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  دهيكچ
آن را دو  يهـاآرمانزان تحقـق یـم یابیـارز يهان شـاخصیضرورت تدو، ریاخ يهادر دهه یاسالم يدارکگسترش بان

کـرد.  یابیـرا ارز یاسـالم يت بانکـداریوضـعتـوان چگونـه میکـه است ن ین مقاله ایاسؤال اصلی رده است. کچندان 
عـد دو بُ، ین فقهـی اسـالم و تحقـق اهـداف شـریعتت موازیرعا دهد کهینشان می، لیروش تحلهاي این مقاله، با افتهی

ت فقـه قراردادهـا و یـفساد و رعا، جهالت، حذف ربا، عد اولبُ يهالفهؤدهند. ممی لیرا تشک یاسالم يدر بانکدار يمحور
ج یو تـرو يم مشـتریتکـری، ت اجتماعیمسئول يفایا، عدالتی، قیو حق یبخش بانک ییهمگرایی، کارا، عد دومبُ يهالفهؤم

اطالعـات ی، قـرارداد واقعـ ينماگرهـا ین فقهـیت مـوازیزان رعایسنجش م يبرا، ن مقالهیدر ا .باشندمیالحسنه قرض
انـد. شـده یرمعوق معرفینه قرارداد و مطالبات غیص در زمیتخصی، سالمت بانک، اطالع از مفاد قراردادی، اسالم يبانکدار

امهـال ی، ررانتـیالت غیتسه، فرصت يبرابری، ه سود بانکیحاشیی، کارا يز نماگرهایعت نیتحقق اهداف شر یابیارز يبرا
پرداخـت بـه موقـع ، بیـط ین مـالیمأتـی، فیالت تکلیص تسهیتخص، کارمزد عادالنه، التیتسه ياتوازن منطقه، معسر
 ين سـاده نماگرهـایانگیـم. شاخص پیشنهادي بانکـداري اسـالمی، اندالحسنه مطرح شدهص قرضیو تخص، التیتسه
  است.  عتیو تحقق اهداف شر ین فقهیت موازیرعا

  عت. یمقاصد شر، نماگر، شاخصی، اسالم کبانی، اسالم يدارکبان ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ه و عمـل مطـرح یـدر نظر يربـو يبانکـدار ين بـرایگزیجـا ییالگـوعنوان ی بهاسالم يدارکامروزه بان

نه تنهـا است توانسته ، یص منابع پولیز و تخصیتجه يز برایمتما يسازوکار ین الگو با طراحی. اباشدمی
ن یـابـد. بـا ایدسـت  يادیـز يهـاتیموفقز بـه ین یراسالمیغ يبلکه در کشورها، یاسالم يدر کشورها

از  یکـباشـد. یمیمواجـه زیـادي  یو عملـ ينظـر يهـاچالشرو به رشـد بـا  ین نهاد اسالمیا، وجود
متعـارف و ارائـه  يو بانکـدار یاسـالم يان بانکـداریـن مرز مییتع، ي نظري بانکداري اسالمیهاچالش

چـه  ن اسـت کـه بـایـا یال اساسـؤنهـاد نوظهـور اسـت. سـن یت ایزان موفقیم یِسنجش يهاشاخص
، متعـارف یدر نظـام بـانک ؟را مـورد سـنجش قـرار داد یاسالم يعملکرد بانکدار توانیم ییهاشاخص
  .نندکیمفا ین نقش را ایه ایت سرمایکفایی و کارا يهاشاخصجمله ي ازمتعدد يهاشاخص

 يبـرا یبـیترک یشاخصاست تالش ی، در متعارف و اسالم يز بانکدارین مقاله با توجه به نقاط تمایا
 يموجـود بانکـدار ين شـاخص در چـارچوب الگوهـایادهد.  ارائه یاسالم يهاکبانسنجش عملکرد 

ن یـهرچنـد بهبـود ا شـود.یارائـه م یاسـالم يبدون ربـا در جمهـور يبانکدار يژه الگویوو به یاسالم
 یمبـان، امـا اسـت یاسـالم يبانکـدار یفعلـ يدر الگوها يازمند اصالح ساختارین، يشاخص در موارد

، ي بهبـود وضـعیت آن اسـت. روش تحقیـقبـرا یشنهاد اصـالحاتیساختار و پ یاجمالپذیرش بحث بر 
ردن شـاخص کـکمی يبرای دانیو م يانهین مطالعات زمیاست. همچن ياو کتابخانه یلیطور عمده تحلبه

  رد.یگیار ممورد استفاده قر، آن يق نماگرهایاز طر

 قيتحق نهيشيپ

نـه یدر زمانـدکی مطالعـات ی، اسـالم ينـه بانکـداریدر زم یو تجربـ يات نظـریـرغم گسترش ادبیعل
 شـاخصمرتبط بـا  يهایبررسی، کلطور بهصورت گرفته است.  یاسالم يهاکبان یابیارز يهاشاخص

متعـارف  يهاشـاخصق یـو تطب یاسـالم يقالب ارائه شاخص بانکدار در توانیمرا  یاسالم يدارکبان
قـات یتحق، یاسـالم ينـه ارائـه شـاخص بانکـداریدر زم کرد. يبنددسته یاسالم يهاکبانبر  يبانکدار

صـورت  یلـیتحلی ـ فیبا اسـتفاده از روش توصـبرخی از این مطالعات که صورت گرفته است.  یاندک
  ، عبارتند از:گرفته

در  يربـو يهالـهیبـه مـوارد ح، یکوجـود ربـا در نظـام بـان يریـگانـدازه يبـرا، )1390( اینمحقق
نسـبت سـود حاصـل «و » يربو ينسبت ارزش قراردادها«ترکیب موزون ، توجه کرده یکبان يقراردادها

  کرده است. یشاخص ربا معرفعنوان به را» از ربا



   ۷۳ بانكداري اسالمي شاخص

بـه ارائـه ، اسـالمیهاي ارزیابی بانکـداري شاخصبا عنوان  يادر مقاله، )1392( یمیابراهو  انیموسو
، ن مقالــهیــدر اانــد. پرداخته يار عــدالت و رشــد اقتصــادیــســنجش دو مع يبــرا یکمــ ییهاشــاخص
هـا و هنسبت متوسط سود سپرد، الت به نرخ سود بازاریها و تسههل نسبت سود سپردیاز قب ییهاشاخص

ي مختلـف اقتصـاد يهـادر بخـش یق اعتبـارات بـانکیـاز طر يگذارهینسبت سرما، الت به تورمیتسه
ران بـا یـا يبانکـدار ییزان همسـویـم سـنجش يبـرا نهد سـاالیـبه تول، و خدمات) يکشاورز، صنعت(

  .شنهاد شده استیپ يعدالت و رشد اقتصاد يارهایمع
ــا یاســالم يدر جمهــور ينظــام بانکــدار یشناســبیضــمن آس، )1391( ياســدو  یاصــول ، رانی

ص یتخصـی، تنـوع خـدمات بـانک، شدن قراردادهـا يصوری، عیسنجش عدالت توز يبرا ییهاشاخص
  اند.شنهاد کردهیپ یه و پرداخت سود قطعیر تادیخأکاهش ت، التیتسه یواقع

 يهادر قالب شـاخصی بانکداري اسالمی، ابیچهار گروه شاخص ارز ،)1391( و همکاران پورقاسم
شـنهاد یپ یشـاخص فرعـهیجـده و ی ص منابع و اخـالق اسـالمیتخص، ز منابعیتجه، و نظارت یابیارز

 يبانکـدار یتـه تخصصـیل کمیچـون تشـکهم يشـامل مـوارد يشـنهادیپ یفرع يهااند. شاخصکرده
 ۀمحاسـب، نسبت مطالبات به مصـارف، انیمشتر ياعتبار یابیارز، هانظارت بر طرح ةل اداریتشکی، اسالم

نسـبت ي، مختلف اقتصاد يهابخششده در نییتع يهات سقفیرعا، ان سالیها در پاسپرده یسود قطع
آمـوزش ي، مداريمشـتری، الت پرداختـیبـه کـل تسـه ،یالت در قالـب عقـود مشـارکتیپرداخت تسه

  باشد.یزان استمهال صورت گرفته میو م یاسالم يبانکدار
هاي هایی براي سنجش عملکرد بانکـداري اسـالمی در زمینـه)، شاخص1391( نژادکاظمیو  یزدانی

  کنند.کی، تسهیالت بانکی، حسابدراي عملیات بانکی، و فرایندهاي داخلی بانک پیشنهاد میهاي بانسپرده
 یاسـالم يهـابانک یابیـارز يرا برا »عملکرد«و  »افشا« یشاخص اسالم ،)2004( و همکاران دیحم

ت یـحاکم، عتین شـریق بـا قـوانیـر شـاخص تطبیکه به سه ز ،»افشا« یشاخص اسالم کنند.یشنهاد میپ
 يانداز بانـک بـرات و چشـمیمورأم، افشاکننده اهداف، شودیم میتقس یاجتماع يهاتیو مسئول یشرکت
 اند.شـده یطراحـ کیـا یـبا اختصاص عـدد صـفر ي، نریافشا با روش با يهاداران است. شاخصسهام

نـرخ ، نرخ عملکرد زکات، چون نرخ سهم سودهم ییهاز مشتمل بر شاخصیعملکرد نی شاخص اسالم
   باشد.یم یو نرخ درآمد اسالم یاسالم يگذارهیسرما

 یاسـالم يهـاعملکـرد بانک یابیـارز يعت را بـرایشاخص مقاصد شر ،)2012( و همکاران ویآنتون
اسـت.  یعـدالت و منـافع عمـوم، آمـوزش يهامشتمل بر شاخص ،يشنهادیاند. شاخص پشنهاد کردهیپ

  ها است.از نسبت يامشتمل بر مجموعه ،هان شاخصیک از ایهر
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ت یـرعا، م اکـل مـال بـه باطـلیت تحـریرعا، عدالت ياجرا يهالفهؤسنجش م ،)1391( زادهصادق
 ین مـالیمأتـ يبـرا یش بـه تنـوع در عقـود اسـالمیگرا، ت ربایالتزام به ممنوع، ت ضرر و ضراریممنوع
 یج معارف اسـالمیترو گذاران وت سپردهیجلب رضا يها براش به تنوع سپردهیگرا، التیان تسهیمتقاض
 15نامه بـا اسـتفاده از پرسـش ،هاؤلفـهن میـکند. سـنجش ایشنهاد میپ یاسالم يهابانک یابیارز يرا برا

  رد.یگیصورت م یالؤس
غـرر و قـرارداد ، ربا يهاشاخص یضمن معرف ،ب) 1393الف و  1393، 1390( و همکاران نظرپور

 اند.سنجش قرار دادهآن را در شعب بانک تجارت مشهد مورد ي، صور
اسـت کـه در آن  ینـاظر بـه مطالعـات ،یاسـالم يمرتبط با شاخص بانکـدار يهاپژوهشگروه دوم 

 مطرح و محاسبه شده اسـت. یاسالم يهاکبانچند در مورد  یراتییبا تغ يمتعارف بانکدار يهاشاخص
ل یـچـون مـدل تحلهم ییهاروشبا استفاده از  ،یاسالم يهاکبان ییکارا یبه بررس ،ن مطالعاتیعمده ا

). 1388؛ ابـدالی و همکـاران، 1385اختصاص دارد (ر.ك: افشـاري کـاظمی و همکـاران،  هادادهپوششی 
 يرهـایو متغ یمـال يهانسبتبا استفاده از  را یاسالم يهاکبانزان سالمت و ثبات یز میمحققان ن یبرخ

 یمؤسسـات مـال یو حسابرسـ يسـازمان حسـابدار یـۀانیمطـرح شـده ب يارهایبخصوص مع ي،اقتصاد
از ). 1389ی و همکـاران، ؛ صـادق1384، فیو سـ یثقفند (ر.ك: اقرار داده یمورد بررس )1380ی (اسالم

 ییهامؤلفـهرا بـا اسـتفاده از  یاسـالم يدر بانکـدار يمشتر يزان رضامندیمحققان م یبرخسوي دیگر، 
(ر.ك:  انـدردهکمحاسـبه ، بـودن از خـدمات ارائـه شـده یو راض يش از حد مشتریانتظار بعدم چونهم

  ).1387ی و اخالصی، اوغل
. نمایـدشـنهاد یپ یاسـالم يبانکدار یبیشاخص ترک ،ات موجودیارتقاء ادبدارد براي ن مقاله تالش یا

 بـا توجـه یاسـالم يبانکدار يهالفهؤچون استخراج ابعاد و م ییهانهیزمدر  توانیمن مقاله را یا ينوآور
 دانست.  یاسالم يبه اهداف و اصول حاکم بر بانکدار

 ياسالم ين شاخص بانكداريروش تدو

تـوان بـین دو روش زیـر می ،هاي متفاوتی براي تدوین شاخص معرفی شده است. از جملـهروش
  تفکیک نمود:

): JRC( ون اروپـایسـیمک) و OECDي (اقتصاد يهايارکسازمان توسعه هم یبیکتر يها. روش شاخص1
 Individual( )، نمـاگرObjectives( )، اهـدافDimentions( )، ابعـادConcept( ن مفهـومین روش بیدر ا

Indicator( ری)، متغVariableو شـاخص ( )Composite indicator or Indexبـراي ک شـده اسـتیـ) تفک .



   ۷۵ بانكداري اسالمي شاخص

 ی تفکیـکو صـنعت یطـیمحسـتی، زی، اجتمـاعين چهار بعد اقتصادی، بيدارینمونه، در شاخص پا
د ناخـالص یـتول يسـازنهیشـیب دو هـدف بیـبـه ترت ،یطیمحستیو ز يعد اقتصاددر بُشده است. 

سـازي نهیشیسـنجش ب يدر نظر گرفتـه شـده اسـت. بـرا CO2 يردن خروج گازهاکنه یمکو  یداخل
ازمند داشـتن یمحاسبه آن ناست. شده  یمعرف )R&D( ق و توسعهیرد تحقک، نماگر عمليرشد اقتصاد

ب یـکون شهروند است. باالخره، شاخص از تریلیم کیهر  يبه ازا ،چون تعداد اختراعاتهم يریمتغ
و  يد یسـاي او( کنـدیم يریـگعد را انـدازهزان تحقق اهداف در هر بُیمکه د یآمی دستنماگرها به

 ).51، ص 2008، یآرس یج
ق در یـتحق يهاروش) در کتاب 2003( کارنیس امااین روش توسط   کارن:یس یبیروش شاخص ترک. 2

د بـا ارائـه یبانمود،  يریگرا اندازه یکه بتوان مفهوم، براي اینن روشیشده است. در ا یمعرف تجارت
قابـل هاي جنبـهي (هالفهؤقابل مشاهده) و مهاي جنبه( ابعاد، از مفهوم مورد سنجش یاتیف عملیتعر

ن یـ. بـر اسـاس اکـردنماگرها و شاخص را فراهم  ینه معرفی) آن را استخراج نمود و زميریگاندازه
  شود:یم یر طیمراحل ز، ه قرار گرفتهدن مقاله مورد استفایکه در ا، روش

در ابعاد مختلـف مـورد نظـر  ت آنیه سنجش وضعکاست  يادهیمفهوم ناظر به پد. انتخاب مفهوم: 1
 است. یاسالم يبانکداری، مفهوم مورد بررس ،قین تحقیاست. در ا

ت یـان دو بعـد رعایـم ،قیتحقاین ند. در یقابل مشاهده مفهوم را ابعاد آن گوهاي جنبه ن ابعاد:ییتع. 2
 شده است.  کیکتف یاسالم يعت در بانکداریو تحقق مقاصد شر ین فقهیمواز

ارزش ، نمونـهبـراي نامنـد. مـی» لفـهؤم«ابعـاد را  يریـگقابـل انـدازههاي جنبـه ها:. استخراج مؤلفه3
ا عدم ربـا در یتواند وجود یو قابل سنجش است که م یکم يامقولهي، صور ین مالیمأت يقراردادها

 گیري نماید.اندازهرا  ین مالیمأت
نمـاگر قـرارداد ، نمونـهبراي شود. یها استفاده ملفهؤابزار سنجش معنوان به نماگر نماگرها: ی. طراح4

 د.ینمایم يریگازهرا اند یمال نیمأزان حذف ربا در تیم یواقع
  .یدآمی دستهشاخص ب يریگنیانگیب نماگرها با استفاده از میکاز تر . تدوین شاخص:5

 گانه تدوین شاخص ترکیبیمراحل پنج: 1شکل 
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  مفهوم مورد سنجشعنوان ي بهاسالم يداركبان 
ن شـاخص یتـدو يبـراسـنجش  ر قابـلیـم زیمفـاهی، بـا نگـرش اسـالم يمطالعات بانکدار يدر فضا

  باشند.می
ی اسـالم يبانکـدار یاساسـ يهـایژگیاز و یکـعنوان یبه ن مفهوم به حذف ربایا. بانکداري بدون ربا: 1

ران یـا یاسـالم يجمهور ید و نظام بانکیکتاب خود برگز ين عنوان را برایا د صدریشهاشاره دارد. 
 ده شده است.ینام »بدون ربا ينظام بانکدار«ز ین

 يبـرا یاسـالم يه بانکـداریـآثار اول ین عبارت در برخیای بر مشارکت در سود و زیان: . بانکداري متک2
ن یـان استفاده شـده اسـت. ایدر مقوله مشارکت در سود و ز یو اسالم يربو یز نظام بانکیاثبات تما

 خـانقیرفچـون هم یتوسـط محققـان یسـیطور عمده در مقاالت منتشر شده به زبـان انگلبه ،عنوان
  ) استفاده شده است.1992( خانمیفه) و 1983(

ت یـعالوه بر رعا ،است که در آن یناظر به نظام بانک ،یاسالم ير بانکداریواژه فراگ: یاسالم ي. بانکدار3
توسـط  ،ن واژهیـرد. ایـگیمورد توجـه قـرار م یاسالم ینظام مالهاي اهداف و آرمانی، ن فقهیمواز
  ) استفاده شده است.1987( خورآیرمو  خانمحققان از جمله  یبرخ

ص منـابع و یز و تخصـیـتجه يمطلوب بـرا یاز نهاد مال يبه ابعاد، دو مفهوم اول و دوم، سهیدر مقام مقا
عـام  یمفهـومی، اسـالم يمفهوم بانکدار ،. در مقابلدارنداشاره  یکرد اسالمیها در رول در پرداختیتسه

 یر ابعـاد نظـام بـانکیسا، انیو مشارکت در سود و ز، چون فقدان رباهم ياست که عالوه بر شمول ابعاد
 مـورد نظـر مفهـومعنوان به ،یاسالم يمفهوم بانکدار، ن مقالهیرد. در ایگیبر منیز درمطلوب در اسالم را 

  انتخاب شده است.سازي شاخص يبرا

  ياسالم يبانكدار ياتيف عمليتعر
 انـددادهارائـه  یاسـالم ياز بانکدار یمتفاوت فیتعار ،یا ضمنصراحت و یبه  ،یاسالم يمحققان بانکدار

  :شودیماشاره آنها  از یبه برخاینجا که در 
اسـت  یمـالگري در واسـطه کارآمدی روش یاسالم يدارکبان ،)1378و همکاران، (منور اقبالاز نظر 

ن یگزیجـا يهـاروشو با استفاده از  افت بهرهیرا بدون در یکخدمات بان یبانک اسالم ،که بر اساس آن
 يخود را بـا اسـتفاده از الگـوگري نقش واسطه یبانک اسالم، دگاهین دی. بر اساس اندکیمارائه  یاسالم

  .ندکیمفا یا وکالت ایمضاربه مشترك و 
یی چـون انطبـاق هـایژگـیوداراي  ستیبایمداري اسالمی ک) معتقد است: بان1378( موسویان
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سرمایه براي  نیتأم ،ی از جملهکي بانهاتیفعالارایی در کظاهري با فقه اسالمی، حذف ربا و بهره، 
ي پولی و کمک بـه تحقـق اهـداف هااستیسي مختلف اقتصادي، قابلیت الزم براي اعمال هابخش

  نظام اقتصادي اسالم باشد.
 يبـر اسـاس الگـو دیـبا ،یاسـالم يص منابع در بانکـداریز و تخصیتجه، )1384( يرمعزیمبه نظر 

  رد.یصورت گ) PLS( انیز ت در سود وکمشار
اسـت: د معتقـ ،عمـلو میان بانکداري اسالمی در نظریه  کیکتفبا  ،)1388( زاده بحرینیحسین

مالی به روش مشـارکت در سـود و  نیتأمیی همچون هایژگیوبانکداري اسالمی با  ،در مقام نظریه
ي داراي بـازده هـایـیداراامـل از نگهـداري ک)، عدم ارائه قرض ربوي و التزام به پرهیز PLSزیان (

مقابـل دریافـت ر بانکداري اسالمی به شیوه اعطـاي وام د ،. ولی در مقام عملشودیمثابت شناخته 
اجـاره «و » خرید و فروش اقسـاطی«ي هاوهیشاز  ،روي آورده) SRF: fixed return scheme( بازده ثابت

قـرض «بـا  هاوهیشـ. تنها تفاوت ایـن ندکیمو مانند آن استفاده » كوکانتشار اوراق ص«، »کبه شرط تملی
مبتنی بر بهـره از منظـر  ،دهیگونه معامالت و وام. تفاوت ماهوي میان اینستا آن، قالب حقوقی »ربوي

  تأثیرات خارجی و اقتصادي آن وجود ندارد.
ه بـا حـذف ربـا از کـسـت یبدون ربا ن یکفقط نظام بان یاسالم يدارکبان ،است معتقد )1985( چپرا
در اسـت قـادر ، تحقـق ربـا در آن ه افزون بر عدمکاست  یه نظامکبل، حاصل شود يربو يدارکنظام بان

  .ندکت کاسالم حر يجهت اهداف نظام اقتصاد
و  ی. حـذف ربـا از نظـام بـانک1دانـد: ی میژگیپنج و يرا دارا یاسالم يبانکدار، )1391( انیموسو

و اقشـار هـا ن بخشیالت بـیع عادالنـه تسـهیـ. توز2ی؛ ن عقـود اسـالمیانجام قراردادها بر اساس مواز
. يت اخـالق بانکـداریـ. رعا5ی؛ ت معامالت بـانکی. شفاف4؛ ن عادالنه نرخ سودیی. تع3؛ مختلف جامعه

  کند.ید میکأت یاسالم يدر بانکدار ین بر ضرورت وجود نظارت شرعیهمچن يو
 یبانک بدون ربـا و بانـک اسـالم هومخود از هر دو مفهاي در کتاب ،الف و ب) 1429( د صدریشه

بانـک  ن دو الگـو ازیشان بیا ،ن وجودیارائه دهد. با اآنها  متفاوت از یکه برداشت، بدون اینکندیاستفاده م
 کند.یک میتفک یاسالم
شکلی از بانک اسالمی اسـت کـه در چـارچوب یـک . بانک اسالمی در نظام غیراسالمی: 1

کنـد. در هاي ربـوي فعالیـت میها و مؤسسهفرض وجود بانکنظام اجتماعی غیراسالمی و با 
تنها تعارض بانک با احکام شرعی اسالم و قانون مـدنی در فقـه اسـالمی برطـرف  ،این حالت

تواند تعارض موجود بین قرض ربوي وجود ندارد. چنین بانکی نمی ،شود. در چنین بانکیمی
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گذاري را حـل کنـد توزیع ثـروت و سـرمایهاي اقتصاد اسالمی در بانک متعارف و اصول پایه
  ).204ـ203ب، ص 1429(صدر، 
شـده  یبانک طراح. کند: الفیمطرح م را یژگیسه و ،ن حالتیدر ا یبانک اسالم يبرا ،د صدریشه

 ،کننـده سـوددنبـال يسسه تجـارؤک معنوان یبه بانک. ب؛ اسالم مخالفت نداشته باشد یبا احکام شرع
ز منـابع سـرگردان و یـدر تجهخـود را  نقـشي، بانک بتواند عالوه بر سـودآور. جو ؛ ت کندیبتواند فعال

  ).22 -  21ص ، الف 1429، صدر( دیفا نمایشرفت جامعه ایص آن و کمک به توسعه و پیتخص
شود کـه در یاجرا ماي است که در جامعه ییبانک بدون ربا. بانک اسالمی در جامعۀ کامالً اسالمی: 2

خـالص  يعالوه بر تالش بـرا یبانک اسالم ،ن حالتیشود. در ایاجرا م یاسالم يدستورها یتمام ،آن
اسـالم از  يکه مکتب اقتصـاد یصدد تحقق اهدافي، درمشروع همچون قرض ربویراز معامالت غ شدن
  ).204ـ203ص ، ب1429، صدر( باشدیز مین، کندیمشروع دنبال میرم معامالت غیتحر

در  یبانـک اسـالمکنـد، می مطلـوب ارائـه یاز بانـک اسـالم صـدرشـهید که  يریبا توجه به تصو
مشـروع ماننـد هاي مبادالتی غیروهیاز ش ییکند: رهایدو هدف عمده را دنبال م ،شکل خودترین مطلوب

 يهاوهیاز شـ یم برخـیکـه اسـالم بـا تحـر یاهـداف، اسـالم يو تحقق اهداف نظام اقتصاد يقرض ربو
 يریگو جهـت یا اصول اقتصاد اسالمیها هین اهداف با عنوان پایاز ا صدر دیشهکند. یدنبال م یمعامالت
تـوازن ، االسـالم یفـ يالبنک الالربودر کتاب  يو کند.یاد میآن  يریکارگهع ثروت و بیدر توز ،آن یعموم

  ).18ص ، الف 1429، صدر( کندین اهداف قلمداد میع را از جمله ایو عدالت در توز یاجتماع
 يبانکـدار، د صـدریشهف یو بخصوص تعر ،محققان مسلمان يف ارائه شده از سویبه تعاربا توجه 

ص یز و تخصـیـاسـت کـه در آن تجه ينهاد یاسالم يبانکدار« ف کرد:یگونه تعرینتوان امی را یاسالم
 يتحقـق اهـداف نظـام اقتصـاد ياسالم و در راسـتا یبر اساس ضوابط فقه ،یمنابع و ارائه خدمات بانک

  .»ردیگی) صورت ميعت در نظام اقتصادیمقاصد شر( اسالم

  ياسالم يابعاد بانكدار
گام دوم در تدوین شاخص، استخراج ابعاد مفهوم بانکداري اسالمی بر ارائه تعریف عملیاتی است. در تعریـف 

  دو بُعد اساسی رعایت ضوابط شرعی و تحقق اهداف نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته است. ،پیشنهادي

  يت ضوابط فقهيرعا. لفا
ترین ابعاد بانکداري اسالمی است. ضوابط هاي بانکی، یکی از مهمرعایت ضوابط فقهی در حوزه فعالیت

  شود. شامل مواردي چون حذف ربا، فقدان قراردادهاي غرري و ضرري می ،فقهی در مفهوم عام خود
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  ياسالم يتحقق اهداف نظام بانك. ب
اسـالم بـه  یبه صورت عام و نظام مـال ،اسالم ير تحقق اهداف نظام اقتصادد یت نظام بانکیزان موفقیم

و  یو مـال يعت در نظـام اقتصـادین اهداف شریی. تعاست یاسالم يعد بانکدارن بُیدوم ،صورت خاص
بـا ابـداع روش  د صـدریشـهعت است. یت تمسک به مقاصد شریحج یازمند بررسین ،موجه ساختن آن

ن یـبر ا، است یدر روند استنباط فقه يش مقاصدیگرا ینوع )1388( يریتسخ اهللاتیآکه به نظر ی، کشف
ی مکتبـ يهـاازمنـد اسـتنباط گزارهین ياقتصـاد يهانظام یابیارز ،و به تبعسازي که نظامدارد د یکأنکته ت

  است. یاحکام شرع يربنایزعنوان به
تنهـا ارائـه ، ک مکتـبیـکشـف  يبـرا«باشد، میق ین تحقیکه مالك ا ،د صدریشهدگاه یبر اساس د

از سـامانه  يااز کـل و جنبـه ییجزعنوان به ن احکام رایک از اید هریبا حتماًیی کافی نیست، احکام جز
(ر.ك: » گـردد يریـگجـهیتا قاعده عام نهفته در کـل مجموعـه از آن نت نمود یوسته بررسیو به هم پ یکل

م یفتـاوا) و مفـاهی (شرع يع روبناهایتجم، د صدریشه ی. در روش کشف)392ـ388ص، ق 1400، صدر
و اهداف شـرع  یشرع یناظر به اصول کل یمکتب يهاتواند به استخراج گزارهیم ،)يفکر یمبانی (اسالم

د یشـهم استفاده کرد. یع ادله و مفاهیتجم يز برایم نیتوان به صورت مستقین روش را میکند. ایکمک م
کنـد ی میاسـالم معرفـ ياهداف نظام اقتصادعنوان به و توازن راعدالت ، ن روشیبا استفاده از هم ،صدر

  ).18ص ، الف 1429(همو، 
ت یـحجی، ت داللت التزامیچون حج یلیتوان با توجه به دالیرا م د صدریشه یت روش کشفیحج

 ي). اسـتفاده از منطـق اسـتقرا1392ی، بـیو خط ينظـری، و انسداد باب علم اثبات نمـود (ظهور مجموع
  ).1393ی، قاسم( ت کندین روش را تقویت ایتواند حجیز مین صدرد یشه

  ياسالم يبانكدار يهامؤلفه
    ياسالم يبانكدار يت ضوابط فقهيرعا يهالفهؤم

غـرر و ضـرر ضـوابط عـام و ، ن همچون فقدان ربایمواز یبرخی، اسالم يبانکدار یان ضوابط فقهیدر م
ن دو دسـته از یـابنـد. اییان مـیـجر یصـورت مصـداقبه ، ت ضوابط سلفیهمانند رعا مقررات یبرخ
  م.ینامیم یاسالم يو خاص بانکدار یضوابط عموم، بین را به ترتیمواز

  ياسالم يبانكدار يعموم يضوابط فقه
ـا«به مقتضاي آیات . فقدان ربا: 1 ـات (صـدوق،  275: هبقـر» (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّب ، 3ق، ج 1413)؛ و روای

ـا در  نیتريمحور)، حذف ربا 274ص  ـاتیفعالضابطه فقهی در بانکداري اسـالمی اسـت. فقـدان رب ي ه
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ـابع اسـتمعناي نفی هرگونه سود تضمینبه ،بانکی ه کـاي گونـهبه ؛شده قطعی در تجهیـز و تخصـیص من
ـاري و قرضپرداخت سود به سپرده هاي سـود قطعـی و مطمـئن بـه سـپردهالحسـنه و پرداخـت هاي ج

ـام خمینـیسرمایه ، هرگونـه گذاري و دریافت مازاد مشروط در قالب قرض حرام است. بنا بـر دیـدگاه ام
  ).352، ص5، ج 1366م ربا بوده و حرام است (موسوي خمینی، کربا نیز در ح حیله

 ت عقـد از قصـدیـقاعـده تبع ياقتضابه  ،ت جهالت و غرر در قراردادهایغرر: ممنوع فقدان جهالت و. 2
، )448ص ، 17ج ، ق1409ی، حرعـاملي (ع غـرریاز ب ینه ينبو)، حدیث 162ق، ص1417ی، نراق(

قاعـده  يعت اسـالم اسـت. بـه اقتضـایشـر یاز قواعد فقه، )83ص ق، 1417ی، نراق( و اجماع فقها
، آهنگـرانشود (یالن آن مبطموجب از مفاد قرارداد  یان بانکیمشتر یعدم آگاه، ت عقد از قصدیتبع

مفهـوم غـرر بـه  ،ان فقهـایـو خطر اسـت. در ب ینانیاطم، ناسکیر يمعنابه »غرر« ی). واژه عرب1392
) جهالت آمده است. از جمله لوازم فقدان جهالت و غـرر 3 ؛ب و خدعهی) فر2ی؛ نانیاطم) نا1 يمعنا

قرارداد و عـدم ارائـه  عدم ابهام در، از مفاد آن یبانک ين قراردادهایطرف یآگاهی، اسالم يدر بانکدار
ا جهالـت نسـبت یناظر به وجود ابهام  عمدتاً ،یاطالعات نادرست است. جهالت و غرر در نظام بانک

 ).1390، نظرپور و همکاران( است یبانک يات قراردادهاییط و جزیشرا، عناصر، به ارکان
وَأَکْلِهِـمْ أَمْـوَالَ «سـوره نسـاء  161 یـۀآ ياطل بـه مقتضـافقدان ضرر و اکل مال به باطل: اکل مال به ب. 3

اسـت. ی بـروز فسـاد مـال ،یحرام است. مصداق عمده اکل مال به باطل در نظام بانک »النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 یمنافع و سود شخصـ نیتأم يبرا را ین و مقررات بانکیقوان که افراد افتدیماتفاق  یزمان یفساد مال

اخـتالس و ، ارتشـاءی، استفاده از امکانات و خدمات بـانک). سوء1382ي، محمود( گذارندیمر پا یز
قاعده منع ضرر و اکل مال بـه باطـل از  يبه اقتضای، ق فساد مالیمصاد نیترعمدهعنوان یی بهشوپول

و  233 و 231 بقـره:( نآات قـریـآ یبرخـ يضرر مستند به مقتضا ینظر شرع ممنوع است. قاعده نف
 يموسـو( انـددانسـته یآن را از مسلمات قواعـد فقهـ ،فقها یل عقل است. برخیات و دلیروا ،)281

گـران را یو امـوال د، آبـرو، ن قاعده وارد کردن ضرر به جـانی). ا252 ص، 1 ج، ق1401ي، بجنورد
 ینفعان در نظام بـانکياز ذ یکیدهد که می رخ یز زمانین یشمارد. ضرر در معامالت بانکمی ممنوع

 به ناحق متحمل خسارت شود.

 ياسالم يخاص بانكدار يفقه ضوابط

، مشـارکت، همچـون مضـاربه یاسـالم يمتنـوع در بانکـدار ياستفاده از قرادادهـا رعایت فقه قراردادها:
؛ موسـویان، 9الـف)، ص ( ق1429صـدر، ( هرکدام اسـت یت ضوابط فقهیمستلزم رعا، و جعاله، سلف
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ت یـمت کاال در هنگام معامله است که رعایپرداخت ق ،ط قرارداد سلفیاز شرا یک، ینمونهبراي  .)1391
 است.  یسلف الزام يدر قراردادها آن

  عت)يمقاصد شري (اسالم در بخش بانك ينظام اقتصاد تحقق اهداف. ب
بـدون ربـا  ینظام بانک ير برایپنج هدف ز، رانیا یاسالم يبدون ربا جمهور يات بانکداریدر قانون عمل

  ر نظر گرفته شده است:د
ح یم گردش صـحیمنظور تنظ) بهیبا ضوابط اسالم( حق و عدل يبر مبنا يو اعتبار یاستقرار نظام پول. 1

 ؛اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور پول و
 یپـول يبا ابزارهـا ،یاسالم يدولت جمهور يهاها و برنامهاستیت در جهت تحقق اهداف و سیفعال .2

 ي؛و اعتبار
ـاون عمـومی و قـرض از طریـق جـذب و جلـب وجـوه آزاد و 3 . ایجاد تسهیالت الزم جهت گسـترش تع

 ها و بسیج و تجهیز آنها براي تأمین شرایط و امکانات و کار و سرمایه؛اندازها و سپردهها و پساندوخته
 ی؛ل مبادالت بازرگانیها و تسهپرداخت ۀجاد تعادل در موازنیحفظ ارزش پول و ا. 4
  ).1ها و مبادالت و معامالت (قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ها و دریافت. تسهیل در امور پرداخت5

ز و یـچـون تجه یفیز بـه اهـداف و وظـایاردن ن یاز جمله بانک اسالم ،یاسالم يهان بانکیدر قوان
و ارائـه خـدمات  ی،تکافـل اجتمـاع يایـت احیبا اولو يربویرارائه خدمات غ، منابع يرربویص غیتخص

مفـاد ، بدون ربـا یات بانکیبا توجه به قانون عمل ).76ـ73ص ، 1379ی، توکل( اشاره شده است یاجتماع
بـدون ربـا و  يز بانکـدارینـه تمـایدر زم شهید صـدرکه از  یلین تحلیو همچن یاسالم يهان بانکیقوان

  قلمداد کرد: یاسالم يبانکدارن اهداف یترمهمعنوان به توانمی ر رایموارد ز، شدبیان  یاسالم
ز از اسـراف منـابع یـنه ممکـن و پرهیهز نیمترکبا  ص منابعیز و تخصیتجه ار ناظر بهین معیا. کارایی: 1

 اسـالم بـر دیـکأتبـا توجـه بـه  تـوانیمـرا  یاسـالم يدارکبان يهاتیدر فعال ییاراکت یاست. اهم
هُ لَکُـمْ قِیامـاًجَ تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتـیوَ ال «اموال  يریکارگت قوام در بهیت رعایمطلوب  »عَـلَ اللـَّ

 فرقـان: ؛42 انعـام:( »ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَوَ« و حرمت اسراف و هدر دادن منابع )5(نساء: 
  مطرح نمود. )47

ه یو مشـارکت سـرما یفعال بانک اسـالم يگرواسطه ۀن هدف الزمیا. همگرایی بخش بانکی و حقیقی: 2
کـه  ،ن هـدفیت ای). رعا1387ي، ؛ نظر1380، لمیسو( ه) استیسرما يریپذسکیر( انیدر سود و ز

 یاسـالم ينه تنهـا بـه تحقـق عـدالت در بانکـدار ،ان ارائه شدهیده مشارکت در سود و زیدر قالب ا
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بـا اسـتفاده از روش  تـوانیملفه را ؤن میاشود. یم يتجار يهادورهبلکه مانع از بروز  ،کندیکمک م
، 18 ج، ق1409ی، حرعـامل( ضـمنیات ناظر به بطالن ربـح ماالیروا با استفاده از شهید صدر یکشف
بـودن نیچـون امـهم یاحکـام، )302ص، 13 جق، 1408ي، نور( قاعده الخراج بالضمانو ، )38 ص

 تکو سـاختار مشـار )122ص ، 1372ي، مطهـر( عقـود مضـاربه بیـن ترغیعامل مضاربه و همچن
 ).ق1418ي، شاهرودیهاشم، 204ـ202ص ، تایب، صدر(ر.ك:  استنباط کرد ،)1378، انیموسو(

 يهـاتیفعالحـاکم بـر  یاز اصـول قطعـ یکـی ،ص منـابعیز و تخصیت عدالت در تجهیرعا. عدالت: 3
داران بانـک و الت سهامیرندگان تسهیگ، گذارانت حقوق متقابل سپردهیاست. رعا یاسالم يهاکبان
 یاز اقتضـائات عـدالت بـانک ،محـورجـهیمحور و نتیندفرا، محور أکرد مبدینفعان در سه روير ذیسا

ی، ن لـوازم عـدالت در نظـام بـانکیتراز جمله مهم ).86ص ، 1384؛ عیوضلو، 1387حسینی، ( است
ی، د بـانکیع عادالنه عوایو توز نه منابعیص بهیتخصی، به خدمات بانک یها در دسترسفرصت يبرابر
  الت است.یع تسهیتوز ياالت و توازن منطقهیتسه ينبودن اعطا یرانت

، نفعـان مسـئول اسـتينکـه نسـبت بـه ذیبـر ا عـالوه ،یبانـک اسـالم. ایفـاي مسـئولیت اجتمـاعی: 4
ات تواند در قالب الزامـیمی بانک اسالم یت اجتماعیز نسبت به جامعه دارد. مسئولین ییهاتیمسئول

  شود.نعکس م یفیالت تکلین تسهیو همچن ین مالیمأت یو اجتماع یطیمحستیز
ی پنـاه(ر.ك:  اسـت یتجارت اسـالم یاز ضوابط اخالق یکی ،انیت کرامت مشتریرعا. تکریم مشتري: 5

افـت خـدمات یچـون سـهولت درهم يبـا امـور ،یدر نظام بـانک يم مشتری). تکر1390بروجردي، 
 ر مماطل مرتبط است.یبدهکاران غو مهلت دادن به ی، بانک

 از یکـیالحسـنه ج قرضیتـروی، اسـالم يبانکـدار یارزشـ يهامؤلفهبا توجه به الحسنه: . ترویج قرض6
اد اسـالم بـر احسـان و یـز دیـکأتناشـی از  ،ن امـریـاسـت. ا یاسالم يهاکبان یاخالق يهارسالت

، 1388، یك: تـوکل.ر( ابـدییم يتسرز ین یبه سطح سازمان يکه عالوه بر سطح فرداست  يکوکارین
مورد اشـاره قـرار  پرشماريات یات و روایدر آ الحسنهقرضج سنت یتروافزون بر این،  ).31ـ7ص 

  ).212، ص 1392؛ توکلی، 1377نیا، ؛ کمیجانی و هادوي1381(حبیبیان نقیبی،  گرفته است
 يهـاسـت و پژوهشین مـوارد نین در ابه مفهوم حصر آ، فوق يهالفهؤارائه م. 1الزم به یادآوري است: 

 ،یاسـالم يبانکـدار يشـنهادیاز ابعـاد پ یهرچنـد برخـ. 2 د؛یـفزایبـدان ب يگـریتواند مـوارد دی میآت
مفهـوم ، نمونـهانـد. بـراي زیجهات متما یدر برخ، متعارف دارند يبانکدار يبا استانداردها ییهاشباهت

ها بـاز هـا و سـتادهنـه نهادهیدر زم یبا توجه به اقتضائات خاص بانک اسالم یاسالم يدر بانکدار ییکارا
، رویـنای اسـت. ازکیتشـک يالـهومق ،یاسـالم يبانکـدار يهالفـهؤ) تحقق ابعـاد و م3 شود؛یف میتعر
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 ت مطلـوب بـازیرا از حرکت به سمت وضع یاسالم يبانکدار، لفهؤک میهرچند بروز مشکل در تحقق 
  کند. یرا مخدوش نم یاسالم يصدق عنوان بانکدار الزاماً یول، داردمی

    ياسالم يداركبان ينماگرها
  شود.یشنهاد میر پیزهاي نماگری، اسالم يبانکدار يهالفهؤسنجش ابعاد و م يبرا

   ينماگر قرارداد واقع

  :کندمی يریگرا اندازه یص منابع در بانک اسالمیل حذف ربا در تخصینماگر ذ
 (ارزش قراردادهاي صوري منتهی به ربا/ ارزش کل قراردادهاي تأمین مالی) - 1رداد واقعی= نماگر قرا

 و شـودیمـقرارداد عمل ن ياست که در آن به اقتضا یمال نیتأمقرارداد  ،به ربا یمنته يقرارداد صور
ي، چـون جعالـه صـور ي). در مـوارد1390، اینمحقق(ر.ك:  شودیداد مي شدن قرارن امر موجب ربویا

رنـده جعالـه یو گ شـودیمـفاسد بـدل  يبه قرارداد ،ل شودیتبد يربو يکه به قراردادینا يقرارداد به جا
    .شودیمفاسد را شامل ن يصور يقراردادها ،کسرصورت  ،رونیا. ازشودینممالک وجوه 

 کشـعب بانـحاکی از این است که نیمی از معـامالت  ،الف)1393ایج مطالعه نظرپور و همکاران (نت
شـامل  ،ن مطالعـهیـبوده است. نماگر مورد سـنجش در ا يصور 1388 -  89 يهادر سال تجارت مشهد

  به ربا بوده است. یمنتهیربه ربا و غ یمنته يالت صوریتسه

   ياسالم ينماگر اطالعات بانكدار

زان یـسـنجش م يتوان بـرایرا م یبانک يم و مفاد قراردادهایبا مفاه هاکبانان یکارمندان و مشتر ییآشنا
  شود:یشنهاد میر پینماگر ز، لفهؤن میسنجش ا يکارگرفت. براهاز جهالت و غرر ب يدور

م و مفـاد یاز مفـاه یان بـانکیکارکنـان و مشـتر ینـرخ آگـاهی = اسـالم يدرصد اطالعات بانکدار
 یبانک يقراردادها

 يدیـم کلیاز مفـاهرا  یبـانکان یکارکنـان و مشـتر یزان آگـاهیـمي، ریگن نماگر با استفاده از نمونهیا
سـنجد. بـر اسـاس پـژوهش انجـام شـده توسـط وزارت یم یبانک يو مفاد قراردادها یاسالم يبانکدار

در ن ربا و بهره قائـل نبودنـد. یبتفاوتی  ،در جامعه نمونه هاکبانبه  نندگانکمراجعه %61، ییاقتصاد و دارا
بـا قـانون  يارمندان شما تـا چـه حـدکده شد: یپرسها کاز شعب بان يس تعدادیاز رئ، شدهیادپژوهش 

  ).1383، مقدمیمصباح(بود درصد  8/55آنها  پاسخحاصل دارند؟  ییبدون ربا آشنا یکات بانیعمل
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  نماگر اطالع از مفاد قرارداد
  شود:یشنهاد میر پینماگر زی، ص منابع بانکیزان غرر در تخصیسنجش م يبرا

  همراه با جهل نسبت به مفاد قرارداد/کل قراردادها) يقراردادها( - 1 = نماگر اطالع از مفاد قرارداد
 یبـانک يات قراردادهـاییط و جزیشرا، عناصر، شامل جهل نسبت ارکان ،جهل نسبت به مفاد قرارداد

  ).1390، نظرپور و همکارن( شودیاست که موجب بروز غرر م
تجـارت  کشـعب بانـاز معـامالت  یمیدهد که نینشان م ،)1390( و همکارن نظرپورج مطالعه ینتا
  بوده است. يغرر 1388 -  89 يهادر سال مشهد

  ينماگر سالمت بانك

  شنهاد شده است.نماگر سالمت بانکی براي سنجش رعایت اصل عدم اکل مال به باطل در نظام بانکی پی
  هاین مالیمأارزش کل ت / از فساد يعار ین مالیمأ= ارزش تی نماگر سالمت بانک

مشـتمل بـر  یکند. فسـاد بـانکیم يریگرا اندازه یاز فساد بانک يعار یدرصد گردش مال ،نماگرن یا
سـنجش  يشـود. بـرایم یبـانک ين تخلف فاسدکننده قراردادهـایاختالس و همچنیی، شوپول یتخلفات

سـهولت دلیـل ر استفاده کرد که به یز به شرح زین يگرید يارهایاز مع توانیم ،یزان سالمت نظام بانکیم
  :  مینکیمصرف نظر آنها  از یین شاخص نهایدر تدو
 يو اقتصـاد یتخلـف مـال يهال پرونـدهکبه ارزش  یتخلف بانک يهاپرونده یالینسبت ارزش رـ 

 ، ییم قضاکمطرح شده در محا
در  يو اقتصـاد ین مـالال متهمـکـبـه  يو اقتصـاد یتخلفات مال يدارا یبانکمتهمان نسبت تعداد ـ 

 یی.م قضاکمحا

 نه قرارداديص در زمينماگر تخص

نمـاگر ، ن شـدهیـینه تعیالت در زمیتسه يریکارگهدر ب یبانک يت فقه قراردادهایزان رعایسنجش م يبرا
    شود:یم یل معرفیذ

  کاررفته در زمینه قرارداد / ارزش کل تسهیالت قرارداد = ارزش تسهیالت بهتخصص دز زمینه نماگر 

  معوقيرنماگر مطالبات غ
  شود:نماگر زیر پیشنهاد می ،دادن به موقع تسهیالتبراي سنجش میزان رعایت فقه قراردادهاي بانکی در بازپس

  مانده کل مطالبات) / مانده مطالبات معوق( - 1=  رمعوقینماگر مطالبات غ
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   يينماگر كارا

 یا فاصله عملکـرد واقعـیاده نهاده و ست با استفاده از رابطه، ح از منابعیصح يبرداربه مفهوم بهره »ییکارا«
بـا توجـه بـه  ،نـهیا تحمل حـداقل هزی ،سنجش حداکثر استفاده از منابع يبرا شود.یده میآل سنجدهیو ا

، ن اسـاسی). بر ا1386ي، و سور ینیحس( شودیاستفاده م يمرز نهیا هزید یاز توابع تول، موجود يفناور
 ) اسـتينـه مـرزیا هزی يتوابع مرز( نهیبه عملکرد به ینسبت عملکرد واقع :عبارت از ياقتصاد ییکارا

  ).25ص ، 1379ي، بدیم یامام(
ن یبهتـر، سـتین یعمل ،ياز جهت نظر یامکانات بالقوه فنحداکثر دن بانک به یجاکه سنجش رسازآن

اسـت.  يت مشاهده شده در صنعت بانکدارین وضعیسه آن با بهتریمقا ،ک بانکی ییروش سنجش کارا
بـا اسـتفاده از ي، بـا اسـتفاده از توابـع مـرز ،هـار بانکیسه بـا سـایهر بانک در مقا ییکارا، ن روشیدر ا

 یا پوششـیـر یل فراگیشتر از تحلیبي، . در روش ناپارمترشودسنجیده می يو پارمتر يناپارمتر يهاروش
 شـودیاده ماسـتف يآمار يو پارمتر يآمار یقطع يز از دو روش پارمترین يپارمتر يهادر روشو ها داده

  ).1386ي، و سور ینیحس(
 ير بـرایـنمـاگر ز، هابانک ییدر سنجش کارا هادادهپوشش  لیبا توجه به رواج استفاده از روش تحل

  شود. یشنهاد میپ ییسنجش کارا
  ار ینسبت ستاده به نهاد بانک مع / = نسبت ستاده به نهاده بانک یینماگر کارا

 یخـارج ین بانـک اسـالمیا کـاراتریـو  ین بانک داخلـیتواند کاراتریار میمع بانکِ، در نماگر فوق
 ياواسـطهکـرد یرو از دو یکیوط به انتخاب شرز مین هاستادهو  هانهادهن ییط مشابه باشد. تعیشرا يدارا

عنوان بـه ،هاسـپردهکـار و  يرویـن، هیسـرماي، اواسـطهدر نگرش  است. یاسالم يدر بانکداري دیو تول
 يرویـن، هیبانـک شـامل سـرما يهانهادهي، دیستاده است. در روش تول ییالت اعطایارزش تسهنهاده و 

بـا  يشـتریتناسـب ب ،ياواسـطهروش : معتقدنـد ی. برخشودینم هاسپردهر آن است و شامل یکار و نظا
و  ینیحسـ( گذاران اسـتن سـپردهیا امـیـل یـوک، را بانـکیـدارد؛ ز یاسـالم ياصول و فلسفه بانکـدار

 يهـاتیفعالعـالوه بـر  یاسـالم يهـاکبانچـون  :معتقدند یبرخ، ). در مقابل140ص، 1388، ارانهمک
افتـه در یلیتعدگري کـرد واسـطهیرش روینـه پـذیگز، بهترین ز دارندین یمشارکت يهاتیفعالي، اواسطه

  ).1385، صدر و همکاران( ردیگیماست که هر دو جنبه بانک را در نظر  ییمحاسبه کارا
در  ،)2006( کبیـر حسـنشـنهاد یپي، اواسـطهکرد یبا اتخاذ رویی کارا يشنهادیمحاسبه نسبت پ يبرا

درصـد . 1اسـت: مشتمل بـر سـه قلـم  هانهاده، کردین رویمناسب است. در ا هاستادهو  هانهادهف یتعر
یـز مشـتمل بـر ن هاسـتانده. یمنابع مال ۀنیدرصد هز. 3 ؛و ه ثابتیسرما ۀنیدرصد هز. 2؛ کار يروین ۀنیهز
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. ارزش اقـالم 3ي داراي عایـدي؛ هـایـیدارا. ارزش 2. ارزش تسهیالت مبتنـی بـر بـدهی؛ 1سه عنصر؛ 
) تسهیالت مبتنی بر بـدهی 2006در تعریف کبیر حسن ( ).2006(کبیر حسن،  شودیمخارج از ترازنامه 
. وي ایـن تسـهیالت را از شـودیمـاز جمله فروش اقسـاطی و مرابحـه را مشـتمل  ،ايتسهیالت مبادله

حسـاب زا بههـاي عایـديو دومی را در زمره دارایی کندیمي ناشی از تسهیالت مشارکتی جدا هاییدارا
ي هـابانکي اسـالمی را بـا کـارایی هـابانککه او بتوانـد کـارایی  شودیمآورد. این تفکیک موجب می

  اتخاذ شده است.  Bankscope (2002)متعارف مقایسه کند. روش او از روش استاندارد 

  ي الحسابه سود علينماگر حاش
را در حالـت  یو بـانک یبخـش واقعـ یین همگرایز منابع و همچنیسنجش حذف ربا در تجه ،رینماگر ز

  د:ینمایم يریگالحساب اندازهیپرداخت سود عل

= الحسابیه سود علینماگر حاش
متوسط تغییرات نرخ سود قطعی

متوسط تغییرات نرخ سود واقعی
 

نـرخ سـود  ) وینـرخ سـود قطعـ يالحساب منهـاینرخ سود علی (رات نرخ سود قطعییاگر متوسط تغ
صـورت  یبه صـورت واقعـ یکه محاسبه سود قطع شودیمت ین حدس تقویا، جهت نباشندهم یواقع

 الحسـابیعلن سود ییبه دقت بانک در تع یالحساب و قطعینرخ سود عل ي. نسبت دادن برابرردیگینم
و  شـودیمـرکـود و رونـق مواجـه هـاي طور متعارف با دورهاقتصاد به یبخش واقع رایست؛ زیمقبول ن

  ست. یر نیپذتوسط بانک امکان يق سود با توجه به نوسانات اقتصادیدق ینیبشیپ
و  زنـوزيدانسـت.  یرات نرخ سود واقعـییاز تغ یبیتوان تقریرات سود سهام را مییتغ، در رابطه باال

بـه  رانیـا یاسـالم يجمهـور يدر نظام بانکـدار یقطعیرپرداخت سود غ یبررس ي) برا1390( همکاران
 1374- 1389دوره  یران طـیـبـازار سـهام در ا یبـا بـازده یبلندمدت نرخ سود بـانک ییهمگرا یبررس

بـازار  یهگـذاران بـه نـرخ بـازدشده به سپردهپرداخت ین مطالعه نسبت نرخ سود بانکی. در ااندپرداخته
  شده است.  ینماگر معرفعنوان به سهام در بلندمدت

    التيه سود تسهينماگر حاش
سـه متوسـط نـرخ یبـا مقا توانیمز یص منابع را نیدر تخص یقیو حق یبخش بانک ییحذف ربا و همگرا

ر بازارهـا) در یا سـایـنرخ سود بازار سـهام و ی (در بازار واقع يو نرخ سود انتظار یالت بانکیسود تسه
  داد. مورد سنجش قراري مختلف اقتصاد يهابخش
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  /متوسط نرخ سود انتظاري در بازار واقعیینماگر حاشیه سود تسهیالت = متوسط نرخ سود تسهیالت بانک
ن) را کمسـ، خـدمات، صـنعتي، شـاورزک يهابخش کیکبه تف( مختلفي هابخشي نرخ سود انتظار

  کرد.هر بخش برآورد  با توجه به ارزش افزوده توانیم

  فرصت  ينماگر برابر
  سنجد:نماگر برابري فرصت، تلقی افراد از برابري در دسترسی به تسهیالت در جامعه نمونه را به شرح زیر می

  حجم نمونه / به خدمات یفرصت در دسترس ي= موافقان وجود برابر فرصت ينماگر برابرـ 

  يرانتريالت غينماگر تسه
  سنجد:یرا م ییالت اعطاینبودن تسه یزان رانتیم، ن نماگریا

  التیمانده کل تسه /ی ررانتیالت غی= مانده تسهی ررانتیالت غینماگر تسهـ 
 یو اطالعـاتی، تیمـوقع يهـاواسـطه رانتدهـد کـه بـهیالت را نشان میاز تسه یبخش ،یالت رانتیتسه
  شوند.یافت میدر

  نماگر امهال معسر
، )1392ی، مبلغـ( اش را نـداردیپرداخـت بـده ییکـه توانـا یکسـ، یعنـی دادن به بدهکار معسرمهلت 

سـنجش  يدارد. بـرا یاز لوازم عدالت بوده و وجوب فقهبدهی خود،  او در بازپرداخت یواسطه ناتوانبه
  شود:یشنهاد میر پینماگر ز ،ن امریزان ایم

  مانده کل مطالبات بدهکاران معسر / بدهکاران معسر = مانده مطالبات استمهال شده نماگر امهال معسر

  التيتسه يانماگر توازن منطقه
  سنجد:یرا م یالت بانکیتسه ياع منطقهیعدالت در توز ،ن نماگریا

  سرانه تسهیالت اعطایی به مناطق برخوردار/اي تسهیالت=سرانه تسهیالت اعطایی به مناطق محرومنماگر توازن منطقه
  اند.فیقابل تعر ر خط فقریت زیچون درصد جمعهم ییارهایتوجه مع مناطق محروم با

  نماگر كارمزد عادالنه
  سنجد:یزان عادالنه بودن کارمزد خدمات را میم، ن نماگریا

  ینرخ کارمزد واقع / یخدمات بانک یافتینرخ کارمزد در = نماگر کارمزد عادالنه
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بـه  ،کتوسط بانـ یافتیارمزد درکنرخ  ستفاده از نسبتتوان با ایارمزد عادالنه توسط بانک را مکافت یدر
 ارائـه خـدمات يشـده بـراصـرف يهانـهیهزبا توجه بـه  ید. نرخ کارمزد واقعیسنج یارمزد واقعکنرخ 
  شود.یم يریگاندازه

   يفيالت تكليص تسهينماگر تخص

مختلـف  يهـابخشن یبـ یالت بـانکیع تسهیدر توز یبانک اسالم یاجتماع يریپذتین نماگر مسئولیا
  کند:می يریگرا اندازه یو بانک یتوسط مقامات پولشخصی در چارچوب م يدیتول

  یافته/ارزش تسهیالت تکلیفی مصوب=ارزش تسهیالت تکلیفی تخصیصینماگر تخصیص تسهیالت تکلیف

  بيط ين ماليمأنماگر ت
  سنجد:هاي بیرونی تأمین مالی را میدر کاهش هزینه ،پذیري اجتماعی بانک اسالمینماگر زیر میزان مسئولیت

  ها)یمال نیمأارزش کل ت / یرونیب يهانهیاز هز يعار يهایمال نیمأارزش ت = بیط ین مالیمأنماگر ت
ن یمأتـ يهاطرح یِاجتماع و یطیمحستیزبیرونی  يهانهیمحاسبه هز يممکن برا يهااز روش یکی

جبـران خسـارت  يالزم بـرا ۀنـیهز ،ن روشیـب اسـت. در ایتـدارك آسـنه یاستفاده از روش هزی، مال
 ).1391، نژادیعیو شف یتوکل( شودیزده منیتخم

    يت از خدمات بانكيرضا نماگر
  را بسنجد: یتوسط بانک اسالم يم مشتریتکر زانیم دتوانین نماگر میا

  حجم نمونه /ی ت از خدمات بانکیرضا ي= افراد دارای ت از خدمات بانکینماگر رضا
 نامـهان بانک از خدمات را با استفاده از پرسـشیت مشتریزان رضایمی، ت از خدمات بانکینرخ رضا

  .کندمی یبررس در جامعه نمونه

  التينماگر پرداخت به موقع تسه
  :کندگیري میاندازه ص منابع رایدر تخص يم مشتریز تکرین نماگر نیا

  تسهیالت پرداختی در دوره انتظاري / کل ارزش تسهیالت نماگر پرداخت به موقع تسهیالت = ارزش
 يهـاتیفعال ياقـدام بـه استانداردسـاز دیاب ،التیمتعارف پرداخت تسه يانتظار ةمحاسبه دور يبرا
 ،ش دوره انتظـاریک افـزاین تفکیافت آن و همچنیالت تا زمان دریاز زمان آغاز درخواست تسه يضرور

  نمود. یاز مشکالت بانک و متقاض یناش
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  الحسنهقرضص ينماگر تخص
نمـاگر ، ابـدیاختصاص  الحسنهقرض ياعطابراي  دیبا هاکبان الحسنهقرض يهاسپردهم منابع یریاگر بپذ

  شود:یشنهاد میر پیبه صورت ز الحسنهقرضص یتخص
  الحسنهثر منابع قرضؤ/ مانده میی الحسنه اعطا= مانده قرض الحسنهص قرضینماگر تخص

 يقابـل اسـتفاده بـرایرغ يهاسـپردهو  یقـانون ةریـکـردن ذخبـا کـم ،الحسـنهقرضثر منابع ؤمانده م
از مانـده  ،رانیـا یاسـالم يبانـک مسـکن در جمهـور الحسـنهقرض يهاسـپردههماننـد  ،الحسنهقرض
  ).158ص ، 1388، اینمحقق(ر.ك:  دیآیمدست به هاکباننزد  الحسنهقرض يهاسپرده

    ياسالم يداركشاخص بان
بـا  ،بـه نماگرهـا یدهـهرچند وزناست.  يشنهادیپ يع نماگرهایحاصل تجم یاسالم يشاخص بانکدار

 یو فنـ يمشکالت نظـر ن امر بایا، اما مطلوب است یاسالم يدر تحقق بانکدارهریک  تیتوجه به اهم
مشـابه بـا  يکـردیرون مقاله بـا اتخـاذ یدر ا، روینا. ازمواجه است یدهبودن وزنیاز جمله نسب يبسیار

ن یـ. بـر امیدهـیاختصـاص مـ يوزن مسـاو يشـنهادیپ ير نماگرهایبه زی، شاخص توسعه انسان ۀیرو
  :شودیر محاسبه میوه زیبه ش یاسالم يبانکدار یبیشاخص ترک ،اساس

 اطالع از مفـاد قـرارداد +یاسالم ي+ اطالعات بانکداریقرارداد واقع( =یاسالم يشاخص بانکدار
ــانک + ه ســود یحاشــ + ییکــارا + رمعــوقیمطالبــات غ + قــرارداد نــهیص در زمیتخصــ + یســالمت ب
تـوازن  + امهـال معسـر +ی ررانتیالت غیتسه + فرصت يبرابر + التیتسهه سود یحاش + الحسابیعل

 + ت از خـدماتیرضـا + بیـط ین مالیمأت +ی فیالت تکلیص تسهیتخص+  کارمزد عادالنه +ي امنطقه
  .الحسنه)قرض صیالت+ تخصیموقع تسه پرداخت به

زان شـاخص بـه یـک خواهد بود. هرچـه مین صفر و یب يعدد یاسالم يبانکدار يشنهادیشاخص پ
هرچـه  ،شتر محقـق شـده اسـت. در مقابـلیب یاسالم يضوابط و اهداف بانکدار، ل کندیم 1سمت عدد 

  نشانگر عدم تحقق ضوابط و اهداف مزبور است. ، باشد ترکینزدشاخص به عدد صفر 

  يريگيجهنت
ع یـنماگرهـا و تجم یطراحـ، هالفـهؤاستخراج ابعـاد و می، شناسچهار مرحله مفهوم یبا ط ،ن مقالهیدر ا

ارائـه شـد. شـاخص  یاسـالم يزان تحقـق بانکـداریـم يریگانـدازه يبـرا يشـنهادیشاخص پ ،نماگرها
گونـه همـان، ن نماگرهـایا ک است.ین صفر و یب يو عدد يشنهادیپ ينماگرهان ساده یانگیم ،يشنهادیپ
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فقـدان غـرر و ، چـون حـذف ربـا ییهامؤلفـه ت ابعـاد ویوضعاست،  نشان داده شدهذیل که در جدول 
عـدالت ي، م مشـتریتکـری، و بـانک یقـیبخـش حق یـیهمگرایی، کارا، فقدان اکل مال به باطل، جهالت

  .سنجدیمسنه را الحو گسترش قرض یعیتوز
 يبـرا يشـنهادیچون محاسبه شـاخص پ یانجام مطالعات، ن پژوهشیا يهاافتهیل یبهبود و تکمبراي 

بـا اسـتناد  یاسالم يبانکدار یخروج ينماگرها يهاوزنران و استخراج یا یاسالم يجمهور یبانک نظام
  شود.یشنهاد میپ یاسالم يات و با استفاده از نظرات کارشناسان بانکداریات و روایبه آ

  نماگرهاي بانکداري اسالمی
  نماگر  هالفهؤم  ابعاد  مفهوم

دار
انک

ب
 ي

الم
اس

  ی

ت یرعا
  ضوابط

 ی)ن مالیمأت ي/ ارزش کل قرارادادها به ربا یمنته يصور يارزش قراردادها( - 1  )يصور يارزش قراردادها( حذف ربا
م و یشناخت مفاه( فقدان غرر و جهالت

  قراردادها)
  یبانک يم و مفاد قراردادهایاز مفاه یان بانکیکارکنان و مشتر یآگاهنرخ 
  کل قراردادها) / همراه با جهل نسبت به مفاد قرارداد يقراردادها( - 1

ارزش اختالس و ( فقدان اکل مال به باطل
  )ءارتشا

  هاین مالیمأارزش کل ت / از فساد يعار ین مالیمأارزش ت

ط یعمل به شرا( ت فقه قراردادهایرعا
  قرارداد)

  التیکل تسه / نه قراردادیکاررفته در زمهالت بیارزش تسه
 مانده کل مطالبات) / مانده مطالبات معوق( - 1

تحقق 
  اهداف

  ارینسبت ستانده به نهاده بانک مع / نسبت ستاده به نهاده بانک  رابطه داده ستاده)یی (کارا
سود  نرخی (قیحقیـ  بخش بانک ییهمگرا

  )یو واقع یبانک
  |یسود واقعنرخ  راتییمتوسط تغ/ ی قطع سودنرخ  راتییتغ متوسط|

  يمتوسط نرخ سود انتظار /ی الت بانکیمتوسط نرخ سود تسه
سرانه ، فرصت يبرابری (عیعدالت توز

  کارمزد عادالنه)، امهال معسر، التیتسه
  حجم نمونه / به خدمات یفرصت در دسترس يموافقان وجود برابر

  التیمانده تسه /ی ررانتیالت غیمانده تسه
  الت مناطق برخورداریسرانه تسه / الت مناطق محرومیسرانه تسه

  بدهکاران معسر / مانده کل مطالبات مانده مطالبات استمهال شده بدهکاران معسر
  ی/ نرخ کارمزد واقعی افتینرخ کارمزد در

 نیمأتی، فیالت تکلیتسهی (ت اجتماعیمسئول
  ب)یط یمال

  مصوب یفیالت تکلیارزش تسه / افتهیصیتخص یفیالت تکلیارزش تسه
 هایمالنیمأارزش کل ت /ی رونیب يهانهیفاقد هز يهایمال نیمأارزش ت

دوره انتظار ي، ت مشتریرضاي (م مشتریتکر
  الت)یتسه

  حجم نمونه /ی ت از خدمات بانکیرضا يافراد دارا   
  التین دوره متعارف انتظار تسهیانگیم / التیانتظار تسه ةن دوریانگیم

الت یتسه( الحسنهص قرضیتخص
  الحسنه)قرض

  الحسنهثر منابع قرضؤمانده م /یی الحسنه اعطاقرض ةماند

  پژوهش يهاافتهی منبع:
   



   ۹۱ بانكداري اسالمي شاخص

  منابع
هـاي تجـاري بـا اسـتفاده از کبنـدي شـعب باندرجهارایی و کطراحی مدلی ارزیابی «، 1388اران، همکو  یعلی، ابدال

 .50 -  46، ص 100، ش و اقتصاد کبان، »هاتحلیل پوششی داده کنیکت

، در: »هاي اجرائـیتبیین مدل ارزیابی بانکداري اسالمی با تأکید بر شـاخص«، 1391حسن و اصغر اسدي، اصولی، سید
  .60 -  41، تهران، عترت نو، ص همایش بانکداري اسالمیهاي ارزیابی بانکداري اسالمی ـ مجموعه مقاالت شاخص

توسعه صـادرات ایـران بـا اسـتفاده از مـدل  کارایی نسبی بانکارزیابی «، 1385اظمی، محمدعلی و همکاران، کافشار 
  .48 -  42 ص، 75، ش و اقتصاد کبان، )»DEA( هادادهتحلیل پوششی 
  هاي بازرگانی.، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشوريیی و بهرهگیري کارااصول اندازه، 1379امامی میبدي، علی، 

داري کـمندي مشتریان در صنعت بانطراحی مدلی براي سنجش رضایت«، 1387اوغلی، احمد شربت و امیر اخالصی، 
 ص، 81، ش دانـش مـدیریت، »صنعت و معدن بر اساس آن کمندي مشتریان بانگیري رضایتاي و اندازهتوسعه

 .74ـ57

داري کاربردهـاي آن در بانـکیـد بـر کبا تأ» تبعیت عقد از قصد«نگاهی نوین به قاعدة «، 1392نگران، محمدصادق، آه
  .176 -  157، ص 9، ش معرفت اقتصاد اسالمی، »اسالمی

، ش معرفت اقتصادي، »ایرانی - ریم مشتري در الگوي پیشرفت اسالمیکشاخص ت«، 1390اهللا، پناهی بروجردي، نعمت
 .122 -  111 ص، 4

، ص 18ش ، اندیشه تقریـب، »فقه مقاصدي و حجیت آن(با نگاهی به شیوه شهید صدر)«، 1388تسخیري، محمدعلی، 
  .44ـ11

، 6، ش معرفت اقتصـاد اسـالمی، »طیب داخلی خالص تولید شاخص«، 1391نژاد، لی، محمدجواد و عباس شفعییکتو
 .54ـ29 ص

بدون ربا در کشور اردن و مقایسه اجمالی آن با چارچوب بانکداري بدون ربا بررسی بانکداري ، 1379لی، محمدجواد، کتو
  .ینامۀ کارشناسی ارشد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمین، پایاندر جمهوري اسالمی ایران

  .31ـ7، ص 1، ش معرفت اقتصادي، »درآمدي برفلسفه اخالق تجارت با رویکردي اسالمی«ـــــ ، 
  المللی المصطفی.، قم، انتشارات بینسازوکار بانکداري اسالمی، 1392 ، ـــــ

ي مـالی و متغیرهـاي اقتصـادي بنیـادي مـؤثر بـر هانسبتگیري شناسایی و اندازه«، 1384اهللا سیف، ثقفی، علی و ولی
 .112ـ65، ص 17، ش نامه اقتصاديپژوهش، »ی در ایرانکسالمت و ثبات نظام بان

 .150ـ123، ص 31، ش نامۀ مفید، »و راهبردهاي توسعه اقتصادي الحسنهقرض« ، 1381حبیبیان نقیبی، مجید، 

  ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.الشیعهوسائلق، 1409بن حسن، حرعاملی، محمد
مجموعـه ، در: »، اقتصاد و توسـعهساز توسعهنهیزم ای مانع :یاسالم يدارکبان«، 1388زاده بحرینی، محمدحسین، حسین

۹۲     ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۱۱، سال ششم، شماره اول، پياپي  

  ، مشهد، ارسالن.و توسعه یاقتصاد اسالم شیهما نیت نخستمقاال
اقتصـاد  ،»صـدر دیشـه هیـنظر يانتقـاد یبررسـ، از منظر اسالم يعدالت اقتصاد يارهایمع«، 1387، رضادی، سینیحس

  .36ـ5 ، ص32، ش یاسالم
، »و عوامل مؤثر در آن رانیا يهاهاي استانکبانپست ییاراک يریگاندازه«، 1388، همکارانو  نیالدشمسدی، سینیحس

  .152ـ125، ص 33 ، شينامه اقتصادپژوهش
نامـۀ پژوهش، »هـاي ایـران و عوامـل مـؤثر بـر آنبرآورد کارایی بانک«، 1386الدین و امیررضا سوري، حسینی، شمس

  .156ـ127، ص 25، ش اقتصادي
، »ا بـازدهی بـازار سـهام در ایـرانبررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بـانکی بـ«، 1390زنوزي، محسن و همکاران، 

  .46 -  35، ص 5، ش معرفت اقتصاد اسالمی
، ص 41، ش معرفـت، ترجمۀ محمدجواد تـوکلی، »گري مالی در اقتصاد اسالمیواسطه«، 1380سویلم، سامی ابراهیم، 

47  - 60.  
هاي ارزیـابی بانکـداري شـاخص، در: »هاي ارزیابی بانکـداري اسـالمیشناخت شاخص«، 1391زاده، مصطفی، صادق

  .139 -  115تهران، عترت نو، ص مجموعه مقاالت همایش بانکداري اسالمی،  - اسالمی
، »رد اقتصـادي)کـگیري فساد مالی در ایران با اسـتفاده از منطـق فـازي (رویاندازه«، 1389اران، کصادقی، حسین و هم

 .174 -  139، ص 39، ش نامه اقتصاديشپژوه
، نامه اقتصـادي، »شاورزي)ک کهاي اسالمی (مورد بانکگیري بهره وري باناندازه«، 1385اران، کو هماظم کصدر، سید

 .4 7-  49، ص 2، ش 2ج 

  ، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.اقتصادناق، 1400صدر، محمدباقر، 
  ه للشهید الصدر.، قم، مرکز االبحاث و الدراسات التخصیصالبنک الالربوي فی االسالمق (الف)، 1429 ، ـــــ
، قـم، مرکـز االبحـاث و الدراسـات التخصیصـه االسالم یقود الحیاه، المدرسه االسالمیه و رسـالتناق (ب)، 1429 ، ـــــ

  للشهید الصدر.
  اکبر غفاري، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسالمی.، تصحیح علیمن الیحضره الفقیهق، 1413علی،  بنصدوق، محمد

  .، تهران، دانشگاه امام صادقعدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادي در اسالم ،1384عیوضلو، حسین، 
هـاي تجـاري سازي بانکداري اسـالمی در بانکهاي میزان پیادهارائه شاخص«، 1391پور، رضا و دیگران، قاسم

، تهـران، عتـرت مجموعه مقاالت همایش بانکداري اسالمی -هاي ارزیابی بانکداري اسالمیشاخص، در: »ایران
  .88 - 61نو، ص 

نامه کارشناسـی ، پایانیصدر در اقتصاد اسالم دیاستقراء در روش شه گاهیجا لیو تحل یبررس، 1393، محمدجوادی، قاسم
  .ارشد اقتصاد، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی



   ۹۳ بانكداري اسالمي شاخص

نامـۀ  ،»اثرات اقتصـادي آنو در اسالم  الحسنهقرض گاهیجادرآمدي بر «، 1377نیا، اصغر هادويبر، و علیکمیجانی، اک
  .254 – 233، ص 14، ش مفید

  .46 – 7، ص 1، ش دین و قانون، »موضوعه نیبه قوان یقیتطب یبا نگاه یاعسار در فقه اسالم«، 1392مبلغی، احمد، 
، اقتصـاديمعرفـت الحسنه در نظام بانکی جمهوري اسالمی ایران، بررسی جایگاه قرض«، 1388نیا، محمدجواد، محقق

  .162ـ  141، ص 1ش 
  .80 -  57، ص 4، ش معرفت اقتصادي، »داري اسالمیکدرآمدي بر تدوین شاخص ربا در بان«، 1390 ، ـــــ

 .245 -  236، ص 190و  189، ش اطالعات سیاسی اقتصادي، »فساد اقتصادي و توسعه«، 1382محمودي، وحید، 

، اقتصاد اسالمی، »داري در جمهوري اسالمی ایرانکتصاد پول و بانبررسی آموزش اق«، 1383، رضاغالم، مقدم مصباحی
  .128 -  99 ، ص15 ش

  ، تهران، صدرا.مساله ربا به ضمیمه بیمه، 1372مطهري، مرتضی، 
حسـین میسـمی و مسـلم بمـانپور، تهـران،  ۀترجم، یاسالم يدارکبان يروشیپ يهاچالش، 1378دیگران،  منور اقبال و

  .دانشگاه امام صادق
  ، تهران، پژوهشکدة پولی و بانکی.بانکداري اسالمی، 1378، موسویان، سیدعباس

، بازیـابی شـده در: داري بـدون ربـاکـداري اسـالمی بـا بانکـداري اسـالمی/ تفـاوت بانکپنج ویژگی بان، 1391 ، ـــــ
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1397073  

 ، چ سوم، تهران، مؤسسۀ عروج.قواعد فقهیهق، 1401موسوى بجنوردى، سیدمحمدبن حسن، 
  ، قم، اسماعیلیان.عالبیکتاب ، 1366اهللا، موسوي خمینی، سیدروح

نخستین کنفرانس ملـی توسـعه ، هاي ارزیابی بانکداري اسالمیشاخص، 1392موسویان، سیدعباس و میمنت ابراهیمی، 
ـــانکی ـــولی و ب ـــدیریت پ ـــده در:  ،م ـــابی ش -http://www.civilica.com/Paper-MBMCONF01بازی
MBMCONF01_031.html  

، 17ش ، یاقتصـاد اسـالم، »یاسالم يدارکدر بان یکهاي بانسپرده ریذخا يالگو«، 1384، نیحسدیس، يرمعزیم
  .74ـ45ص 

  اسالمى.، قم، دفتر تبلیغات عوائد األیام فی بیان قواعد األحکامق، 1417نراقى، احمد، 
 رانیـبـدون ربـا در ا يدارکرد بانکغرر در عمل تیممنوع يهاشاخص یبررس«، 1390نقی و همکاران، نظرپور، محمد

  .188 -  157، ص 43، ش یاقتصاد اسالم، »تجارت مشهد مقدس) ک: باني(مطالعه مورد
داري بدون ربا کبانرد کشدن معامالت در عملهاي صوريشاخص«الف،  1393نقی و همکاران، نظرپور، محمد

، دوره هاي اقتصاديپژوهش، »تجارت مشهد مقدس کدر ایران؛ بررسی موردي: تسهیالت اعطایی شعب بان
  .92 - 65 ص، 3، ش 14

؛ رانیـبدون ربا در ا يدارکرد بانکربا در عمل تیممنوع يهاشاخص«ب،  1393نقی و همکاران، نظرپور، محمد

۹۴     ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۱۱، سال ششم، شماره اول، پياپي  

، ش ياقتصـاد يهااستیمطالعات و س، »تجارت مشهد مقدس کشعب بان ییاعطا التیتسه يمورد یبررس
  .94-67، ص 102

معرفـت اقتصـاد ، »شناسی فقه نظریات اقتصادي از منظر شـهید صـدرروش«، 1392آقا و مهدي خطیبی، نظري، حسن
  .28 -  5، ص 8، ش اسالمی

  .تالبیموسسه آل، قم، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق، 1408نورى، میرزا حسین، 
  .52 -  7، ص 7، ش فقه اهلبیت ،»قاعده بطالن ربح ماالیضمن«ق، 1418هاشمی شاهرودي، سیدمحمود، 
هاي ارزیـابی بانکـداري شـاخص، در: »هاي بانکـداري اسـالمیشـاخص«، 1391نژاد، یزدانی، سودابه و فاطمه کاظمی

  .113 -  89ص ، عترت نو، تهران، مجموعه مقاالت همایش بانکداري اسالمی - اسالمی
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