو روش  گيري مي ده و نتيجهكركشور را در خالل بحران اخير مقايسه 
نقدينگي  هاي ههاي اسالمي سرمايه و ذخير بانك ؛ امااند بانكداري تحت تأثير بحران قرار گرفته

 .انجاميدهاي اسالمي در خالل بحران  ر بانكبيشتري در اختيار داشتند و اين امر به عملكرد بهت
مقايسه تغيير در كارايي سيستم بانكداري اسالمي و «اي با عنوان در مقاله )2012( سعيد

گيري از روش تحليل پوشش و با بهره 2009ـ2006هاي هاي سال با استفاده از داده» غربي
ها را براساس تغيير در كارايي بانك )DEA( )Data Envelopment Analysisاي (داده

اصلي تحقيق  پرسشبندي بانك مورد مقايسه قرار دادند. ها و طبقهاندازه نسبي دارايي
هاي براي بانك 2009-2007گونه بيان شده كه آيا تغييرات كارايي در طول بحران مالي  اين

حران مالي بسته به نوع بانك بيانگر اين بود كه تأثير ب ها هاسالمي و غربي متفاوت بود. نتيج
هاي كوچك تجاري غربي متفاوت بود. بحران مالي بيشترين تأثير را بر روي كارايي بانك

  هاي بزرگ غربي داشت.بانك نيزهاي اسالمي و در مقايسه با بانك
وقوع پيوسته در سطح  هاي مالي به اي از بحران پيشينه ارائهپس از  رو پيشدر مقاله 

گيري از  سپس با بهره ؛گيرد جهاني، داليل وقوع بحران مالي اخير مورد تحليل قرار مي
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هاي اسالمي از بحران اخير تبيين  هاي بانكداري اسالمي علل مصونيت بانك ويژگي
يد قرار گرفته أيحران اخير مورد تاين امر به پشتوانه شواهد تجربي ب نظريشوند و داليل  مي

  شود. وارد حوزه جديدي مي رو پيشو از اين نظر مقاله 

  هاي وقوع بحران مالي اخير زمينه
د، در شسقوط اقتصادها در سراسر جهان  باعثجهاني داشته و  هايعدركود بزرگ كه ب

و براي برخي ديگر تا  ،براي برخي كشورها 1930شروع شد و تا اوايل سال  1929سال 
زمان با  ادامه داشت. اين ركود بزرگ از امريكا سرچشمه گرفته و هم 1940اوايل دهه 

  كه مشهور به سه شنبه سياه بود، رخ داد. 1929اكتبر  29سقوط بازار سهام در 
شده است. يكي بحران مالي اوايل  رو روبهتاكنون نيز امريكا سه بار با بحران  1981از سال 

. اين بحران در پي اعتبارات گسترده براي داست كه به بحران بدهي معروف ش 1980 دهه
هاي  وام از بانك راهشدن در كشورهاي امريكاي التين شكل گرفت. اين اعتبارات كه از  صنعتي

ميليارد  75هاي تجاري از حدود  كه بدهي امريكاي التين به بانك دسبب ش ،شد تجاري تأمين مي
رسيد كه نيمي از توليد ناخالص  1980ميليارد دالر در سال  315به بيش از  1975دالر در سال 

 .(Institute of Latin American studies,1986: 69) داد داخلي منطقه را تشكيل مي
كرده، بهره بانكي اقدام هاي انبساطي  ها براي مقابله با اين حوادث به اتخاذ سياست امريكايي

تا زمينه بازسازي اقتصاد  كوشيدندها را متعادل كرده و  ياترا كاهش داده، نرخ مال
  .)96ص ،1388برهاني، (داري را فراهم كنند  سرمايه

در بازار سهام اتفاق افتاد،  1987اكتبر  19دوشنبه سياه بود كه در  بارهدومين بحران در
درصد كاهش يافته و سبب سقوط بازار  20كه شاخص داوجونز در طول يك روز  طوري به

هاي  وام راهسهام شت. فدرال رزرو براي مقابله با اين بحران اعالم تأمين نقدينگي كرد و از 
  )Mishkin, 2007, p.456(تنزيلي تاحدودي بحران را رفع كرد 

وقوع   به 1990بحران سوم نيز بحران دات كام بود كه در اواخر دهه 
هاي  كه در آن ارزش سهام در بخش اينترنت و زيربخش  (Chapra, 2009, p.2)پيوست

هاي اينترنتي، افزايش  رو شد. افرايش تعداد شركت همربوط به آن در بازار سهام با رونق روب
باعث تركيدن حباب مالي و سقوط  سرانجامبازي در سهام  ا و سفتهقيمت سهام آنه

 .دهاي مالي ش شاخص
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شكنندگي بازارهاي مالي و ناهماهنگي آن با بازار كاال است.  ،ها ريشه اصلي اين بحران
كه پول نقشي فراتر از وسيله مبادله در اقتصاد به عهده  پديدآمدها زماني  اين ناهماهنگي

ين ترتيب از بخش واقعي اقتصاد تعيين شد. به ايمتي (نرخ بهره) فارغ گرفت و براي آن ق
صورت مجزا شكل  پول مانند كاالها مورد مبادله قرار گرفت و بازار پول و بازار كاال به

زيرا وقتي نرخ بهره عامل ثابتي براي تخصيص منابع پولي در جامعه شود، در اين ؛ . گرف
شود چرا كه ديگر عامل تخصيص  ش واقعي خارج ميصورت بازار پول از هماهنگي با بخ

در  كينزاي است كه  منابع براساس مالحظات بخش واقعي اقتصاد نيست. اين همان نكته
داري بر  هاي اقتصاد در نظام سرمايه گذاري به آن اشاره كرد؛ اما در عمل سياست 1930دهه 

  مبناي آن شكل نگرفت.
كه تاكنون ادامه  استامريكا  2008وقوع پيوسته، بحران مالي سال  بحراني هم كه به واپسين 

، 1990مريكا در انتهاي دهه اهاي اينترنتي در  تركيدن حباب نهفته در سهام شركتداشته است. 
  ثر گذاشت. بهاها  دارايي تمامچون فقط بر بخش كوچكي از  ؛مريكا نداشتااثر جدي بر اقتصاد 

رونق زمين  ؛ مانند:هاي گذشته ها در بازارهاي مسكن محلي در دوره يب بيشتر حبابهمين ترت
ي بر اقتصاد امريكا فراوانثر اثر را بر بازارهاي محلي گذاشت و ابيشترين  1920فلوريداي دهه 

هاي مسكن محلي  اما برخالف اين رونق ؛چون آنها براي كليت اقتصاد اهميتي نداشتند ؛نداشت
حالتي ملي داشت. رشد شديد قيمت  ،ادامه يافت 2007ـ2002ي كه از سال پيشين، رونق

هاي رهني  و نيز به تعداد فزاينده وام 1990هاي بهره پايين پس از ابتداي دهه  مسكن، به نرخ
داشت. سقوط اين نو سابقه اعتباري مناسب احتياج  فراوانپرداخت خيلي  مربوط بود كه به پيش

ها گذاشت كه در نتيجه اقتصاد  كنندگان و بانك هاي مصرف ر داراييرونق اثر بسيار بزرگي ب
  .)28ص ،1391امريكا را بسيار متأثر ساخت (بكر، 

دستي بسياري از  گيري تنظيمي كه با هم پولي ناسالم و آسان هاي تركيبي از سياست
باعث تضعيف ناگهاني، گسترده و عميق بخش  ،دانان پرنفوذ تغذيه شد اقتصادكالن

در بانكداري شد، بخشي كه در اقتصادهاي مدرن نقش بنيادي و گسترده دارد. بانكداري 
دهي  مدت و وام گيري كوتاه چون در مدل اساسي بانكداري وام ؛ريسك است ذات پر

بيشتر  2008ل د آورند. در ساپديكه اختالف در نرخ بهره  علتبلندمدت را داريم؛ به اين 
بنابراين  ؛دولت بيمه نشده بود وسيله بهمدت بود،  واقع كوتاهدر سرمايه بانكي، هر چند كه 

گذاري شده بود باعث  مريكا كه سرمايه سنگيني در آن سرمايهاسقوط بازار مسكن 
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در نتيجه  ؛دار شد ها هم اقتدار بانكي خدشه ها شد و با اين هجوم هجوم به بانك اي مجموعه
. تعديل نيروي انجاميدتصاد غيرمالي را مختل ساخت و به چرخه رو به پايين اقتصادي اق

به  وكنندگان  تر مصرف هاي مالي و غيرمالي صورت دادند، به مخارج كم انساني كه در بنگاه
  .)28ص ،1391و چرخه ادامه يافت (پوسنر،  انجاميدهاي بيشتر  نوبه خود به اخراج

سپتامبر به  11دنبال حمالت   گردد. به برمي 2001خير به سال هاي بحران ا شروع زمينه
به  پديدآمدهنااطميناني  علت هاي تجارت جهاني، بازار امريكا مستعد ركود اقتصادي شد. به برج

رو  بيني ركود، بازارهاي مالي اين كشور با پديده خروج نقدينگي روبه آينده اقتصاد امريكا و پيش
هاي خارجي  و توانسته بود سرمايه شتز اين واقعه رونق خوبي داشد؛ بازاري كه تا پيش ا

شدن از وضعيت ركود، سياست  دنبال راهي براي خارج  د. فدرال رزرو بهكني را جذب فراوان
باالبودن قيمت مسكن،  علت انبساطي پولي با كاهش نرخ بهره را در پيش گرفت. در آن زمان به

گذاران مهيا كرد. بروز اين  ر بخش مسكن را براي سرمايهگذاري د كاهش نرخ بهره بستر سرمايه
 بارههايي در و با انتشار گزارش 2008بحران در بازارهاي مالي امريكا در آگوست سال 

هاي  اعتباري فعال در بخش مسكن امريكا آغاز شد و در خالل ماه هاي همشكالت برخي مؤسس
ده و شمار ديگري از كشورهاي غربي هاي مالي اياالت متح بخش ديگربعد اين مشكالت به 

  .)3-2ص ،1387هاي مجلس،  انعكاس يافت (مركز پژوهش
 ذيلتوان در قالب محورهاي  طور كلي عوامل بروز و تشديد بحران مالي اخير را مي به
  د:كربندي  تقسيم

  . كاهش نرخ بهره1
مريكا (فدرال اهاي دوقلو، بانك مركزي  به دنبال شوك اقتصادي ناشي از حمله به برج

كه نرخ بهره از   طوري به ،رزرو) جهت مقابله با اين شوك اقدام به كاهش نرخ بهره كرد
  درصد در مدت كوتاهي به يك درصد كاهش يافت. 6حدود 



  

 اين كشور 
 اين نرخ از 
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را به بازار مسكن سوق دادند  آمده پديداي از انبساط پولي  بحران، بخش عمده پديدآمدناز 
  ها را داشت. كه توان بيشتري براي جذب آثار منفي اقتصادي ناشي از اين سياست

هاي جنگ  أمين مالي هزينهمنظور ت  هاي ماليات به دولت، افزايش نرخ هاي از ديگر اقدام
دنبال آن كاهش توانايي در بازپرداخت   كنندگان و به بود كه به كاهش قدرت خريد مصرف

  .انجاميدهاي مسكن دريافتي  اقساط وام

  ها و بازارهاي مالي كاهش مقررات ناظر بر فعاليت بانك .3
 :مانند ؛هايي ولهمقهاي گذشته، با توجه به رونق شديد بازار مسكن امريكا، به  در سال

تري شد. اين امر به تسهيل شرايط ابتدايي براي دريافت  استانداردهاي اعطاي وام، توجه كم
 د. در حقيقت بازارهاي مالي با فرايندانجامي وام و تحريك مجدد بازار مسكن امريكا 

  .)167ص ،1388(سعيدي و كرد،  ه بودشدرو  روبه )Deregulation( زدايي مقررات
انگيزه براي خريداران خانه و تأمين مالي  ،پايين، نقدينگي باال و اعتباردهي آسانبهره 
قيمت خانه رو به افزايش گذاشت و لزوم  ؛ بنابرايندپديد آورهاي رهني موجود  مجدد وام

اعتبار  گيرندگان كم اعتبار احساس شد. براي قرض هاي اعتباري به مشتريان كم پرداخت وام
هاي صفر  پرداخت هاي سي ساله با پيش بود. براي تشويق اين گروه وام ساختار وام متفاوت
ها  بهره ،هاي كم در دو يا سه سال اول بود كه پس از گذشت اين دو سال يا پايين و نيز بهره

  .(Mirakhor, 2009, p.23)شد  دو رقمي مي
 دهنده نگران بانك وام ،كه قيمت مسكن در حال افزايش است  طبيعي است زماني
زيرا بانك مطمئن است در صورت  ؛خريدار خانه نيست وسيله بهبازپرداخت اقساط وام 

تواند ملك خريداري شده را مصادره كند و بفروشد و  عدم بازپرداخت اقساط وام، مي
گير قيمت  علت افزايش چشم گيرنده هم خيالش راحت است كه به زياني هم نبيند. وام

وام بانكي، مبلغي  تمامبر بازپرداخت  افزوند با فروش توان مسكن هر زمان كه بخواهد مي
هاي امريكايي با شرايطي آسان به اعطاي وام خريد  بانك علتهمين   هم سود كند. به

اعتباري كه در شرايط عادي به دريافت  دسته از شهروندان كم ويژه آن مسكن به شهروندان به
گذاران خارجي نيز با توجه به افزايش  سرمايه ،كردند. از سوي ديگراقدام نبودند، قادر وام 

قيمت مسكن در امريكا براي خريد مسكن به بازار اين كشور هجوم آوردند و بر آتش 
  .)49ص ،1387افزايش قيمت مسكن دميدند (معاونت امور اقتصادي، 
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در نتيجه  ي ديگرشورهاكدر  نيزبا گذشت زمان قيمت منازل مسكوني در امريكا و 
 ،اعتباري در نتيجه رشد قيمت مسكن هاي مؤسسهكرد و آمده، رشد مي پديدي حباب قيمت

اي  گيرنده كردند. به بيان ديگر اگر وامهاي سابق خود بر همان منازل را تجديد اعتبار ميوام
ها باعث  هزار دالر وام گرفته بود و افزايش قيمت 180هزار دالري،  200براي خريد منزل 

هزار دالري مجدد  50هزار دالر شده بود، بابت افزايش  250زل به افزايش قيمت همين من
افزايش ريسك و بحران  سببشد و چنين رفتار پرريسكي در بازار اوليه وام،  وام اعطا مي

 يدر بازار ثانويه وام كه در بازار مالي بود را فراهم كرد. به اين ترتيب گاهي تا سه بار منزل
 ،1388(سعيدي و كرد، درصد ارزش خود، شده بود  95 مشمول دريافت اعتبار رهني تا

قدري افزايش يافت كه نسبت اعتبارات به توليد   اعطاي اعتبارات به .)168-167ص
در  درصد 5/328به  1973در سال  درصد 140ناخالص داخلي در اياالت متحده امريكا از 

  (Mirakhor, 2009, p.37). افزايش يافت  2005سال 
هاي اقتصادي به تجديدنظر در گذاري در ديگر بخشتوجهي به سرمايهتورم و بي

حباب  2006هاي پولي امريكا از سال زمان با تغيير سياستهم د.انجاميهاي پولي سياست
كرد قيمتي در بازار مسكن فرو ريخت. رشد و بازگشت به جايگاه اصلي نرخ بهره كمك مي

و تخصيص منابع و مصارف در اقتصاد اين كشور  آمده در امريكا كنترل شده پديدتا تورم 
افزايش نرخ  ،ركود اقتصادي، باالرفتن نرخ تورم پديدآمدنتر به خود بگيرد. شكلي واقعي
آمدن قدرت  پايينهاي جنگ عراق و  ، افزايش نرخ ماليات براي تأمين هزينهبهره بانكي

. از آنجا كه انكي شدكاهش قدرت بازپرداخت ديون ب باعث ،خريد شهروندان امريكايي
 هاي هپس از مدتي مؤسس ؛اعتبار با نرخ شناور بود هاي اعطاشده به خريداران كم اغلب وام

دهنده بر حسب شرايط، نرخ وام را افزايش دادند كه در نتيجه باعث باالرفتن مبلغ اقساط  وام
به  فقطخود و  از خريداران كه بدون توجه به توان مالي فراوانيد و به همين جهت، تعداد ش

كرده بودند، از پرداخت اقساط خود ناتوان شدند. اقدام اميد افزايش قيمت به خريد خانه 
كردن تدريج منازلي را كه تصرف كرده بودند، در بازار زير قيمت رايج براي نقد ها نيز به بانك

سكن، د. با كاهش قيمت مشها به حراج گذاشتند كه اين خود باعث افت قيمت مسكن سريع آن
كه متوجه   كرده بودند زماني اقدام به خريد خانه دريافت رقم باالي وام بانكيخريداران كه با 

تر شده، ترجيح دادند كه خانه  اند كم شان از كل وامي كه دريافت كرده شدند قيمت كنوني خانه
  جاي وامش مصادره كند. دهنده خانه را به را رها كنند و اجازه دهند كه بانك وام
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 ميليون امريكايي، مجبور به فروش عين مرهونه 3/1بيش از  2007سال  در
)Foreclosures( 79 ميزان  به ،2006ديه وام خود شدند. اين رقم نسبت به سال أبراي ت 

 435اعتباري نزديك به  هاي مؤسسهها و ديگر درصد رشد كرده بود. در اين دوره بانك
  .)168ص ،1388 (سعيدي و كرد،ميليارد دالر زيان كردند 

شده به  هاي اعطاكننده تسهيالت مسكن در امريكا اين است كه وام اعطا رويه بانك
بلكه طي مدت  ؛مسكن و وثيقه آن را براي تمام دوره وام در پرتفوي خود نگه نداشته

مالي بزرگتر به  هاي هها و مؤسس كوتاهي پس از پرداخت وام، بخش عمده آن را به بانك
هاي وال استريت نيز به  فروشند. بانك شده در وال استريت مي دريافت هاي هپشتوانه وثيق

عنوان اوراق  بندي شده از نظر ريسك به هاي مالي رده ها را در بسته گونه وام نوبه خود اين
ها در  بانك ديگربه ) Mortgage Backed Securities(  (MBS)بهادار با پشتوانه رهن

گونه  المللي نيز با تصور اينكه اين هاي بين فروشند. بانك نقاط جهان مي ديگراروپا، ژاپن و 
اما از آنجا كه  ؛دندكرگذاري مطمئني هستند، حجم انبوهي از آن را خريداري  اوراق سرمايه

اي  شود، بايد مبلغ اوراق بيش از مبلغ رهن باشد تا بهره اين اوراق با پشتوانه رهن فروخته مي
بنابراين با كاهش قيمت  ؛دانجام ين نرخ بهره به افزايش قيمت اوراق ميرا تضمين كند و ا

  گيرد. ين سبب بحران شكل ميه امسكن، قيمت اوراق بيش از اصل بدهي خواهد بود و ب
هاي  مالي بزرگ امريكا در اثر همين بحران وام مسكن دچار زيان هاي هها و مؤسس بانك

هاي اروپايي و آسيايي بودند و  بانك  هعمدطور  بها ه داران اين بانك مالي گزاف شدند. سهام
ها، سهام آنها در بورس كشورهايشان  اين بحران دامن آنها را هم گرفت. با زيان شديد بانك

مند بودند نيز دچار  ها بهره هاي بزرگ اقتصادي كه از وام اين بانك ر بنگاهديگسقوط كرد و 
  .)32ص ،1387 بحران شدند (ميرجليلي،

كه اغلب كشورهاي   طوري به ،روز افزايش يافت به ن ترتيب بحران مالي امريكا روزيه اب
  جدي كرد. هاي جهان را در برگرفت و اقتصاد جهاني را دچار اختالل

  هاي بانكداري اسالمي در مصونيت از بحرانويژگي
حتي بازار بورس  ؛هاي جهان شدهشدن بسياري از بانكبحران مالي اخير باعث ورشكسته
ها  هاي بانكداري اسالمي در طول همين سالاما فعاليت ؛را نيز دچار مشكل كرده است

شود در سطح جهان، بيش از يازده ميليارد دالر اي افزايش يافته است كه برآورد ميگونه به
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گذاري مشترك اسالمي در حال مديريت است. تعاوني سرمايه 250حدود  وسيله بهدارايي 
ميليارد دالر تا پايان سال  120برابر شده و به حدود  5م صكوك در چهار سال گذشته حج

هاي تحت مديريت نهادهاي مالي اسالمي از شود كه حجم داراييرسيد. برآورد مي 2008
ميليارد  750حدود  2006فراتر رود. اين رقم در سال  2010حدود يك تريليون دالر تا سال 

  .)25ص ،1388 دالر بوده است (قضاوي،
است  حاكي صورت ساالنه از آن درصد به 20ـ15رشد متوسط بانكداري اسالمي حدود 

سوي بانكداري اسالمي دوخته شود و  ها بهكه بحران مالي اخير سبب شده تا چشم
هاي مالي منظاتا در  كوشش شودهاي اين نوع بانكداري مورد ارزيابي قرار گرفته و  ويژگي

  د. شوجهاني عملي 
پردازيم كه هاي بانكداري اسالمي ميدر اين قسمت به بررسي بخشي از ويژگي

  تواند آن را از بحران مصون نگه دارد:  مي

  ربوي هاي هممنوعيت انجام معامل .1
تاكنون شاهد رشد مطرح شد و  1950بار در دهه  مين مالي اسالمي كه نخستينأايده بانكداري و ت

و آن تحريم ربا است. تحريم ربا اصلي كلي است بوده لي استوار بر اصل كگيري بوده است،  چشم
مسيحيت، يهوديت و آيين  :مانند ؛بلكه ديگر اديان بزرگ ؛كردهتنها شريعت اسالم آن را نفي  كه نه

 (Mills & Presley, 1999, p.103 / Wilson, 1997, p.33-34). كنند هندو نيز آن را رد مي
 قرآن. كار يا فعاليت باشد در دادوستد بدون آنكه زياده محصولِ اصل معناي زياده بر  ربا به
تنها نهي  شدن مال در اثر تجارت نه كند. فزون نوع خاصي از زيادشدن مال را نفي مي كريم
ها بيش از اسالم،  بلكه مورد تشويق شارع مقدس اسالم قرار گرفته است. عرب ؛نشده

اما شريعت اسالم  ؛دانستند هم مي ثلتفاوتي بين ربا و خريدوفروش قائل نبودند و آن را م
  .)97ص ،1381، قم ةعلمي ةجامعه مدرسين حوزبين ربا و بيع تفاوت قائل شده است (

شدت  در اقتصاد اسالمي ربا به برابر آندانند؛  وريات ميربا را از ضر ،اقتصاددانان غربي
ترين فصول مميزه اقتصاد  نهي شده است. وجود ربا و بحث نرخ بهره يكي از مهم

پولى،  هاي هانداز و مؤسس در نظام بهره صاحبان پسداري از اقتصاد اسالمي است.  سرمايه
زيرا در هر حال  ؛دهند يح مىگذارى ترج گرفتن بهره و رباخوارى را به كارهاى سرمايه

بهره وام تضمين شده است و اين  وسيله بهدهنده  گيرنده چه سود ببرد يا زيان، سود وام وام
مدت اختصاص يابد تا در صورت افزايش نرخ  هاى كوتاه ها به فعاليت شود كه وام مى سبب
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راهى بازارهاى پولى  ،جاى واردشدن در جريان توليد  بهره بتوانند از آن استفاده كنند و به
انداز  اى براى اختصاص پس د. در نظام اسالمى با تحريم ربا، ديگر زمينهنشوربوي هاي  همعامل

راه براى كسانى كه قصد كسب درآمد از  يگانهربوي وجود نخواهد داشت.  هاي هبه معامل
 تمامود ش اين امر سبب مى اندازهايشان دارند، درگير شدن با بخش واقعي اقتصاد است. پس

شد، اينك به بخش حقيقي اقتصاد عرضه شود  هاي ربوي مى صرف وام از اين  پيشوجوهى كه 
  كند. اقتصاد افزايش پيدا مىتمام گذارى در  شده براى سرمايه و در نتيجه وجوه عرضه

  دهاي واقعياكيد بر قراردأت .2
 ب) ؛اي مبادله هايعقد الف)استوار است:  هابانكداري اسالمي بر پايه دو دسته از عقد

  مشاركتي. هايعقد
شده دارند كه اگرچه شبيه همان  تعيين پيشبازدهي ثابت و سود از  ،ايمبادله هايعقد

اما رابطه حقوقي بانك و مشتري در  ؛چيزي است كه در بانكداري متعارف وجود دارد
 )گذار رمايهسموكل ( -دو نوع بانكداري متفاوت است. در بانكداري اسالمي رابطه وكيل اين

  گيرنده است. دهنده و قرض بطه قرضبرقرار بوده و در بانكداري ربوي را
بانكداري اسالمي با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطاي تسهيالت  حقيقتدر 

كند به اين معنا كه براي  هاي اقتصادي از قراردادهاي واقعي استفاده مي به خانوارها و بنگاه
 ؛هاي اقتصادي از قراردادهايي مدت و مقطعي بنگاه و نيازهاي كوتاه تأمين مالي خانوارها

كند. در اين قراردادها ابتدا  فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و جعاله استفاده مي مانند:
سپس بانك با تهيه نقدي آن كاال يا خدمت،  ؛شود در اقتصاد واقعي كاال يا خدمتي توليد مي

در نتيجه چنين قراردادهاي اعتباري به  ؛گذارد ميه مشتري وادار ب صورت مدت را به  آن
چوب اقتصاد واقعي ربلكه هميشه در چا ؛توانند از اقتصاد واقعي پيشي بگيرند وجه نمي هيچ

فروش  :مانند ؛اي مبادله هايعقداسناد بدهي كه از  .)300ص ،1388خواهند بود (موسويان، 
اي مستقيم با امكانات توليد (بخش واقعي)  گيرند، هنوز هم رابطه ميسرچشمه اقساطي و اجاره 

مين مالي أمين مالي متعارف و نظام تأ. اين تفاوت موجود در روش خلق دين در نظام تدارند
 بنابراين ؛(Al-Jarhi, 2002, p.11-13) هاي وسيعي در اقتصاد خواهد داشت مدااسالمي، پي

دو بخش  صاد جداي از بخش پولي و اعتباري نبوده و ايندر اقتصاد اسالمي بخش واقعي اقت
مالي  هاي هها و مؤسس دهند و در اين بين بانك صورتي در هم تنيده به فعاليت خود ادامه مي به
دو بخش را بيش از پيش رقم  دو بازار ظاهر شده و نزديكي اين واقع در نقش واسطه ميان اين  به
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گذاران و  عنوان واسطه ميان سپرده بر اينكه به افزوناسالمي  هاي عبارت ديگر، بانك زنند. به مي
زنند؛  پولي اقتصاد را نيز رقم مي د، ارتباط ميان بخش واقعي وكنن  متقاضيان تسهيالت عمل مي

اما در بانكداري ربوي عمليات بانكي براساس قرض با بهره است، به اين صورت كه 
شده را در سر  دهد و بهره ثابت و از پيش تعيين ميگذار پول خود را به بانك قرض  سپرده

كند، از طرفي بانك به همين شكل در قالب وام با بهره، وجوه ن دريافت ميرسيد معي
 بنابراين رابطه بين طرفين هر معامله به ؛دهد آوري شده را به گيرنده تسهيالت مي جمع

تواند خود را  بخش پولي نمي بنابراين در بانكداري ربوي ؛شود محض تحويل پول قطع مي 
واسطه ميان  فقطها  م بانكداري متعارف بانكنظاعبارتي، در  با بخش واقعي هماهنگ كند. به

  شوند. مي شمردهگيرندگان  دهندگان و قرض قرض
جاي قرض با   هاي اساسي و بلندمدت به گذاري مشاركتي در بخش سرمايه هايعقد

گذار بدون توجه به اينكه سپرده  ربوي هر فرد سپردهدر بانكداري شوند.  بهره استفاده مي
گذاري خويش  فقط به فكر درآمد ربوي حاصل از سپرده ،شودصرف چه كاري مي يو

هاي  در فعاليت توانند گذارها مي تك سپرده بانكداري اسالمي تك كه در  است. در صورتي
وسيله  هپول خود را بالمي هاي اس در بانك گذاران بنابراين سپرده ؛جامعه خود شريك باشند

گذار بالقوه  سرمايه بلكه آنها در حقيقت ؛دهند قرار نميمتقاضيان تسهيالت  بانك در تمليك
براي انجام اين عمل وكيل  كننده سرمايه هستند و بانك اسالمي را يا بهتر بگوييم عرضه

اي  عده ،طرف ديگرصورت سرمايه بالفعل درآورد. از  را به يدهند كه سپرده و خود قرار مي
در اختيار دارند و براي بقيه آن  گذاري هستند كه بخشي از سرمايه الزم را متقاضي سرمايه

در عقد مضاربه طور مثال  به ،سرمايه خود را كنند يا اينكه تمام به بانك اسالمي مراجعه مي
بخشي يا تمام گذاران  به نيابت از طرف سپرده كنند. بانك اسالمي از بانك اسالمي تأمين مي

گذاران در يك ظرف  يعني تمام سپرده سپرده ؛كند مين ميأت سرمايه موردنياز متقاضيان را
از آنكه بانك با متقاضيان قراردادهاي الزم را براي  صورت مشاع جمع شده و پس به

هايي گذاري بخشي از سود حاصل از سرمايه ،دكرامضا  هاي متعدد گذاري در زمينه سرمايه
گذاران  درآمد مشاع سپرده وجز ،شوندمي هاي مشاع تأمين مالي ه سيله اين سپردو هكه ب

را  ها هگذاران تعدادي از سهام اين مؤسس حقيقت مانند اينكه سپرده شود. در مي شمرده
 د.كنن حال سود سهام خود را دريافت مي خريده باشند و
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درآمدها كه آنها نيز مشاع الوكاله خود از اين  تواند پس از كسر حق بانك اسالمي مي
تقسيم كند. روشن است كه  گذاران آنها را نسبت به مبلغ و مدت سپرده بين سپرده ،هستند

د گذاري استفاده كن هاي سرمايه پروژه مين ماليأتواند از منابع خود در ت بانك اسالمي نيز مي
ها نيز در  بانك ها هدسته از معامل روشن است كه اين .)339ص ،1379(توتونچيان، 

  چارچوب اقتصاد واقعي خواهد بود.

  گذاري توزيع ريسك سرمايه .3
دهد طوري كه اجازه نمينگرش اسالم به ريسك در بانكداري اسالمي محتاطانه است، به

سمت تسهيم ريسك   هاي بيش از اندازه همراه باشند؛ بلكه آنها را به قراردادها با نااطميناني
گذاري بايد بين مالكان هاي سرمايهكه ريسك حاصل از فعاليت ان معنه ايكند. بتشويق مي

در  .)Seddiqi, 2009, p.128( كنندگان از اين منابع تقسيم شودمنابع مالي و استفاده
گونه سودي براي آن  د، هيچشوبانكداري اسالمي بدون اينكه سرمايه درگير ريسك تجاري 

البته اين موضوع بيشتر در  ؛)Parashar & Venkatesh, 2010, p.55شود ( حاصل نمي
ويژه در اما آنچه در بانكداري متعارف بهكند؛  هاي مشاركتي مصداق پيدا ميمورد عقد

دهد، انتقال ريسك بوده و مثل بازي قمار است كه هاي رهني رخ ميمشتقات مالي مثل وام
ل بين دو اما در تسهيم ريسك، سود يا زيان حاص ؛شوديك طرف از آن منتفع مي فقط

ترس از زيان و اميد به سود در تعامل قرار  ،مشاركتي سالم نظامشود. در طرف تقسيم مي
زيان فقط  بارهشود، همواره نگراني درمي كه ريسك به يك طرف منتقل مينظااما در  ؛دارند

  در يك طرف قرارداد وجود دارد. 
م ريسك عدم بازپرداخت را هاي رهني، تمامريكا نيز اعطاكنندگان وامادر بحران اخير  

تري در تأمين مالي آنها و  ين جهت انگيزه كمه اكردند و ببه مشتري نهايي وام منتقل مي
هاي رهني منتشر  مالي خود داشتند. از طرفي قيمت اوراقي كه به پشتوانه اين وامهاي تعهد

يرندگان بود. اين گ شده از وام دريافت هاي هعبارت ديگر وثيق د بيش از قيمت دارايي يا بهش
همان بهره اين اوراق بود كه سبب جذب خريدار اوراق براي  حقيقتقيمت باالتر در 

اين اوراق در بازارهاي  نيزشد.  م ربوي مينظاگذاري در اين اوراق رهني در قالب  سرمايه
دليل قيمت  شدند كه اين سبب افزايش بي هاي باالتر نيز خريدوفروش مي ثانويه با قيمت

عنوان دارايي اوليه بحراني عظيم سراسر  اوراق شد و بر اثر كاهش قيمت مسكن بهاين 
  بانكداري ربوي را در برگرفت.
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  برقراري ارتباط ميان عرضه پول و بخش واقعي اقتصاد .4
، روشي است كه پول خلق و هاي ربوي بانكمي نسبت به هاي اسال ثبات بانك عامل ديگر
مين أهاي ت روش كارگيري بهو  ممنوعيت ربا در اقتصاد اسالميعلت  شود. به مي مديريت

ها  روشاين كاربردن  بهراه طور عمده از  ، خلق پول نيز بهو غيرمشاركتي مالي مشاركتي
هاي اقتصادي، بر مبناي  شده به فعاليت سرمايه عرضه ي ازبخشبنابراين  ؛پذيرد مي  صورت

و هر بخشي از اين آيد  پديد ميها  سرمايه كارگيري اين هكه از ب استمشاركت در سودي 
همان اندازه عرضه پول افزايش   صورت سپرده به نظام بانكي سرازير شود، به وجوه كه به

مستقيم طور  بهشود كه  انجام ميصورتي  اسالمي عرضه پول به بانكداريبنابراين در  ؛يابد مي
  به بخش واقعي اقتصاد گره خورده و مستقل از آن نيست. 

 ؛شود دهد، قدرت خريد اضافي توليد ميكه بانك وام مي  در بانكداري متعارف هنگامي
 هد، مبلغ وام در قالب سپردكرمحض اينكه وام را هزينه   گيرنده بهزيرا از يك طرف، وام

شود. اين دور تا پرداخت وام ديگري فراهم مي هجديد به بانك برخواهد گشت و مقدم
د. از شوقانوني) در بانك تكميل  هپولي اوليه (ذخير هذخير تمامكه جايي ادامه خواهد يافت 

وام بانكي تقاضاي ؛ بنابراين زنندها با خلق پول به اين موضوع دامن ميطرف ديگر، بانك
شود و وبسط نقدينگي مي قبضباعث بانك با خلق اعتبار  نيزكل اقتصاد را باال خواهد برد. 

تقاضاي كاذب  پديدساختنانداز اجباري و در جهت پس امسرانجو  ها اقتصاد را با نوسان
ها با بحران مالي را فراهم خواهد آورد. از سوي ديگر، بانك هاي هسوق خواهد داد و مقدم

طور مرتب پول ملي را متناسب با درصد بهره دريافتي در اختيار خود  دريافت بهره به
پول ملي  ؛ بنابراينبخشنداين موضوع را تشديد و سرعت مي ،گيرند و با خلق اعتبار مي
ها شود و مردم را همواره به بانكها واريز ميبانك هطور مرتب از جيب مردم به خزان به

د و شو پولي مي هها از كل ذخيرند و استمرار آن باعث فزوني طلب بانككن بدهكارتر مي
؛ بنابراين )21ص ،1389(داودي و عيسوي،  سازدهاي مالي را فراهم ميبستر بعدي بحران

حجم پول در گردش در جامعه بدون اينكه ارتباطي با حجم كاالها و خدمات و چرخه 
دامنه تغييرات  ها خوش نوسان شده و اين نوسان هاي اقتصادي داشته باشد، دست فعاليت
را بيش از حد ها  تر كرده و رونق و ركودها را عميق انجامد  اقتصادي را مي هاي نوسان

  زنند. معمول دامن مي
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ه عرضه پول با بخش واقعي اقتصاد هماهنگ باشد، دامنه ك، چنانپيشينبا توجه به نمودار فرضي 
  هاي بارز بانكداري اسالمي است. تر خواهد شد و اين يكي از ويژگي اقتصادي كم هاي نوسان

  هاي جذب سرمايه پذيري هزينه انعطاف .5
 ؛جهت حركت هزينه هر واحد سرمايه در جهت حركت سود استمشاركتي،  هايعقددر 

صورت پسيني (بعد از فعاليت اقتصادي) و آن هم براساس  سود به هاعقدچرا كه در اين 
بانكداري متعارف با افزايش نرخ سود مورد  شود. در مي  هاي مورد توافق محاسبه نسبت

ماندن نرخ بهره (هزينه دريافت وام و تسهيالت)  ابتانتظار در جامعه و از سوي ديگر با ث
يابد و عكس اين موضوع نيز ممكن است اتفاق  ميفزايش شدت ا دريافت وام بهتقاضا براي 

مشاركتي  هايبر پايه عقد هااينكه برخي از عقد علت اما در بانكداري اسالمي به ؛بيفتد
ست، ا ي كه انتظار سود به سمت باالدر شرايط رونق و حالت هاشود و در اين عقد مي انجام 
 ،رود خود باال مي نيز خودبه گذارافزايش سهم سود سپرده علت تسهيالت به دريافتهزينه 

يافت، افزايش  ديگر به آن اندازه كه در نظام متعارف افزايش مي دريافت وامتقاضا براي 
توان  براين ميافتد. بنا نخواهد يافت. در حالت ركود نيز عكس اين حالت اتفاق مي
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تمام مراحل يك دوره  هاي مين مالي اسالمي، دامنه نوسانأگيري كرد كه تحت نظام ت نتيجه
  .تر خواهند بود رونق)، كوتاه يااقتصادي (ركود 

  بازيهاي سفته محدوديت فعاليت .6
انگيز در بانكداري اسالمي است بحث هاي بيع دين يا خريدوفروش بدهي يكي از موضوع

بيع وران اسالمي قرار گرفته است. در صورتي كه  ز فقيهان و انديشهاتوجه بسياري كه مورد 
تر از قيمت اسمي به شخص ثالث (تنزيل) صحيح باشد، راهكار مهمي  به كمويژه  بهين د

دولت و  .گيرد هاي اقتصادي قرار مي هها و بنگا جهت تأمين مالي در اختيار دولت
، اشخاص ها مؤسسهها،  دار خود از شركت مدتهاي  مطالبهتوانند  ميهاي خصوصي  شركت

مدت  نيازهاي كوتاهراه حقيقي و حقوقي را عنداللزوم در بازار به فروش رسانند و از اين 
بيع به معناي مبادله دو مال است . )173ص ،1387(سروش،  مين كنندأخود را به نقدينگي ت

  است:  ذيلكه صحت آن بنا بر وجود شرايط 
  ؛رايي مورد معامله بايد حقيقي باشددا .1
 ؛فروشنده مالك دارايي باشد .2
 دارايي در چنين مبادله، معاوضه شده و تحويل مشتري داده شود.  .3

تواند مورد استفاده قرار گيرد مي گفته پيشبيع دين نيز در چارچوب شرايط 
)Seddiqi, 2009, p.18( بحث قرار  خريدوفروش بدهي در بررسي مشتقات مالي مورد

ها منعقد هاي رهني قراردادهايي هستند كه بر روي داراييوام :مانند ؛گيرد. مشتقات ماليمي
مورد مبادله قرار  ،شودها مشتق ميصورت ابزار مالي كه ارزش آن از دارايي شده و به

گيرد  گذاري شده و مورد معامله قرار ميگيرد. در بانكداري متعارف اين ابزار مالي ارزش مي
ها ردوبدل شده و مشتقات جديدي بر روي همين قراردادها تنظيم و و بين شركت

اجرا  گفته پيش، بدون اينكه شرايط آيند پديد ميهاي مالي جديد بر روي يكديگر  دارايي
هايي فراتر بازي قرار گيرند و ارزشهاي سفتهتوانند در معرض فعاليتاين ابزارها مي ،شود

مانند آنچه در بحران اتفاق افتاد هرمي  سرانجامرايي پايه را پيدا كنند. از ارزش واقعي دا
  گيرد.مسكن شكل مي :مانند ؛وارونه براساس دارايي اوليه

  بازي را دو قسمت كرد: توان انواع سفته مي
قيمـت، سـود، واردات،    :مانند ؛تخمين ارزش آينده متغيرهاي كليدي اي كه به بازي سفته. 1

  ؛ارتباط دارد  ...، اشتغال و تقاضاي صادرات
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هاي كليدي را تحت تـأثير   توانند متغير رخدادهاي غيراقتصادي كه مي اي كه به بازي سفته. 2
  ....تغيير در حكومت، جنگ و  :مانند ؛مواردي ،شود ميقرار دهند مرتبط 

ز زيرا رفتارهاي اقتصادي رايج را تحت تأثير قرار داده و ا ؛بازي امري مهم است سفته
  انجامد. مي ...گذاري و  ها و خدمات، سرمايه در عرضه و تقاضاي كاال هاييبه تغييرراه اين 
شمرده براي ثبات اقتصادي  يتهديدصورت  اي كه به بازي سفتهنوع آن رسد  نظر مي به
هاي اقتصادي نشان داده  طور كه در تحليل نيست؛ زيرا هماننوع اول  بازي ، سفتهشود مي

آورد را بر پديد بازي ممكن است  اي كه اين نوع از سفته ثباتي اقتصاد بي شده، نيروهاي
تهديدي براي ثبات اقتصادي و صورت  بازي كه به آن نوع از سفتهبنابراين  ؛گيرند مي  عهده

هاي اقتصادي تمركز  شود، موردي است كه بر روي متغير ميشمرده ويژه ثبات مالي  به
  يعني مورد دوم. ؛ندارد

منظور كسب سود با قبول چنين ريسكي در  صورت خلق ريسك به اربازي را بهاگر قم
است كه  )بازي قمارگونه سفتهبازي ( فقط اين نوع از سفتهتوان گفت  مي نظر بگيريم، آنگاه

بازي طبيعتش  . اين نوع از سفتهشود شمرده مي تهديدي براي ثبات اقتصادي صورت هب
بندد ربطي  ميه به فعاليت اقتصادي فردي كه شرط بندي بر روي رويدادهايي است ك شرط

 هايهايي در بازارهاي مالي امروزي به اسناد بدهي و تغيير بازي ندارند. اغلب چنين سفته
  .)174-173ص ،1387 عيوضلو و ميسمي،( شوند مي  نرخ بهره مرتبط

از   قيمت  بيني پيش  راهسود از   هانگيز  به  دارايي  خريدوفروش  مفهوم  به  بازي  سفته 
  جايز است:  ديدگاه فقه با دو شرط

  شود. بـا ايـن    انجام  و سلف  نقد، نسيه  خريدوفروش  به  مربوط  احكام  . بايد در چارچوب1
در   كه  هايي هيا معامل  دار است مدت  آن  دو طرف  كه  يهاي هصوري و معامل  هاي هشرط، معامل

 ؛شوند مي  خارج  ند آنو مان  نيست  كاال معلوم  قيمت  آن
  حـافظ   كـه   اسـالمي   صـورت، دولـت    نشود. در غير ايـن   اضرار بر مسلمانان  . بايد سبب2

  كنـد. بـا ايـن     جلـوگيري   از آن  و اجرايـي   قانوني  هاياست، بايد با تمهيد  مسلمانان  مصالح
شود.  مي  ها خارج قيمت  تغيير مصنوعي  براي  و تباني  كذب  هبا اشاع  همراه  بازي  شرط، سفته

اگر بخواهند   اماجايز است؛   بازي  ند، سفتههست پذير  قيمت  بازان سفته  ديگر تا وقتي  عبارت  به
  دسـت   سـودي   بـه   راه  ساز شـوند و از ايـن    و تباني، قيمت  كذب  هاشاع  هايي؛ مانند: با اقدام

  .)58ص ،1382يابند، جايز نيست (ميرمعزي، 
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اي  گستردهبازار دين  يطبيعطور  بهانجام شود، راه استقراض مين مالي از أكه ت  زماني
بازي بر روي  شوند. در چنين بازارهايي سفته مي كه در آن اسناد بدهي مبادله آيد پديد مي

براي عاملي خود  ،وجود چنين ساختاري در اقتصاد است.نرخ بهره رايج و شايع هاي انتظار
 ،م بانكداري متعارفنظادر  اسناد بدهياز آنجا كه از سوي ديگر، ثباتي و بيماري است.  بي

 كه نگرفته صورت اي معامله تر يعني بدون پشتوانه بوده و پيش ؛اسناد بدهي واقعي نيستند
 شود، يم  دهينام لتنزي عنوان به چند هر آنها اوليه فروش ؛باشند بدهي آن از حاكي اسناد اين

 يگانهچيزي جز قرض با بهره نيست و  هااز باب بيع دين (تنزيل) نخواهد بود و حقيقت اين
  .در شيوه محاسبه است ،تفاوتشان با قرض با بهره

وسيله  بهمين مالي أت از عقدهاي اسالمي پيروي كرده و در آنها در اقتصادهايي كه برابردر 
 آيد، كه در نظام متعارف پديد مي  صورتي به دينگسترده شود، بازار  مي انجاماسالمي  هايعقد

كار گرفته  همتعارف ب اقتصادهاي در كه گونه آن بدهي اسناد كارگيري به چرا كه ؛نداردوجود 
  است:  رو روبهدر چارچوب بانكداري اسالمي با دو نوع محدوديت  شود، يم

از آنجا كه اين اسـناد بـدون پشـتوانه و حـاكي از      :صوري عدم جواز تنزيل اسناد تجاري. 1
معامله صوري هستند و بر بدهي واقعي داللت ندارند، تنزيل آنها حكم قـرض بـا بهـره يـا     

  ؛همان ربا را دارد
وفروش شرعي براي خريـد با توجه به عدم جواز  :يهعدم جواز خريدوفروش در بازار ثانو. 2

  پذير نخواهد بود. براي اين اوراق امكان زيثانويه ناندازي بازار  راهصوري، ن وديو تنزيل 
باشد حاكي كه از معامله واقعي   در صورتي بدهيانتشار اسناد در اقتصاد اسالمي  بنابراين
 .مانع است يدر چارچوب عمليات بانكي بدون ربا ب ،عمل آيد نبودن آن اطمينان به و از صوري

مطابق  يدر فقه اسالم ها بدهي نيوفروش اديخر ،در اسناد بدهيبدهي  بودن يبا مالحظه واقع
توان  بنابراين مي؛ )92ص ،1389ي، ي(موسويان، نظرپور و خزا است زيجا هانياكثر فق يفتوا

بازي روي نرخ تنزيل،  توان بحث سفته نتيجه گرفت كه در اقتصاد اسالمي نيز گرچه مي
ها را مطرح عرضه و تقاضاي كاال هايانتظارو سرانجام  سود هايانتظارهاي مرابحه،  نرخ
 ؛شوند ثباتي نمي ند، عامل بيهست هاي واقعي ها برخاسته از معامله اما چون اين نرخ ؛كرد

  . آيد مي  و كمتر پيشبوده ثباتي در اقتصاد محدودتر  بيبنابراين 
در اقتصاد اسالمي بدون بهره كه در آن تمام ديون بر مبناي خريد كاالها و خدمات 

بازي بنا شده باشند و نرخ بهره نيز وجود نداشته باشد، ديگر جايي براي سفتهواقعي 
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هاي مالي بيش از توليد ناخالص داخلي  قمارگونه باقي نخواهد ماند و هرگز ارزش دارايي
تواند بيش از ارزش خود داراي واقعي شود؛ پس زيرا ارزش اسناد بدهي نمي شد؛نخواهد 

حتي با مجاز بودن خريدوفروش دين اتفاق  ؛ييهاين بحراندر چارچوب اقتصاد اسالمي چن
شود كه مقدار برابري از تبديل به مستطيلي مي ،س بدهيوعكمرو هرم  افتد. از ايننمي

  آن وجود دارد. برابركاالها و خدمات واقعي در 
بانكداري اسالمي در قياس با بانكداري  هاي ت، همگي از جمله مزيگفته پيشموارد 

تر اين  هاي بانكداري اسالمي به عملكرد مناسب شده و در اصل اين ويژگيشمرده متعارف 
 باره ند. با اين وجود، ارائه شواهد تجربي در اينانجاميدها در بحران مالي اخير  بانك

ي اسالمي طي بحران ها رسد. به همين منظور، در ادامه عملكرد بانك نظر مي ضروري به
  گيرند.  مورد بررسي قرار مي

  هاي اسالمي در خالل بحران ارزيابي عملكرد بانك
هاي پولي و مالي  م بانكداري دنيا و سياستنظاگسترش روزافزون بانكداري اسالمي در 

عنوان  جهان، براي كمتر كسي قابل باور بود. امروزه، نظام اقتصادي دنيا بانكداري اسالمي را به
ده كرخود  پيشينهاي  نظام پيشرفته پذيرفته و در بسياري از موارد، آن را جايگزين روش

مدار كشورهاي غربي اگر در  محور و مشتري يافته، منفعت است. مطمئناً اقتصادهاي توسعه
رسيدند به اين وسعت  بودن بانكداري اسالمي به باور نمي پيشرفتهارتباط با ويژگي، كاربرد و 

كه  ها تهمين مزي .)54ص ،1389زاده و فوز مسلميان،  آوردند (حسن جرا در نميآن را به ا
  ند.انجاميدهاي اسالمي از بحران اخير  به آنها اشاره شد به مصونيت بانك پيشدر قسمت 

بانكداري اسالمي متفاوت از بانكداري متعارف است. اصل بانكداري  انديشهفلسفه و پايه 
هاي قوانين و  به محدوديت دباي هاي اسالمي  بنا نهاده شده و بانكاسالمي باورهاي اسالمي بر 

هايشان پايبند باشند. از سوي ديگر، بانكداري متعارف از قرارداد  شريعت اسالم در تمام فعاليت
كند. بهره در نظر  دهي استفاده مي در تأمين مالي و وام ،محور كه سابقه طوالني هم دارد بهره
بنابراين  ؛كند و بر هزينه فرصت سرمايه داللت دارد ار را منعكس ميشده قيمت اعتب گرفته

گيرنده  گذار و بانك از يك طرف و وام بستانكار بين سپردهـ  بانكداري متعارف بر رابطه بدهكار
در ؛ اما )Parashar & Venkatesh, 2010, p.55( و بانك در طرف ديگر، استوار است

واقع در  بانك به ،منظاشوند. در اين  ي ديگر تعريف ميا گونه بانكداري اسالمي روابط به
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اي و مشاركتي  مبادله هايشده و وجوه آنها را در قالب عقد شمردهگذاران  نقش وكيل سپرده
گذار و گيرنده  اي مواقع رابطه شراكت ميان سپرده . در پارهدگذار ميبه متقاضيان سرمايه وا

تواند  جر و مستأجر و بسته به نوع قرارداد ميؤه مشود و در مواردي رابط تسهيالت برقرار مي
مگر  ؛آيد گيرنده پديد نمي دهنده و قرض چه باشد، رابطه قرض هر ؛ امااين رابطه تغيير كند

  . گيرد اي به آن تعلق نمي الحسنه باشد كه زياده آنكه قرض به احسان داده شده و قرض
براي مثال،  ؛هاي اسالمي دارند بانكي نسبت به فراوان هاي تهاي غربي مزي بانك

آنها طبق روال بهره  .ي در صنعت دارندفراوانهاي غربي سابقه طوالني و دانش  بانك
شود و از طرفي مشتريان  مي شمردهها  اي از درآمد بانك كنند كه بخش عمده دريافت مي

شده در  تضمين هاي هها شريك نيستند. بانكداران غربي وثيق هاي غربي در زيان بانك بانك
طور  دارند، به فراوانآوري سرمايه  ها تمايل به جمع كنند. اين بانك دريافت مي ها هاكثر معامل

توانند  كنند و مي هاي بسيار پيشرفته استفاده مي  فناوريدهند، از  گسترده ريسك را انتقال مي
با اين  .)Said, 2012, p.150هاي اسالمي نيز وارد شوند ( در صورت تمايل به بازار بانك

هاي اسالمي طي بحران مالي اخير روند مثبت و روبه رشدي را برخالف آنچه  وجود، بانك
  دند.كرهاي متعارف مشاهده شد، تجربه  بانك بارهكه در

هاي  د. براساس گزارششتنهاي اسالمي رشد ثابتي دا ، بانك2007پيش از بحران سال 
عدد در  75هاي اسالمي در سطح جهان از  )، تعداد بانك2005المللي پول ( صندوق بين

هاي  ، كل دارايي2007افزايش يافته است. در سال  2005عدد در سال  300به  1975سال 
درصد در سال  15ميليارد دالر با نرخ رشد حدود  250صنعت بانكداري اسالمي حدود 

طور  بهدرصد بود.  40ـ25بين  2007هاي اسالمي در سال  كهاي بان بود. رشد دارايي
ميليارد دالر دارايي طي سال  500مؤسسه مالي اسالمي در سطح جهان با  300 يتقريب

رشد كردند و  2009درصدي در طي سال  29ها با نرخ  تأسيس شدند. اين دارايي 2007
  .)Said, 2012, p.150گذاري شدند ( ميليارد دالر ارزش 882

م بانكي در كشورهاي اسالمي ظانهاي اسالمي بزرگ از كل سرمايه  سهم سرمايه بانك
بانك اسالمي بزرگ در  500درصد افزايش يافته و حجم دارايي  6/28به  2008در سال 

 640در حدود  2008ميليارد دالر رسيده است كه اين رقم در سال  882به  2009سال 
ميليارد دالر بوده و  100ميليارد دالر بود. حجم بازار صكوك اسالمي اكنون در حدود 
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 22رغم وقوع بحران مالي به همان نرخ   بههاي اسالمي  هاي دريافتي از بانك حجم وام
هاي اعتباري  بحران بر نرخ رشد حجم كارتدرصد به رشد خود ادامه داده است. وقوع 

درصد  26تأثير بوده و اين شاخص نيز توانسته با نرخ  هاي اسالمي نيز بي دريافتي از بانك
  به رشد خود ادامه دهد.

هاي  كارايي بيشتر بانك بارههمگي مباني نظري موجود در گفته پيششواهد تجربي 
طور نتيجه گرفت  توان اين مي؛ بنابراين دهند ياسالمي در خالل بحران را مورد تأكيد قرار م

پديد هاي اسالمي  تنها نتوانسته خللي در عملكرد بانك كه وقوع بحران مالي جهاني اخير نه
  اند. دهكراي را تجربه  هاي رشد فزاينده هاي اسالمي با وقوع بحران نرخ بلكه بانك آورد؛

 گيري بندي و نتيجه جمع
  د:كربندي  توان جمع را به اين صورت ميه در مقالشده  مطرح هاي بحث

هاي مالي شكنندگي بازارهاي مـالي و ناهمـاهنگي آن بـا بـازار كـاال       ريشه اصلي بحران. 1
كه پول نقشي فراتر از وسيله مبادلـه در اقتصـاد    آيد پديد ميها زماني  است. اين ناهماهنگي

  شود؛ اقعي اقتصاد تعيين ميز بخش وبه عهده گرفته و براي آن قيمتي (نرخ بهره) فارغ ا
هاي تجـارت جهـاني، بـازار امريكـا مسـتعد ركـود        سپتامبر به برج 11دنبال حمالت   به .2

بينـي ركـود،    بـه آينـده اقتصـاد امريكـا و پـيش      پديدآمـده  نااطميناني علت اقتصادي شد. به
نبال راهـي  د  رو شد. فدرال رزرو به بازارهاي مالي اين كشور با پديده خروج نقدينگي روبه

شدن از وضعيت ركود، سياست انبساطي پولي با كاهش نرخ بهـره را در پـيش    براي خارج
گذاري در  باالبودن قيمت مسكن، كاهش نرخ بهره بستر سرمايه علت گرفت. در آن زمان به

هـاي پـولي ناسـالم و     گذاران مهيـا كـرد. تركيبـي از سياسـت     بخش مسكن را براي سرمايه
بيشتر سرمايه بانكي، هـر چنـد    2008باعث تشديد بحران شد. در سال گيري تنظيمي  آسان
بنابراين سقوط بـازار مسـكن    ؛دولت بيمه نشده بودوسيله  بهمدت بود،  كوتاه در حقيقتكه 
هـا شـد و بـا     به بانك گذاري شده بود باعث هجوم مريكا كه سرمايه سنگيني در آن سرمايها

در نتيجه اقتصاد غيرمالي را مختـل و بـه چرخـه     ؛شددار  ، اقتدار بانكي خدشهها اين هجوم
  انجاميد؛روبه پايين اقتصادي 

بانكـداري اسـالمي متفـاوت از بانكـداري متعـارف اسـت. اصـل         انديشـه فلسفه و پايه  .3
ـ    اسـالمي بنـا نهـاده شـده و بانـك      باورهـاي بانكداري اسالمي بـر   بـه  د هـاي اسـالمي باي

  ؛هايشان پايبند باشند اسالم در تمام فعاليتهاي قوانين و احكام شريعت  محدوديت
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هاي پولي و مالي  م بانكداري دنيا و سياستنظاگسترش روزافزون بانكداري اسالمي در  .4
جهان، براي كمتر كسي قابل باور است. امروزه، نظام اقتصـادي دنيـا بانكـداري اسـالمي را     

 پيشـين هـاي   ن را جـايگزين روش پيشرفته پذيرفته و در بسياري از موارد، آ يعنوان نظام به
  كرده است؛خود 

تنهـا   است كه وقوع بحران مالي جهاني اخير نه حاكي موجود از آن هايشواهد و مستند .5
هاي اسـالمي بـا وقـوع     بلكه بانك پديد آورد؛هاي اسالمي  نتوانسته خللي در عملكرد بانك

شـده بـراي    فرضيه در نظر گرفته ؛ بنابرايناند دهكراي را تجربه  هاي رشد فزاينده بحران نرخ
  ؛گيرد يد قرار ميأيمقاله مورد ت

ربوي، تأكيد بـر قراردادهـاي    هاي هممنوعيت انجام معامل ؛ مانند:ها اي از ويژگي مجموعه .6
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