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 چكيده
 بتني بر بهره در چگونگي  داريبانكاسااي ي با  داريبانكهاي اساااسااي يكي از تفاوت

سپرده سود به  ست. در نظام ها پرداخت  سپرده گذار بر  داريبانكا  بتني بر بهره، عايدي 

ساس  شده تعيين نرخا سپرده گذاري   داريبانكشود. ا ا در  ي ثابت بهره و  دت ز ان 

تنها سهم سود  شخص شده، و  يزان سود در انتهاي كار و پس از حسابرسي  ون بهره،بد

ضيه  قاله،  يزان پايبندي بانكتعيين  يها سود و زيان طرح سي ي به هاي شود. بنا به فر ا

توان با توجه به همگرايي نرخ سااود بانكي با  ي راها پرداخت سااود رير عيعي به سااپرده

در بلند  دت ارزيابي نمود. در اين  قاله براي آز ون اين فرضيه، رابيه بازدهي بازار سهام 

سهام بورس  سي ي و بازدهي نقدي  سود بانكي در نظام بانكي جمهوري ا بلند  دت بين 

سهام طي  شاخص عيمت  سهام كوتاه  دت با تغييرات  سود  اوراق بهادار تهران و همچنين 
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 مهمقّد
سالم یداربانک سالم، از ا يا صاد»جاد يا یدئولوژيدر جهان ا سالم یاقت شد و « يا به آغاز 

سالمداری بانک شکلبه  ،جيتدر سالمری دابانک پردازانهينظر افت.ي يتجلّ يکنون يا از  يا

ــا الاناجمله  ــدرو  ءحس ــهيد ص ــول بانکميم کردند که يتنظ یقواعد 2ش داری توان را اص

از  يشدر ب ه وبه سرعت رشد کرد ياسالم یهابانک ،گذشته سال 40 يدر ط .ناميد ياسالم

اجازه  ياســالم یهاران، پاکســتان و ســودان فان بانکي. در ااندداير شــدهکشــور جهان  50

عال ندونزيد یرند و در کشـــورهات دايف ند بنگالدش، مصـــر، ا مان مالزیگر   ،ی، اردن و 

فان محدود به  ياســـالمداری بانک ها وجود دارند.بانک در کنار ديگر ياســـالم یهابانک

 روزافزون دارد.ز رواج ين يغربهای ست و در کشورين ياسالم یکشورها

سالمي داریبانکدر سب پول از محل پول  يرا در رباز ؛شودمطالاه نمي بهره يا ربا ،ا ک

از آن تحت عنوان  ،نه از طريق پرداختا به کســب و کار و به هميا دليل ،گيردصــورم مي

ــتامار» ــودمي ادينيز  «اس اى اهل » د:يفرمايم ميکر نآکه خداوند متعال در قر گونههمان. ش

م( باقى مرد ةبر عهد) از خدا پروا کنيد، و اگر مؤما )واقعى( هســـتيد آنره را از ربا ،ايمان

ست،ماند صرار ورزيديد ريد )و بناگر چنيا نک رها کنيد و ه ا  ي( به جنگى بزرگرباخوارى ا

براى  يتانهااصل سرمايه نيدو اگر توبه ک ،رسولش )بر ضد خود( يايا کنيد از سوى خدا و

ست ) شما سودهاى خود  شده را به مردم بازگردانيدو  صورمگرفته  س ،( که در ايا  تم نه 

 (.279ـ278)باره: « گيريديکنيد و نه مورد ستم قرار ميم

بايد  ماليهای پرداخت ،بنابرايا .بر اســاس اصــول اعتاادی، ربا مســاوی اســت با بهره

ا در يهمرن .عمل کرد بر اساس تاسيم سود توانربا، مي پرداخت به جای. بدون بهره باشد

 ه باشد.يبا نرخ بازده سرما یعادالنه است که مساو سود يوقت ي،اقتصاد اسالم

سي هایاز تفاوم يکي سا سالمي داریبانک ا ست بر بهره، آن ماتني داریبانکبا  ا  که ا

ـــهرده عايدی بهره، ميزان بر بهره، نرخ ماتني داریبانک در نظام ـــاسفرد س  گذار را بر اس

 صاحاان هابتدا ک از همان. کندمي شده تعييا گذاریسهرده زمان و مدم از سهرده درصدی

در ســررســيد،  طور تضــميني به که گردديم کنند، مشــ  مي مراجعه بانک به مالي منابع

ــهم بهره بدون داریبانکاما در  .گيردمي قتعلّ آنان به بهره قدرهچ ــاحب س ــرمايه ص در  س
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ساب کار و پس انتهای سياز ح  در طرف که در حالي .شودمي تعييا طرح سود و زيان ر

 بدون بانکي وجود دارد، در عمليام تضـــميا نوعي با بهره بانکي در عمليام نابعتجهيز م

ــرمايه که ،بهره  ذاتي واطمينان، جز و عدم تضــميا يابد، عدممي جريانو توليد  گذاریبا س

ست آن صل سرمايه برای از قرارداد قرض خارج که ایافزوده و ارزش بازده 3.ا  شود، به حا

ساب دارد و ناايد به قتعلّ سرمايه صاحب شته بانک ح ضرر و دليل هميا به .شود گذا  ،

 داریبانکشود، و کسر مي آن و بازده سرمايه توليد نيز از اصل در جريان آمدهپديد ناصان

سالمي صل يااز ا تواند خارجنمي ا اگر  شود. حال توليد تعريف عدالت، در حوزة بديهي ا

ــود به تجهيز منابع، نرخ در طرف بهره بدون بانکي در نظام ــود تضــميا نوعي س  يا نرخ ش

 تجهيز منابع باشد، عملکرد طرف داشته عملي تضميا که پرداخت گردد الحسابسود علي

 خواهد بود. مشابه بهره نو بدو با بهره داریبانکدر 

سود و  داریبانکبا توجه به اينکه در  شارکت در  صل م صورم عمل به ا سالمي در  ا
بازار سهام بر اينکه  دليله و ب شودجهت با ب ش واقعي اقتصاد ميزيان نرخ سود بانکي هم

سهام مي ةپاي ست، جهت تغييرام بازار  شده ا سود و زيان بنا  شارکت در  شام ن و تواند ن

شد صاد با شده روی،بديا. تارياي از جهت تغييرام ب ش واقعي اقت سعي   در ايا تحايق 

ر بازده نادی ســهام بورس اورا  ر شــاخ  قيمت ســهام و هم از متغيّتا هم از متغيّ اســت

 .گرددبررسي  مدم بانکيرها با سود کوتاهاز متغيّة هريک بهادار استفاده شود و رابط

 کمتر يد اقتصــادســنجيجد یهااز روش يمطالعام اقتصــاد اســالمنکه در يبا توجه به ا

 .شده است بررسيا رابطه يا «هاآزمون کرانه»با روش  ،ا مطالعهيدر ا ،استفاده شده

 ادبيات تحقيق

 یتجارم و کسب و کار بر مانا و اردا اقتصاد و مذهب وجود نديبدی اضتچ يه ،در اسالم

های تيو فعال يبر تمام جوانب زندگ يا اسالميانقو شود.مي انجام يو شرع ياصول مذها

مسلمانان  یاقتصاد يکه بر زندگ يا اصليترمهم .مسلمانان حاکم است يو اجتماع یاقتصاد

صل  ست ا ست که در دوره« حرمت ربا»حاکم ا بحث و توجه  گوناگون، محل یها)بهره( ا

زيرا  ؛شــودمطالاه نمي بار بهره يا ،اســالم اســت. در بوده يشــمندان اســالمياز اند یاريبســ

 .گردديفساد م موجب
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 داریبانک. در وجود دارد يهايتفاوم ،ت اسالميبيا نرخ بهره و سود مشارکت در سنّ

گذاری و مشارکت عمليام سرمايه تمامبانک را به عنوان وکيل خود در  گذارسهرده ،اسالمي

ــارکت  تمامدر  ،الن خودها از طرف موکّبانک رو،از ايا. کندانت اب مي ــالمي مش عاود اس

سهرده ،نموده سود وبه نمايندگي از  شارکت دارند. گذاران در   نظام داریبانکدر  اما زيان م

سهردهسرمايه سهردداری و بازار آزاد،  ش   ارا ب دخو ةگذاران  سهرده ،نرخ م ها بنا به نوع 

سهردسهرده ةحتي هزين و بانک دهندميبه بانک قرض  نمايد. در گذار اخذ ميهگذاری را از 

گذار و وام گيرنده عمل واســـن مالي بيا ســـهرده در حکمبانک  گذاری،نوع ســـرمايهايا 

ندمي جه،. ک به موارد  در نتي جه  يک دور های بهره معموالًنرخ مزبور،با تو ماني  ةبرای  ز

ــ اسالمي  داریبانکنرخ سود در  اما است.مش  ، ثابت  ته گف «سود مشارکت»که به آن ـ

اسالمي، با توجه به مشاع بودن  ةبر اساس فلسف ،طور کليه ثابت نيست. ب اصوالً ـــ شودمي

ـــهرده ـــود به نوبتعييا نرخ ،ها و اعتاارامس ماتني بر بازدهي ماات يا منفي  ،خود ةهای س

شارکتمجموع فعاليت ست. های باها و اعتاارام و م صلمجموع ارزش افزودنک ا از  ة حا

ــهردهنيز قراردادها  معامالم و تمام ــات تگذاران و بانکبيا س ــيم  ،ميا منابعأها به نس تاس

 4گردد. مي

سته صلياگرچه منع دريافت و پرداخت ربا يکي از ه داری بدون بانکنظام پولي  های ا

تســهيم منافع و  همروناصــلي نظام اقتصــاد اســالمي بر مانای اصــولي  رباســت، اما آموزة

سالمي به احترام به حاو ، وم اطرام صاد ا سفي اقت شده و بنيان فل   و مالکيت فردی بنا 

گردد. نظام اقتصــاد اســالمي بر مانای ای عوامل توليد و رفتار اقتصــادی برميهای پايهماوله

صـــورم از پيش تعييا و ه ممنوعيت مطلق هرگونه دريافت و پرداخت نرخ بازده نادی ب

ش ضميا  ست. بنابرايا دهت ستارار يافته ا سي ،ا بهره و  همروناری از ابزارهای مهم پولي ب

 5. استابزارهای ماتني بر تنزيل ديا به ديا مردود 

 بايد به محدوديت کلي در رابطه با نظام ،بدون ربا داریبانکبيان قانون عمليام  از پيش

اقتصاد اسالمي اشاره کرد: يک چارچوب قانوني و عملياتي ثابت و مورد آزمون قرار گرفته 

سالمي ؤبرای م شورهای ا سالمي در مجموعه ک صاد ا سسام پولي و مالي ماتني بر نظام اقت

ي اعالم باره ملّبه يک ،ها پس از وقوع اناالببانک ،تدويا نشــده اســت. در ايران اســالمي
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اسالمي تدويا و تصويب گرديد.  داریبانککوتاهي نيز قوانيا مربوط به  ةشدند و در فاصل

غربي های بر مانای الگوهای بانک ، همهه جا مانده در نظام بانکيساختارهای موجود و ب اما

شکل گرفت. عدم هماهنگي الزم بيا بدن پيش شته با اهداف  ةاز اناالب  به جا مانده از گذ

کشور گرديد. ايا  ةگيری نامتوازن اقتصاد در حال توسعهای مورد نظر موجب شکلشيوهو 

ست و  ضعيت تاکنون نيز ادامه يافته ا ست همرنانهای آزمون و خطا شيوهو سيا های در 

 شود.مي مشاهدهکالن 

 قيتحق پيشينة

ــف ــال  فهمای و يوس ــالمي در مالزی آيا بانک»خود با عنوان  ةدر ماال 2008در س های اس

ـــالمي واقعاً ـــيدند که فهميدن حکمت برخي معامالم مي 6« اند؟اس تواند به ايا نتيجه رس

صورام غلن دربارة بان شور مالزی را برطرف کند و با بيان داليل، کبرخي ت سالمي در ک داری ا

 کنند.مي های اسالمي مالزی کامالً شرعي و با نظام نرخ سود آزاد عملنشان دادند که بانک

سال ليوو  چانگ سالمي: بر پايبانک»خود با عنوان  ةاالدر م ،2009 در  آزاد  ةبهر ةهای ا

داری بانک با یاديتفاوم زمالزی  ياســالمداری بانک هنشــان دادند ک 7« وابســته؟ ةيا بهر

ا يبه ا «جوهانسون»و  «انگل گرنجر»های آنها با استفاده از روش ( ندارد.ير اسالمي)غ يغرب

سينت سالم یهااز بانک یزيناچ تعداددند که فان يجه ر م يسه یالگو یبر مانا یدر مالز يا

سود و ز سالم یهاسود بانک کنند.يان عمل ميشدن در  سود  سمت مدم بهي در بلندا

سالميغ یهابانک شتند که ايبآنها  .ددار ليتما ير ا شورها یجه برايا نتيان دا سالم یک  يا

 ز صاد  است.ين رانيمال ا گريد

صل خان سالميهای آيا بانک»خود با عنوان  ة، در ماال2010سال  در في سالمي، ا  8«اند؟ا

سالمي عمل کردن بانک سي ا سالمي و تفاومی هابه برر سالمي در های غيربا بانکآنها  ا ا

به  به تدريج،های اسالمي که عمليام بانک ندبه ايا نتيجه رسيد و ندکشور پاکستان پرداخت
نظريه کند و الگوی سهيم بودن در سود و زيان فان در عادی سو  پيدا ميهای سمت بانک

 شود.مي اظهار

ـــالمي ـــود تســـهيالم »ان خود با عنو ةدر ماال بهمنيو  س  ييبر کارااثر تعييا نرخ س

 یا شــده برايينرخ ســود از قال تع اثر ،«یپرتفو» ية، با اســتفاده از نظر9«اســالمي داریبانک
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دند که يجه رسيا نتيبه اند. آنها کرد يبررس ي رااسالمداری يي بانکبر کارا يالم بانکيتسه

در  ياز مشارکت واقع هاشدن بانکنگه داشته  الم موجب دوريتسه یا سود ثابت براييتع

 .ه استها شدبانک ييکاهش کارا موجبو  یگذارهيسرما یهاطرح

سرمايهيا توجه به اب سمت  ای از منابع ها ب ش عمدهگذاری و اخذ اعتاار، بانکنکه در 

سرمايه و اورا  بهادار  تأميا ماليد را در خو به  صورمو به ايا گيرند به کار ميبازارهای 
صنعت ميتأ شديکه ب يجيبا توجه به نتا و پردازندميا مالي  سعيدر ا ،ان  شده  يا مطالعه 

ست سود بانکيب ةرابط ا سهام بورس یهاسهرده يا نرخ  شاخ  کل  اورا   بلند مدم و 

 يبانک نظاما يکه آپاسخ داده شود  الؤا سيبه ا. هدف ايا است که شود بررسي بهادار ايران

شور بر مانا سه یک سود يقد ميت صل  طاقق  سالم یهاا بانکيکند يعمل م «شارکتم»ا  يا

حساب اليم سود عليند و تاسکنعاود اسالمي را رعايت مي ،فان در ظاهر قراردادهای خود
است  نظريهاسالم، فان در  مطابق شرع یاقتصاد هایتيان فعاليم بودن در سود و زيو سه

 ؟کشور ندارد يدر نظام بانک ييجا و عمالً

 روش پژوهشو  يآمار يهاهداد

سهام و  ةماهان یهااز داده ،قيا تحايدر ا شاخ  بازده نادی  سهام و  شاخ  قيمت کل 

 استفاده شده است. 1389ـ1374 ةدور در يمدم بانککوتاه ةسود سهرد
 تعادلي بررســي روابن بلندمدم و يکي از مااحث مهم اقتصــادســنجي ،در حال حاضــر

مطالعام انجام  تعييا ضــرايب بيا آنهاســت. اما بســياری از ،و در نتيجه يهای زماندوره

ايا موضــوع در کارهای تجربي ناديده  خصــو را در  10پرون -ان جي انتاادام مهم گرفته

ـــاره مينداگرفته ـــتنتاج . آنها اش  زياد 11،«جمعهم تاريااً»های نظامکنند که بايد در ت ميا و اس

ستفاده از روش مدم ميابررسي رابطة بلند کرد. احتياط «  همگرايي»ن متغيّرهای مورد بررسي با ا
توان به دو روش رود. از ايا ميان، مياز مااحث مهم اقتصــادســنجي در دهة اخير به شــمار مي 12

له گل گرنجر»ای مهم، يعني روش دومرح هانســـون»و روش  13«ان اشــــاره کرد. در ايا  14«جو

اما روش ديگری  باشند. ة همگرايي برابر يکها، الزم است متغيّرهای موردنظر دارای مرتاروش

ط ـــي راب به تازگي برای بررس ارمدم بيا متغيّة بلندکه  به مرت همگرايي  ةها، بدون توجه 
ـــت 15«هاآزمون کرانه»مطرح گرديده، روش  ،رهامتغيّ از روش  «هاآزمون کرانه»ت رهياف. اس

 ست.رهابيا متغيّبلندمدم  ةعنوان آخريا روش بررسي رابطبه «همگرايي»
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سات به ديگر روش سران ةچه در ماال مطابق آن، اول :ت داردچند مزيّ هاايا روش ن  پ

 دهد.دست ميه برا مدم پايداری ب بلنديايا روش ضرا .ده استمآ( 2001)

شي از ت ميا ايا روش عموماً، دوم قوی  tهای مدم و آمارهبلند الگویهای بدون تور

 دهد.ميبه دست  ،د داشته باشدر درونزا وجوهنگامي که چند متغيّ

ـــوم انگل »و  «يوهانســـون»ها مانند جايي که ديگر روش ،های کمبرای تعداد داده، س
ـــتفاده قرار ،دهندجواب نمي «گرنجر ها آزمون کرانه ،گيرد. به عاارم ديگرمي نيز مورد اس

 دهند.های کم جواب نميهايي که با دادهبرای روش است گزينيجای

 رها وجود ندارد.همگرايي متغيّ ةنيازی به تعييا درج ،ايا روش در، چهارم

 ةکران :گيرنددر نظر مي F ةدو مادار بحراني )کرانه بحراني( برای آمار( 2001) پســـران

 ةتوان فرضــيباال باشــد مي ةآزمون بيش از کران ةاســت. اگر آمار I(0)پاييا  ةو کران I(1)باال 
H0  ادانماني بر ط ف ندمدم ةراب مار ،را رد کرد بل ن F ةو اگر آ ـــد  ةکمتر از کرا پاييا ش

بيا دو  F ةاگر آمار. رها وجود نداردی بلندمدم بيا متغيّارا رد کرد و رابطه H0توان نمي

 .گيری ناتمام خواهد بودقرار بگيرد، نتيجه I(0) ,I(1)ةکران

مارة  ـــت آوردن آ به دس از ايا  وجود دارد. Fدر ايا روش، پنج الگوی ت ميني برای 
 :5و4و3 الگوی ؛شوداستفاده مي الگواز سه  ،در بيشتر مطالعام تعداد،

 :نامحدود و بدون روند أبا عرض از ماد .3 الگوی
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 . عرض از مادأ بدون محدوديت و روند با محدوديت:4الگوی 
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 :بدون محدوديت بدون محدوديت و روند أعرض از ماد. 5 الگوی
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 هايافته
ورد رها مبيا متغيّة بلندمدم برای آزمون وجود رابط «هاآزمون کرانه»روش در ايا مااله 

د يّرمايبا عرض از مادأ غ) 3الگوی: سه  در باندنتايج آزمون  (2استفاده قرار گرفت. جدول )
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عرض از مادأ و ) 5و (ديّر روند مايّو متغ يّدما ريعرض از مادأ غ) 4(؛ ر رونديّو بدون متغ

شان ميرماير روند غيّمتغ سران ةاز ماال F ةماادير بحراني آماردهد. يّد( را ن ( 1) در جدول پ

ست. تعداد  ذکر ست  SBC ،AICوقفة بهينه برای ايا آزمون، بر مانای معيارهای شده ا به د

ـــده  2بهتريا وقفه  ،ا الگودر اي هابه ماهانه بودن دادهآمده اســـت. با توجه  ت ميا زده ش

 است.
 ها(: مقادير بحراني براي سه الگوي آزمون كرانه1جدول )

K=2 
10%  5%  1%  

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

FIII 3/17 4/14 3/79 4/85 5/15 6/36 

FIV 3/38 4/02 3/88 4/61 4/37 5/16 

FV 4/19 5/06 4/87 5/85 6/34 7/52 
 

k سته در الگوی تعداد ر سرهای متغيّر واب ست.  ARDLگر مربوط به  Fنمايانگر آمارة  𝐹ІІІا

ست.  مربوط به  Fنمايانگر آمارة  𝐹𝑉Іالگوی با عرض از مادأ غير مايّد و بدون متغيّر روند ا

ّد، و  ند ماي ّد و متغيّر رو ادأ غير ماي مارة  𝐹𝑉عرض از م يانگر آ ما به Fن با  الگوی مربوط 

 .استد يّما رير روند غيّض از مادأ و متغعر
 يجمعهم يبررس برايها آزمون كرانه (:2جدول)

 نام متغير با روند قطعي بدون روند قطعي

FV TIV FIV FIII 
F(bh|sbk,du83m5) 0/413172* -0/0433797 3/153305* 0/724731* 

2/1434* -2/0316 1/834* 1/437* F(bn|sbk) 
 

مربوط به الگوی  Fنمايانگر آمارة  𝐹ІІІمتعادل شده،  xلگويي که بر اساس به طور کلي، در ا

بدون متغيّر روند،  ّد و  ادأ غير ماي مارة  𝐹𝑉Іبا عرض از م يانگر آ ما به عرض از  Fن مربوط 

مربوط به الگو با عرض از مادأ و  Fنمايانگر آمارة  𝐹𝑉مادأ غير مايّد و متغيّر روند مايّد، و 

به ترتيب، با روند  𝑥𝑡−1برای آزمون برابری صفر ضريب  tيّر روند غير مايّد است. آمارة متغ

 غير مايّد و بدون روند است.

 فرض صفر: رابطة بلندمدم وجود ندارد.

 تر از کرانة پاييني است.دهد که مادار محاسااتي کوچکمي * نشان
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Bh دهندة شاخ  قيمت بورس اورا  بهادار،نشان bn ،شاخ  بازدة نادی سهام 

sbk مدم بانکي وبيانگر سود کوتاه 

du83  دهد.را نشان مي 85شکست ساختاری در شاخ  بورس در مرداد ماه سال 

ها داده برای تعييا شــکســت ســاختاری 16 اســترازيســيچو  لياز آزمون  ،در ايا تحايق

با شاخ  قيمت بورس  1385در مرداد ماه سال  با توجه به ايا آزمون،استفاده شده است. 

 که ماادير شود( مشاهده مي2( و)1نتايج دو جدول ) ةاست. با ماايس شکست مواجه شده

F ــااتي در جدول ــه  2محاس ماادير بحراني در  ينييپا ةکمتر از کران 5و4و3 الگویدر هر س

سطوح معن ست. ايا بدان معنا 1ری در جدول دااتمام  ضي الگو،ست که در ايا ا  را H0 ةفر

رهای کرد. پس بيا متغيّ توان ردنمي ،ســـتهاربيا متغيّة بلندمدم رابط شـــانگر فاداننکه 

و همرنيا بازده  يمدم بانکشــاخ  قيمت بورس اورا  بهادار و نرخ ســود کوتاه يبازده

 ارد.مدم وجود ندة بلندمدم بانکي رابطنادی سهام و نرخ سود کوتاه

ــد گونه کههمان ــالم یبرا ،گفته ش  ر بايّا دو متغيد ايبا ی،داره بودن بانکو عادالن ياس

ـــود  ـــرمايا زيتوجه به س ـــو ،مدمی در بلندگذارهيان س  ةو رابط نندهم حرکت ک یبه س

عادالنه » ةدهد و فرضييا امر را نشان ميخالف ابررسي ما ج ينتا . امامدم داشته باشندبلند
سن بانک يبودن پرداخت سيشود. ايرد م «رانيا یهاسود تو  بهمنيو  سالميج ينتا يا برر

 د.کنيد مأييرا ت

شان ميا نتايا صو د که بادهيج ن ا يا ،«بدون رباداری بانک اميعمل»ب قانون يوجود ت

؛ رديگيمورد اســتفاده قرار نم کشــور عمالً یهاو در بانک دارد يفاتيتشــر ةقانون فان جنا

 يخواهد بود که با بازدهعادالنه  يا ســـود بانکيبهره  يوقت ي،اقتصـــاد اســـالم زيرا مطابق
ها ، بانکما سفانه در کشورأاما مت ؛کسان باشدياورا  بهادار( ) هيسرما یه در بازارهايسرما

 داریبانکاگر ، ديگر سویرند. از يگيخود در نظر م یه براياز صاحاان سرما یشتريسود ب

شور ساس خود را بر اعتاارام ک شتگرفتکار مي سود به ربا و نرخ حذف ا  که ، معنا ندا

 معنا ندارد کهکند؛ چنان خود را عرضه اعتاارام ،درصد 17 ـ ماالً ـ ها با نرخب ش تمامدر 

ــکوفايي،  هایدوران در  نرخ بودن نکند. ثابت تغييری بماند و هيچ ثابت نرخ ايارکود و ش
و  تجاری خدمام متفاوم هایب ش و رکود و شکوفايي متفاوم هایدر سال درآمد بانکي
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 براســاس بانکي و اعتاارام وجوه کارگيریبه برای شــاخ  توليدی، گوياتريا هایفعاليت

 است. عنصر بهره

 يريگجهينت
س ،ا ماالهيدر ا سود بانکيبي همگرايي بلندمدم به برر سييتع يا  شده به و  یشورا ةليا 

و  پســرانتوســن  «هاکرانه آزمون»ر با اســتفاده از بورس اورا  بهادا يپول و اعتاار و بازده

ــت که آيا 2001همکاران ) ــوع اس ــي ايا موض ــد. هدف از انجام ايا تحايق، بررس ( پرداخته ش

 نه؟ کنند ياهای ايران بر اساس الگوی اقتصاد اسالمي در پرداخت عادالنه سود عمل ميبانک

ـــان مينتا نکه يبا ار وجود ندارد و يّدو متغا يا ايب يمدتدبلن ةچ رابطيدهد که هيج نش

سالمي را رعايت مي ،خود ها در ظاهر قراردادهایبانک ولي ماهيت عمليام بر ، کنندعاود ا

شرع نمانای هدف قانون ستگذار و  ش ي شان تر رعايت ظاهر امرو بي ست.  مهم براي  برایا

 کندميسعي  ،دن وکالتو با دا شودنميای، بانک وارد موضوع فعاليت در عاود ماادله ،ماال

ساالری شده ديوانايران  داریبانک نظامره نصيب و آن با شدای اسالمي به موضوع جلوه

شتر شرعي  بي ست نظامبرای حفظ ظاهر  سهرده که پاو نرخ ا م قرار تر از نرخ توريايهای 

ــته  ،وعيطور مصــنه ب ،نهايتدر جای گذارده که ه اندازها بثيری منفي بر تجهيز پسأ، تداش

 موجب تحريک تااضا برای اعتاارام بانکي شده است.

 ياستيس يهاهيتوص
 يام و عاود اسالميعمل رب یاصرار اما ،شودياجرا م «بدون ربا یداربانک»قانون  ،رانيدر ا

و صــرفاً بحث حذف بهره و نرخ ربا وجود ندارد  ياســالمداری ی بانکو گســترش ابزارها

 شود.يمناستفاده روش مشارکت در سود و زيان اساس  راز سود ب ،در عمل مطرح است و

 گردد:ارائه مي های ذيلاسالمي در ايران، توصيه داریبانکبرای تحاق کامل 

 ؛و مضاربه در دو عاد مشارکت ويژه به ،گذارانسهرده به سود واقعي تدريجي رداختپـ 

ـــ  به سرمايه ها ان، تشويق بانکگذارهسهرد ها از طرفل بودن بانکموکّ ةکيد بر وظيفأبا تـ

 ؛اقتصادی با ريسک کمهای گذاری در فعاليت



  47 بررسي همگرايي بلندمدت نرخ سود بانكي با بازدهي بازار سهام در ايران

 

 قعيوا در سودهای گذارانسهرده مشارکت از طريق جامعه درآمد و ثروم تدريجي تعديلـ 

 و در بهره( )نه

 .ر اساس اصل مشارکت در سود و زيانگذاران باعطای سود واقعي به سهردهـ 
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