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 :اخالق در بانکداری جایگاه 

 بانکداری اسالمی با بانکداری اخالقی ای مقایسه مطالعه
 

 2یگانه موسوی جهرمی

 2سید مجتبی فائزی

 چکیده
در موسسات  "گرایییا منفعت سود حداکثر"بحرانهای مالی در دهه های اخیر به روشنی نشان داده است که استراتژی و هدف 

ه روبو اخالقی  تواند خطرناك باشد و جامعه را با بحرانهای مالی و در پی آن بحرانهای اجتماعیمالی به صورت صرف، چقدر می

 .به مقوله اخالق در صنعت بانکداری پیشرفته دنیا شده است شایانیدر سال های اخیر توجه  از اینرو. رو نماید

کدها و معیارهای اخالقی موجود در صنعت  این مقاله ضمن بررسی و عملکرد اخالق در اقتصاد ، اخالق در بانکداری و

بانکداری دنیا ، بانکداری اخالقی  را با بانکداری اسالمی مقایسه نموده و تفاوت و شباهت های آن را مورد مداقه قرار داده است 

سیار بمنظور به این و الگوی خاص ارائه تعریف  "بانکداری اخالقی"مباحث مربوط به مفاهیم و با توجه به گستردگی  .اگرچه

که شالوده آن تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم است چه بانکداری اسالمی  آن بامقایسه  دیگر   بعید به نظر می آید و از طرف

 واما از آنجایی که تطابق شریعت در بانکداری متعارف با دشواری ها و تناقض های اجرایی روبروست  ،تر می باشد دشواربسا 

می تواند ما را در رسیدن به  تطبیق این دواز اینرو بررسی و ، از هدف اصلی بانکداری اسالمی شودممکن است سبب انحراف 

 .کمک نمایدناب  و بانکداری اسالمی بانکداری اخالقی

 

 بانکداری اسالمی  ها و عقودبانکداری اخالقی ،بانکداری اسالمی، قرار داداخالق در اقتصاد، خالق، ا کلیدی: گانواژ

                                                                                                                                                                                                 
 . استاد دانشگاه پیام نور .تهران . ایران۹

 . دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی. اراك.ایران )نویسنده مسئوول(۲
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 مقدمه : .2

علیرغم اینکه سالیان متمادی از ظهور و اجرای بانکداری اسالمی در کشورهای مختلف می گذرد و شالوده آن نیز از یک اعتقاد 

چالش های بسیار وسیعی  در یی و سرچشمه مشترك بنام شریعت نشات گرفته است اما تفاوت در دیدگاهها و روش های اجرا

که در اختیار دارد  و آزادی عملی  نبا ابزارهای گوناگودنیا صنعت بانکداری متعارف ورده است . آاین صنعت نوپا  به وجود 

 با توجه به محدودیت های تعریفکه این وظایف در بستر بانکداری اسالمی  شتهکارکرد و وظایف خاصی را در اقتصاد بعهده دا

و انتخاب  ۹ف نظارت بر مصرف تسهیالت و مخاطره اخالقی. هزینه گزامطمئنا دچار تناقض هایی خواهد شد شده در شریعت 

از اینرو به منظور کارکرد صحیح ، ابزارهای متفاوت .از جمله مهمترین چالش های پیش رو در بانکداری اسالمی است  ۲معکوس

تا این نقش به خوبی ایفا گردد . به موازات توسعه و بلوغ بانکداری  و می شوندتعریف  شده در بانکداری اسالمی و جدیدی  

و اهدافی مشابه  دیدگاهنیز پدید آمده است که  ۳اسالمی ، ادبیات جدیدی در صنعت  بانکداری دنیا با عنوان بانکداری اخالقی

می مقایسه بانکداری اسال. از اینرو  است و اخیرا توجه شایانی در صنعت بانکداری دنیا به آن شده  بانکداری اسالمی را داراست

 یفی ارتقا ک بین این دو می تواند موجب نظرات ، ایده ها و روشها و بانکداری اخالقی قیاسی دور و غیر عقالنی نبوده و تبادل 

 .بانکداری اسالمی و همچنین بانکداری اخالقی شود 

رد استفاده در بانکداری اسالمی، تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم  قراردادها وابزارهای مو یمبنااز آنجایی که از طرف دیگر 

ا و هاست از اینرو به طور ذاتی نمی تواند غیر اخالقی باشد اما با توجه به اینکه قراردادهای بانکداری اسالمی با وجود دشواری

به طور حتم دچار انحرافاتی در حین اجرا های اجرایی در بستر بانکداری متعارف، مطابق با شریعت تعریف شده اند تناقض

بنابراین تطبیق و مقایسه شرایط موجود در قرار دادها ی اسالمی از منظر اخالقی می تواند راهگشای کشف موارد خواهند شد 

 الق ودر این مقاله ابتدا اخانحراف از هدف اصلی بانکداری اسالمی که همان برقراری عدل و عدالت است باشد. به این منظور 

داری بانک ،بانکداری اخالقیضمن بررسی معیارهای گرفته و پس از آن  رمورد بررسی قراو بانکداری جایگاه اخالق در اقتصاد 

 قرار خواهند گرفت. مقایسه مورد و بانکداری اخالقی اسالمی 

 

 ادبیات تحقیق.2

 تعریف اخالق 2-2

 (.۳:۹۳۸3، )جبارییابد به معنای عام عبارتست از قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه ، که در رفتار افراد آن انعکاس می ۴اخالق

)سازمان بورس اوراق بهادار اخالق مجموعه معیارهایی است که بر عرصه های زندگی و اعمال افراد جامعه حاکم است 

۲:۹۳۸7.) 

 

  1تعریف اخالق از نگاه هایک .2-2

د گویاغلب، اخالق به ما مى. شود، نه رفتار ذاتى و موروثى نوع انسانىاى از سنتهاى آموخته شده مربوط مىاخالق به مجموعه

 .(۹۳-3۲۰:۹۳۸3باتلر ) ایمونکه چگونه از میان رفتارهاى غریزى فطرى انتخاب کنیم یا از آنها پرهیز نماییم

 7تعریف اخالق از نگاه کانت.2-3

                                                                                                                                                                                                 
۹. Moral hazard  

۲. Adverse selection  

۳. Ethical banking  

۴. Ethics  

5. Friedrich Hayek 

3 .Eamonn Butler 

7. Immanuel Kant 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 جایگاه اخالق در بانکداری :مطالعه مقایسه ای بانکداری اخالقی با بانکداری اسالمی
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

237 

از نظر کانت، علم، معرفتى است که واجد قضایاى تالیفى پیشینى است. هر معرفتى که عارى از آنها باشد، شایسته علم نیست. 

گیرند. از این رو اخالق نیز به عنوان یک علم، احکام تالیفى پیشینى، احکام کلى و ضرورى هستند که مبناى علوم قرار مى

« هست»شود؛ یعنى از ، هیچ گاه از تجربه ناشى نمى«باید»ند: ما باید راست بگوییم. واجد احکام تالیفى پیشینى است. مان

ود. ماده شگوید: علم و معرفت بطور کلى از دو چیز یعنى ماده و صورت تشکیل مىرا نتیجه گرفت. کانت مى« باید»توان نمى

به واسطه همین صورتهاى ذهنى است که انسان کند و شود و صورت را ذهن از پیش خود عرضه مىآن از خارج وارد ذهن مى

تواند قوانین کلى و ضرورى در هر علمى را توجیه کند. به نظر او معرفت عقلى یا مادى است یا صورى. معرفت صورى را مى

کند، بر دو قسم است: طبیعیات یا فلسفه گویند. معرفت مادى که درباره موضوعى بحث مىمنطق صورى یا استعالیى مى

عى و اخالق یا فلسفه اخالق. علم طبیعى و علم اخالق هر دو یک جنبه تجربى و یک جنبه پیشینى دارند. جنبه پیشینى طبی

گویند. از دیدگاه کانت، وظیفه فلسفه اخالق، توجیه احکام کلى و ضرورى اخالقى اخالق را اخالق محض یا فلسفه اخالق مى

ست که عناصر پیشینى را از عناصر تجربى متمایز ساخته و بررسى کند که چه است. به بیان دیگر وظیفه فلسفه اخالق این ا

توجیهى براى قبول عناصر پیشینى داریم. یعنى چگونه قادریم، به اصولى از رفتار که براى همه انسانها الزام آور است، دست 

 (.۹،۱۲:۹۳۸7)نیچهاخالقى را تشخیص داد  توان اصول کلى و ضرورىدهد که از طریق آنها مىیابیم. کانت قواعدى را ارائه مى

 

 2عریف اخالق از نگاه شوپنهاورت .2-4

 اصل و اساسی که تمام اخالق گرایان به راستی در آن باب نظری یکسان دارند، این است : کسی را نیازار ، هرچه 

. اساس اند .اخالق برای اثبات آن کوشیدهمی توانی به دیگران یاری برسان. این به راستی همان اصلی است که تمام آموزگاران 

 (.۱۳:۹۳۸7)نیچه،و بنیان راستین اخالق که به سان سنگ حکما از هزاران سال پیش در جستجوی آن بوده اند 

 

 تعریف اخالق از نگاه نیچه.2-1

ه شناسد و این ادعا کنیچه با اخالق برخوردی تاریخی دارد و برای آن برخالف کانت گوهریت و خاستگاه مابعدالطبیعی نمی 

 )) در وجود ما حکم مطلقی نهفته است ((را نوعی خشک اندیشی اخالقی می داند به زعم او :

 (.۱۳:۹۳۸7)نیچه،هیچ پدیده ی اخالقی وجود ندارد ، بلکه تعبیرهای اخالقی از پدیده ها وجود دارد 

 

 اخالق حرفه ای.2-6

ژه ای پا می فشارد که صاحبان هر حرفه برای حضور موفق بر کاربردهای وی اخالق حرفه ای ضمن تاکید بر اصول عام اخالقی ،

 . ناگزیر به پیروی هستند در عرصه اجتماع و نیز برای حفظ مصلحت و سازگاری اجتماعی

برای مثال، اخالق حرفه ای پژوهشگر علوم اجتماعی، پایبندی وی به حقیقت جویی و حقیقت گویی است. حتی آن گاه 

قت با منافع وی در تضاد باشد. اخالق حرفه ای حسابدار ، بر افشاگری و حفظ منافع سهامداران و عموم جامعه که آن حقی

 )تاکید دارد. اخالق حرفه ای کارگزار بازار سرمایه، توجه وی به منافع خریداران سهام و رعایت دقیق شرافت و راستگویی است

 (.۳:۹۳۸7سازمان بورس اوراق بهادار 

 

 ق بازاراخال .2-7

ی هایمان را مبتنی بر الگویکند تا کنش؛ این اخالق کمک مینامید آن را اخالق بازار می توان بازارها مبتنی بر اخالقی هستند که 

رسد این همیاری متقابل نتیجه اخالق بزرگوارانه باشد، اما در واقع این نتیجه دهی کنیم؛ به نظر میجهانی از همیاری متقابل جهت

                                                                                                                                                                                                 
۹. Friedrich Nietzsche 

۲. Arthur Schopenhauer 
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هایی صورت حمایتی گسترده از تالششود. از آنجا که اخالق بازار فاقد خواهش غریزی است، عموما با چنین اخالقی حاصل نمی

ها به تری را با جایگزینی اخالق بزرگوارانه به جای اخالق بازار خلق کنند. این تالشگیرد که قصد دارند نظم اقتصادی اخالقیمی

 کاهد. رفته کل اخالق اقتصاد را فرو میهمفرساید و رویناپذیر منافع هر دو چارچوب اخالقی را مینحوی اجتناب

 اخالق بزرگوارانه .2-2

تواند به اختصار، ارضاکننده دانیم. این چارچوب اخالقی میما به طور غریزی اخالق را مراقبت شخصی و اشتراك با دیگران می

شناسایی. های قابل( کمک به افراد یا گروه۳( عمل مبتنی بر ایثار شخصی؛ ۲( کمک کردن عمدی؛ ۹سه شرط زیر تعریف شود: 

های کوچکی که در آنها ارتباط شخصی نزدیک است، همه با شرایط اساس این چارچوب به وضوح برای سالمت گروهرفتار بر 

نی چیهای شکارچی/دانهمان را در قبیلهآشنا هستند و همه نگران یکدیگرند، مفید است. ما بخش زیادی از تاریخ تکاملی

بنابراین اخالق بزرگوارانه ارتباطی وثیق با هیجانات ما دارد. حضور یا است،  ایم که رفتارشان بر تعریف قبلی منطبقگذرانده

   بینی بر چگونگی نگاه ما به رفتار و انتظامات اجتماعی دارد.پیشغیبت آن اثراتی قابل

ای ربا توجه به مطالب ارائه شده قبل از هر چیز این سوال مهم و اساسی در ذهن متبادر می شود که پاسخ تلویحی آن نیز ب

ضروری به نظر می رسد . آیا نیکی و پلشتی ذاتا در انسانها وجود داشته و دارد یا اینکه زاییده ذهن  مقالهبسط مطالب در این 

 و اندیشه آدمی است و اجتماع آنرا به وجود آورده است ؟

ق ریخ و تبارشناسی  اخالپاسخ به این گونه سوالهای اساسی و بنیادین به سادگی امکان ندارد  مطالعه دقیق و عمیق تا

ودرك تعریف و مفهوم واقعی نیک و بد و شناخت کامل بشر می تواند تا اندازه ای گره از کار بگشاید گرچه با رجوع به منابع 

برای دریافت پاسخ ، علما و دانشمندان صاحب نظر در گروههای متفاوت قرار می گیرند ، اما آنچه روشن و مشهود است وجود 

ی است در هرآنچه که نیک شمرده می شود یا بد انگاشته می شود وآن نقطه مشتر ك ، سود مندی اجتماع است. نقطه مشترک

می توانیم با اطمینان ادعا کنیم که هرآنچه که نیک شمرده می شود برای آن جامعه سودمند است و برعکس . چه بسا بسیار 

رده و در جامعه دیگر بد بحساب می آید ویا اینکه ناهنجاری در طول نمونه هایی را سراغ داریم که در اجتماعی بسیار نیک شم

تاریخ در یک اجتماع به هنجار مبدل می گردد پس  نیک و بد اگر به معنای واقعی ذاتی باشند نباید دستخوش تغییر گردند 

ین اع سودمند نیست و راستی به او نسیم زمان آنرا اینگونه باژگون نماید . دروغ به این دلیل بد شمرده می شود که برای اجتم

دلیل نیک شمرده می شود که با وجود آن آرامش و سودمندی حاصل خواهد شد . پس با این وجود می توانیم به این نتیجه 

برسیم که هر آنچیزی که برای اجتماع در حال و آینده  سودمند است می توان نیک تلقی کرد و اخالق را در غالب اجتماع و 

   (.۹5:۹۳۱۰)فائزی ریف نمودسودمندی تع

 

  2اخالق در اقتصاد.3

بیشتر شده ودر این مورد مقاله ها و  ۲در سالهای اخیر در عرصه جهانی اقتصاد  توجه به اخالق در اقتصاد یا اقتصاد اخالقی

کتابهای فراوانی تالیف شده است و دامنه اخالق به زیر مجموعه های اقتصاد نیز کشیده شده است نظیر اخالق در تجارت ، 

ه ب ....گرچه هنوزاندك  اقتصاد دانانی هستند که به جدایی کامل این دو اصرار دارند اما ،اخالق مهندسی واخالق در بانکداری 

نظر می رسد هم اکنون  اندیشه و تفکر جمعی بزرگان اقتصاد  بر الزام مالحظات اخالقی در علم اقتصاد  است و نیاز یک میان 

رشته به این منظور در میان اکثر اقتصاد دانان پذیرفته شده است . قبل از هر چیز این سوال بوجود می آید که آیا شالوده و 

 ت اخالقی بوده است و اگر غیر از این بوده است این جدایی چرا و چگونه بوجود امده است ؟اساس این علم  بدون مالحظا

 که –نظریه احساسات اخالقی  –خود معلم اخالق بود و کتاب او  -آدام اسمیت–بر همه روشن است  که پدر علم اقتصاد 

... گواه این ادعا است . اما زمانی که اسمیت  شامل ایده های اخالقی نظیر همدلی با دیگران یا محدود ساختن خود خواهی و

                                                                                                                                                                                                 
۹. Ethic in Economics  

۲. Ethical-economic 
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الجرم  بهبود سیستم های عمومی  و رفاه جامعه برای او اهمیت بیشتری  توجه خودرا به اقتصاد سیاسی  معطوف ساخت 

داشت وبه جای توصیه اخالقی به شخص در اندیشه سازوکاری برای  بهبود نهادهای عمومی  برآمد.  در حقیقت با اطمینان 

امل می توانیم بگوییم که زادگاه علم اقتصاد اخالق بوده است وآنچه که اسمیت را مجاب به پایه گذاری علم اقتصاد نمود ک

 رسیدن و دستیابی جامعه به رفاه بیشتر بدون توجه به نیت افراد و تمرکز بر نتیجه کنشهای افراد در  جامعه بود . 

لم اقتصاد برای استدالل مسائل فرضی و صوری ، مبانی نظری آن که بر پایه به نظر می رسد بعدها با ورود ریاضیات در ع

اخالق بود کامال از اذهان محو شد گویی منفعت طلبی در اقتصاد  صرفا یک فرض منطقی بوده و غیر اخالقی است .به زعم 

ه رقی است وبا وجود اینکه ریاضیات بالفرد مارشال جای ریاضیات و استفاده از آن برای تفهیم بهتر نظریه های اقتصادی در پاو

عنوان یک ابزار و وسیله تحقیق می تواند بسیاری از حقایق را در علوم کشف نماید به همان ترتیب می تواند بسیاری از حقایق 

بینز در سال ارا مکتوم سازد .نتیجتا این جدایی ادامه یافته وهمزمان با ظهور مکتب پوزیتیویسم یا اثبات گرایی ،با مقاله لیونل ر

 های ارزشیقضاوت زدودن بود و )ارزش و واقعیت (تمایزی دقیق میان اقتصاد و اخالق قائل بهرسید رابینز به اوج خود  ۹۱۳5

اما این وضعیت پایدار نماند و شرایط به طور (. ۲۰5۳:۹۳۸3)رنجبر دانستاز رشته اقتصاد را برای پیشرفت آن ضروری می

تا کنون اقتصادانان بنامی چون آمارتیاسن ، فون هایک ،بروم ،بایر، هایلبروند، میردال ،جان  ۸۰-7۰کامل عوض شد . واز دهه 

( نیز اقتصاددانانی چون ماکس وبر و ۹۱۰۰رالزو سایرین  توجهات را به به این سمت سوق دادند. البته باید گفت قبل ازاین)

 ود قرار داده بودند. سومبارت نیز نقش مذهب و دین در اقتصاد را مورد بررسی خ

پیشرفت و توسعه ومنابع کمیاب بهینه در تخصیص بسزایی نقش  (۹۳-۲۰:۹۳۸3باتلر ) ایموناخالقبه زعم فون هایک  

با نگارش کتاب رابطه اخالق و اقتصاد دو رویکرد را برای علم اقتصاد در نظر می  ۹وهمچنین آمارتیاسن دارداقتصادى جوامع 

پس از آن اقتصاددانان برجسته  (.5-7:۹۳77)آمارتیاسن و دیگری رویکرد سنتی مرتبط با اخالق گیرد یکی رویکرد مهندسی

دیگری به مرور تحقیقات ارزشمندی را در این زمینه انجام دادند ودر حال حاضر به خصوص دردهه اخیر این گفتمان بین 

 ش اعظمی از مسائل و روابط اقتصادی اساسا با مسائلاقتصاددانان پررنگ تر شده است و قاطبه اندیشمندان با این تفکر که بخ

 و روابط اخالقی پیوند تنگاتنگ دارند اجماع کلی دارند.

نهایتا می توانیم به صراحت بگوییم که تغییرات بوجود آمده پس از اسمیت به معنای عدم وجود اخالقیات در درون رشته 

غنی )وه برآن سبب احترام به کرامت انسانی و عزت نفس  گردیده استاقتصاد نیست بلکه وجود اخالق ، سبب رفاه جامعه و عال

در هسته  –اعتقاد به ارزش آزادی انسانی  –.و به زعم اداوارد گلیسر و مارك وایت یک انگاره اخالقی عمیق ( ۲:۹۳۸3پور،

 رشته اقتصاد کماکان وجود دارد. 

کشیده شود و اقتصاد نمادی ازاین باشد که این جهان در واقعیت اگر اخالق راهی باشد که ما دوست داریم جهان بدان سو 

چگونه عمل می کند این سوال بوجود می آید که آیا اخالق و اقتصاد هرکدام به سویی کشیده می شوند ؟ آیا باید بین ارزش 

ا جمع نفعت جویی یک سیستم بو واقعیت تمایز قائل شویم ؟ آیا اقتصاد  مرسوم یا اقتصاد متعارف فاقد باراخالقی است ؟ آیا م

 صفراست ؟

البته پاسخ به این سواالت اساسی بسیار سخت به نظر می رسد چراکه اخالق و اقتصاد هرکدام به تنهایی بسیار گسترده 

هستند وتعریف و تحلیل آنها کار ساده ای نیست ومتعاقب آن اخالق در اقتصاد نیز مطمئنا ادبیات وسیعی خواهد داشت. 

پژوهش های فراوانی توسط اقتصاددانان از دهه هفتاد میالدی صورت گرفته و به سوال های فوق تقریبا پاسخ های  خوشبختانه

 متعددی داده شد و به نظر می رسد اقتصاددانان در مجموع به الزامی بودن درج مالحظات اخالقی در اقتصاد قانع شده اند. 

 

 اخالق در بانکداری .4

اخالقی در اقتصاد مالی و تجارت نوین چندان روشن نیست اما آنچه در تاریخ اقتصادی غرب می توان سرآغاز ورود جدی مباحث 

                                                                                                                                                                                                 
۹. Amartya Sen  
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اولین گروهی بودند که از سرمایه گذاری در صنایعی که مخالف اخالق به  "کواکرها"یافت آن است که در قرن هجدهم در انگلستان 

اجتناب می ورزیدند . این اقدام به مرور زمان باعث محبوبیت و رشد تجارت  شمار می آمدند )مانند دخانیات ،الکل ،قماروبرده داری (

این گروه در میان مردم شد و باب جدیدی را در مباحث متعارف اقتصاد غرب باز کرد . این نوع سرمایه گذاری اخالقی بعدها به 

  (۹:۹۳۱۰)قلیچ ،تر از پیش شد ))سرمایه گذاری مسئوالنه اجتماعی (( معروف شده و دامنه آن روز به روز گسترده

به عنوان زیر مجموعه  اخالق در اقتصاد جایگاه ویژه ای را در میان  "بانکداری اخالقی  "در حال حاضر اخالق در بانکداری 

توسعه بانکداری اخالقی با دیدگاههای متنوع  لزوم بانکهای مطرح جهان به خود اختصاص داده است ویک اجماع گسترده برای

 پدید آمده است. و مختلف و روشهای گوناگون 

نگاهی به تجربه بانکداری اخالقی و موسسات اعتبارات خرد، میتواند تصویری به ما ارائه کند از اینکه چگونه تحوالت اخالقی 

جدید می تواند در بخش مالی توسعه پیدا کند. بانکهای اخالقی وتامین کنندگان موسسات اعتبارات خرد در سالهای اخیر رشد 

میلیارد دالر  5۰ل ظهور داشته اند، .کل دارایی تامین کنندگان قرضه های کوچک چشمگیری بخصوص در بازارهای در حا

میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه خدمات رسانی می کنند. در حالی که اعداد  ۸۰تخمین زده می شودکه به بیش از 

اران برای محصوالت و راه حلهای همیشه می توانند به چالش کشیده شوند، اما این ارقام بدون شک رشد اشتهای سرمایه گذ

بانکهای جایگزین به طور کلی بر روی پروژه های زیست محیطی و ترویج کارافرینی اجتماعی اخالقی و سبز را اشکار می کند. 

ممکن  که است شده همچنین انعطاف پذیر بودن در بحران مالی ثابت -به ویژه در اروپا –و کسب و کار جامعه تمرکز می کنند 

 (. ۳:۲۰۹۹، ۹)کربنیدهد برای رهبران صنایع جریان اصلی و سیاستگزاران نشانرا است به خوبی یک جایگزین مناسب 

اگرچه در سال های اخیر توجه شایانی به مقوله اخالق در صنعت بانکداری پیشرفته دنیا شده است اما با توجه به گستردگی 

ارائه تعریف و الگوی خاص به این منظور بسیار بعید به نظر می آید اما می  "القیبانکداری اخ"مفاهیم و مباحث مربوط به 

بانکداری اخالقی یک مفهوم گسترده با لحاظ مسائل اخالقی و اجتماعی در کلیه عملیات بانکداری متعارف می باشد توان گفت 

اخالقی در کنار متغیرهای مالی نقش مهمی که در آن کسب حداکثر سود به عنوان هدف نهایی نبوده و متغیرهای اجتماعی و 

 را ایفا می کنند. 

ر در نظاهدافی را نشان می دهد سود اقتصادی نباید به خودی خود یک هدف باشد بلکه  که ی استبانکداری اخالقی راه

  (.۳:۲۰۹۹)کربنی ،ماموریتشان را دنبال کنند بانکها باید که بواسطه آنمی گیرد 

هم  ارفغیر متع مطمئنا یک نهاد غیر انتفاعی یا خیریه نمی تواند باشد اما هدف آن کسب سود اقتصادیبانکداری اخالقی 

نبوده بلکه سود به عنوان ابزاری برای بقا و ادامه فعالیت برای رسیدن به اهداف اصلی )توسعه پایدار اجتماعی ،اقتصادی ،محیط 

 زیست و ...(در نظر گرفته می شود. 

بازتابی از مدل متفاوتی از اجتماع  واقتصاد مرتبط است  بهی معموال به اشکال مختلفی از تعهد شهروندی امورمالی اخالق

وپس اندازکنندگان  سرمایه گزاران توسط،اثرات غیر اقتصادی  تر ن متغیر های اجتماعی و محیطی و به طور گستردهآاست که در

  (.۴:۲۰۹۹)کربنی ،می شود لحاظنها آدرتصمیم گیری 

بررسی و پزوهش های فراوانی درحال انجام است تا موارد اخالقی به صورت قوانینی پایدار بتوانند نقش خود را به خوبی 

مشوق های حمایتی به این منظور در حال  در این مسیر راهکارها ، طرح های جامع، روشها، بسته های سیاستی، ایفا نمایند.

 .نمایند  حضور پیدابسیار پرقدرت و ثابت قدم در عرصه بانکداری جهان بانکداری اخالقی تدوین شدن هستند تا 

بانکداری پایدار و اخالقی چندین دهه است که در حال توسعه است و در حال تبدیل شدن به یک  کشورهای غربیدر 

ی رویج کارافریننیروی قابل توجه در صنعت مالی است. تمرکز بانک های غیرمتعارف بر پروژه های زیست محیطی مالی و ت

انعطاف پذیری در برابر بحران مالی را ثابت کرده است وممکن است به خوبی یک جایگزین ،اجتماعی و کسب و کار جامعه 

 (.۴:۲۰۹۹)کربنی ، مناسب برای صنایع جریان اصلی را ارایه دهد.
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معیارها و کدهای اخالقی که در بانک های فعال در زمینه بانکداری اخالقی به اجرا در می آید بسیار متنوع  روشها، ها،طرح

را  و سایر موارد است . بعضی از بانک ها در مواردی مانند حفظ محیط زیست متمرکز شده اند و تعدادی دیگر توسعه انسانی 

پذیرفته شده است این اندیشه است ك در همه آنها به عنوان یک اصل هدف قرار داده اند . اما آن چیزی که به صورت مشتر

برارزش خالص مالی، ارزش افزوده که پول خنثی نبوده و ضمن داشتن یک مسئولیت خطیر در زنجیره تولید و توزیع عالوه 

تواند عالوه بر اهداف سود  در بانکها میبه عبارتی روشهای پس انداز و سرمایه گذاری اجتماعی و زیست محیطی را نیز داراست .

 حرکتی بزرگاین اندیشه  مشترك می تواند نقطه آغاز آور کوتاه مدت عواقب اقتصادی و اجتماعی بلند مدت داشته باشد. 

برای حل مشکالت فعلی جهان باشد . اگر بانکداری متعارف و در راس آنان بانکداران به این نکته واقف باشند که هدف نهایی 

، جهانی بهتر برای نسل فعلی و آینده خواهیم داشت   انتخاب روشهای اخالقی درقبالاینکه ثر سود نیست و و غایی حداک

در این راستا مفهوم درآمد موسسات مطمئنا در استراتژی های بلند مدت خود موارد و قوانین اخالقی را لحاظ خواهند کرد . 

 یافته و مسائل زیست محیطی و اجتماعی را نیز باید شامل شود.  گسترشمالی باید 

مسائل اخالقی در بانک استقبال  نمودندرصد مشتریان از لحاظ  ۸۴یک بررسی در کشور انگلیس نشان داده است که حدود 

 . (۴:۲۰۹۹)کربنی ،با عملیات بانکداری دانسته اند درصد افراد آن را غیرمرتبط 5نموده اند و فقط 

این موضوع می تواند نشانه خوبی برای مدیران بانکی باشد که روشهای اخالقی اتخاذ شده آنها می تواند مشتریان بیشتری  

یاز رد نجذب نموده و درقبال آن منابع بیشتری به دست آورند. به عبارتی مسئله سود که برای پایداری هر موسسه مالی مو

شد. در بسیاری از موارد متمرکز شدن برروی سود موسسات مالی و بانکها را وارد است در قبال استراتژی جدید تامین خواهد 

 آسیب های جدی خواهد دید. نها و در وهله دوم اجتماع،آنماید که در وهله اول خود های غلط و ناسالمی میرقابت

 

 محورهای اصلی بانکداری اخالقی

 اندتعریف نموده ۹مردم ،زمین )طبیعت(و سود محوربعضی از بانکهای اخالقی محور اصلی خود را ارزش آفرینی برسه 

 .  (۲۰۱-۲،۲۲7:۲۰۰۱)کلرك

جاری ت رتعدادی از بانکهای اروپایی سیاست های اخالقی خود را حول این پنج محور دانسته اند : حقوق بشر، تسلیحات، امو

  و اخالقی، تاثیر محیطی و رفاه حیوانات.

ها، روشها، معیارها و کدهای اخالقی که در حال حاضر در بانکهای مختلف سراسر دنیا مورد بهره برداری طرح اما به طورکلی

 :محور اصلی است چندقرارمی گیرد شامل 

 

 محیط زیست .4-2

  می شوند.آسیب به طبیعت ومحیط زیست حمایت از طرح ها و شرکتهای که منجر به عدم 

  کشاورزی ارگانیکحمایت و سرمایه گذاری در طرح های 

  باد ، آب وخورشید (سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیرتامین مالی و( 

  های اسیدی هستند.نار تولید سوخت های فسیلی که سبب باراکعدم حمایت مالی از شرکت های دست اندر 

  . عدم حمایت از شرکت هایی که تولیدات آنها سبب آسیب به الیه اوزون خواهد شد 

  ممانعت از قطع غیر مجاز درختان جنگلی که منجر به تخریب جنگل می شود.عدم حمایت و 

  حمایت و تامین مالی استفاده از انرژی خورشیدی در منازل مسکونی 

 ی حمایت از گونه های درحال انقراضوانات اهلی و تامین مالی پروژه هاحمایت از حی 
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  حمایت از سرمایه گذاری در بخش بازیافت و پروژه های حفاظت از محیط زیست 

 

 و حقوق بشرتوسعه انسانی .4-2

  وکاهش محرومیت مالی کاهش فقر حمایت از پروژه ها و سیاست های 

  حمایت از پروژه های آموزش کودکان نیازمند 

  حمایت و لحاظ حفظ کرامت انسانی در همه سطوح عملکرد 

  استفاده از اعتبارات خرد برای حمایت از سرمایه گذاری های کوچک 

  عدم حمایت از تولید کنندگان تسلیحات برای سیاست های جنگ طلبانه 

  حمایت از شرکت های تعاونی  در راستای منافع بیشترین تعدادمشتریان 

 و همکاری با تهادهای غیر انتفاعی ن مالی موسسه های خیریه حمایت و تامی 

  آموزش و تربیت کارکنان به منظور ایجاد تعهد و افتخار درقبال اهداف متعالی سازمان 

 حمایت از آزادی و کرامت انسانی و بی طرفی در همه موضوعات سیاسی ،نژادی و مذهبی 

  حمایت از سازمانهای بشر دوستانه برداشت مبالغ اندك ازحسابهای مشتریان به منظور  

  مشوق های مالیاتی برای تحریک تقاضای پس انداز اخالقی 

  رعایت حقوق کارمندان و مدیران  سازمان 

 

 امور تجاری.4-3

  سود منصفانهدریافت 

  مداخله و جلوگیری از انحصار مالی 

  شفافیت در عملکرد و ترازنامه 

  مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال مشتریان 

  عدم حمایت در سرمایه گذاری های غیر اخالقی مانند دخانیات ،الکل ،قمار 

  حفظ و ارتقا شهرت و نام سازمان 

 ترویج کارآفرینی و ایجاد کسب و کار 

  آموزش و حمایت از کارآفرینان کوچک  و بی تجربه 

کداری که با تعریف دقیق بانعملیاتی  صورت گرفته است بیش از هفتاد موسسه در اروپا  یک تحقیق که بر روی بر اساس 

این اصول را می توان به شرح زیر خالصه منبع است.اخالقی مطابقت دارند بر اساس مجموعه اصول و ارزشهای مشترکی 

  (.5:۲۰۹۹)کربنی ،کرد

  یافراد یا شرکتها برایجایگزین تامین مالی در نظر گرفته می شود و راهکار بانکداری اخالقی به منزله یک کانال 

 به عنوان مثال افراد یا شرکتها بدون سابقه اعتباری یا تضمینهای کافی برای تضمین وامهای خود.  محروم 

  د اور و وبه عنوان مثال فعالیتهای اقتصادی س ،بانکداری اخالقی اعتبارات را به فعالیتهای با ثبات اختصاص می دهد

 یتها نرخ بازگشت مالی زیر حد میانگین داشته باشند.الفع آن اجتماعی که به نفع کل جامعه یا محیط زیست باشد، حتی اگر

 .بانکداری اخالقی در رابطه با تخصیص اعتبار شفاف عمل می کند 

  سازمانهای مبتنی بر بازار است بیشتر ازبانکداری اخالقی طرفدار روابط متقابل و همکاری. 

  ند. کشیوه های وام دهی مبتنی بر وثیقه ترویج می عالوه بربانکداری اخالقی شیوه های اعطای وام مبتنی بر اعتماد را 
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 بانکداری اسالمی  .1

ن یکی از بعنواگیری سیستم بانکداری مسلمانان به اهمیت صنعت بانکداری اپیشرفت اقتصادی غرب و به موازات آن شکلب

ف با در بانکداری متعار )ربا(نیازهای ضروری برای پیشرفت اقتصادی پی بردند. اما از انجایی که واژه بهره ازپیش تعیین شده

وارد  در بانکداریفقه و شریعت در تضاد بود بنابراین اکثریت مراجع این فعالیت را حرام دانسته و به جای آن عقود اسالمی را 

ه بانکداری اسالمی در بیشتر موارد با بانکداری بدون ربا همسان شمرده می شود اما نظام بانکداری اسالمی فراتر نمودند . گرچ

از بانکداری بدون ربا بوده و از لحاظ ساختار واهداف تفاوت ماهوی با بانکداری متعارف دارد که این تفاوت ها در بعضی موارد 

 مده تفاوت های بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف )ربوی( به شرح زیر می باشد:نقطه مشترك با بانکداری اخالقی است .ع

 در بانکداری اسالمی اما  ۹تفاوت از لحاظ ساختار : در بانکداری ربو ی مبتنی بر بهره ثابت و سود از پیش تعیین شده

 می باشد . ۲مبتنی بر مشارکت در سود و زیان

 عقددر بانکداری ربوی داین و مدیون در بانکداری اسالمی وکیل و موکل جز در  تفاوت از لحاظ ابعاد حقوقی : رابطه 

    (.۹5:۹۳۸3)بهمنی ، قرض الحسنه

 

 اهداف و ویژگیهای نظام بانکداری اسالمی 

 الف : اهداف 

  استقرار نظام پولی بر اساس عدل و عدالت و گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور 

  فعالیت در جهت تحقق برنامه ها و سیاستهای دولت  با ابزارهای پولی و مالی 

 ایجاد تسهیالت الزم در جهت گسترش فرهنگ تعاون و  قرض الحسنه از طریق جذب اندوخته ها و پس اندازها 

 ب : ویژگی ها   

  تخصیص بخشی 

  تعدیل فرهنگ وثیقه 

  بازگشت روان و بدون وقفه پول 

  نظارت بر مصرف تسهیالت هدایت ،کنترل و 

  سود آوری مطلوب و کاهش ریسک سرمایه گذاری 

  ستره وسیعی از اقشار جامعه  گتوزیع در آمد بانکها در 

به نظر می رسد اهداف بزرگ و متعالی در بانکداری اسالمی بواسطه عملکرد نادرست در قراردادها و عقود و نظام بانکداری 

اسالمی، کمرنگ یا فراموش شده است. به عبارتی آنچه وانمود می شود بسیار بیشتر از آنچه هست که در عمل و نتایج حاصل 

 لکرد نادرست شده است عبارتند از : می شود . از جمله مواردی که سبب این عم

 . هزینه های گزاف نظارت بر مصرف تسهیالت که از ضروریات در عقود مشارکتی است 

  مخاطرات اخالقی و انتخاب معکوس 

  فقدان ساختار مناسب 

  فقدان آموزش 

 فقدان اعتماد 

 

 مقایسه بانکداری اسالمی با بانکداری اخالقی .6

                                                                                                                                                                                                 
۹. First Rate Sharing 

۲. Profit &Loss Sharing 
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  نظیر تخصیص بخشی، تعدیل فرهنگ وثیقه ،کنترل و نظارت تمامی  اهداف و ویژگی های برشمرده بانکداری اسالمی

  .بانکداری اخالقی به شمار می آیند  اساسیاز اصول برمصرف تسهیالت  و .....

 به عنوان یک اصل مهم همچنان پابرجاست بانکداری اخالقی سود از  )نحوه دریافت و محاسبه سود (تفاوت در ساختار

 پیش تعیین شده را مجاز می شمارد و آن را یکی از ابزارهای رسیدن به اهداف اخالقی خود می داند. 

  بانکداری اسالمی کمتر به مسائل زیست . موارد برشمرده در بانکداری اخالقی از جامعیت بیشتری برخوردار است

ای هیک از عقود بانکی اسالمی محدودیتدر هیچ  .پرداخته وبیشتر بر روی مسائل اجتماعی و فردی پرداخته است محیطی

محیط زیست درنظر گرفته نشده و هیچ بیانه ای نیز مبنی بر حمایت از انرژی های تجدید پذیر و کشاورزی ارگانیک به چشم 

 نمی خورد.

 گرچه موارد حقوقی رعایت شده است و با شریعت تطابق دارد اما در بسیاری  در عقود یا قراردادهای بانکداری اسالمی

 موارد اخالقی نیست. 

  اهداف در بانکداری اسالمی به صورت کلی بیان شده است و روشها و دستورالعمل متناسب با آن تنظیم نشده است

 مواردی مانند  راهکار برای تعدیل فرهنگ وثیقه ،گسترش فرهنگ تعاون و قرض الحسنه 

را تامین مالی نمی ت ،الکل ،قمار بانکداری اسالمی  همانند بانکداری اخالقی سرمایه گذاری های غیر اخالقی مانند دخانیا

 نماید . این بند در ذیل شروط اساسی صحت قراردادها ی اسالمی مبنی بر مشروعیت موضوع معامله ذکر شده است. 

  مبنی بر رسیدن به اهداف  دیگری  راهکاربه غیر از مسئله سود مشارکتی در ابزارها ی و روشهای بانکداری اسالمی

 رآمد در گستره وسیعی از جامعه به چشم نمی خورد.تحقق عدالت  و توزیع د

  (۹۴-۸)رودنی ویلسون . نشده استدر بانکداری اسالمی دالیل عقلی منع اعطای وام با بازده ثابت به تفصیل بیان  

 ،قراردادها و عقود به گونه ای است که تحوالت آتی اقتصاد و  برخالف آنچه که در بانکداری اسالمی هدف اصلی است

 بانکداری اسالمی. از این نظر  نخواهد داشتچگونگی کارکرد موسسه طرف قرار داد بانک هیچ تاثیری در درآمد و سود بانک 

 .و با بانکداری اخالقی در تضاد است شتههیچ تفاوتی با نظام بانکداری ربوی ندا

 تی و عقود مبادله ای با بازده متغیر به جز چند مورد خاص مابقی در عمل به عقود با بازده ثابت درکلیه عقود مشارک

  (۹۴-۸)رودنی ویلسون ص.تبدیل شده اند . و از نظر ماهیت و عملکرد با نظام مبتنی بر مشارکت در سود و زیان سازگار نیست

  تفاوت روشنی ، اسالمی با بانکداری ربوی یا متعارفعلیرغم تفاوت های روشن و صریح در محتوی و اهداف بانکداری

 .در نتایج وعملکرد این دو مشاهده نمی شود 

 

 نتیجه گیری.7

در این مقاله ضمن بررسی تعاریف و کارکرد اخالق، اخالق در اقتصاد، اخالق در بانکداری و بانکداری اسالمی دو مقوله بانکداری 

اخالقی و اسالمی را با برشمردن هدفها ،ویژگی ها و روشها مورد مقایسه قرار دادیم . به جز چند مورد اختالف کلیه اهداف 

از اهداف اساسی بانکداری اخالقی نیز می باشد اما اهداف در نظر گرفته شده در اسالمی  درنظر گرفته شده در بانکداری

بانکداری اخالقی از جامعیت بیشتری برخوردار است از جمله مسایل زیست محیطی و تجاری که بانکداری اسالمی تاکنون در 

ها مشروع بودن موضوع معامله ذکر شده است آن ورود نکرده است .گرچه در بانکداری اسالمی یکی از شرایط صحت قرارداد

 وردهآاما هیچ بندی مبنی غیر مشروع بودن معامالتی که به طبیعت یا زمین و انسان خسران وارد میکند تاکنون به وضوح 

 وتطابق با شریعت سود منصفانه مسئله خود عالوه بر  و عملکرد ضمن اینکه بانکداری اسالمی باید در قراردادهانشده است .

 موارد اخالقی را نیز در راستای اهداف خود مد نظر قرار دهد. 

برای تحقق اهداف هر دو در ابتدای راه قرار دارند، بانکداری اخالقی و بانکداری اسالمی از آنجایی که به نظر می رسد 

ورالعمل ها و دستقوانین  ،روشهاتغییر البته توانند تکمیل کننده روشها و استراتژی های یکدیگر باشند . متعالی خویش می

مدت  ت که نیازمند تغییر رفتار طوالنیسمسئله اعتماد  بین مشتریان و بانک ا، روی دیگر آن فقط یه روی سکه است. نظارتی 
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یک دید بلند مدت و فراگیر در مشتریان و بانکها مبنی بر اینکه رفتار اخالقی در نهایت به . در راستای تغییرات نظارتی است

در اید ب بانکداری اخالقی و اسالمی. به عبارت دیگر، می تواند تکمیل کننده ابزارهای رسیدن به اهداف باشد، طرفین استنفع 

به وضوح نشان داده  ۲۰۰۸بحران مالی جهانی سال " .ندباشنیزدر ذهنیت و رفتار  اتبه دنبال تغییرراستای تغییرات در قوانین 

 خودشان، از محافظت وضعیت غیر قابل کنترل و فردگرایی آنها در زاد،آل در بخش است که تا چه حد، موسسات مالی فعا

رصتی فو همچنین تجربه موفق بانکهای اخالقی مالی کنونی بحرانهای به شکست منجر شود.  جامعه میتواند و گزاران سرمایه

که وابستگی کمتری به سود مالی کوتاه  کرده است بی سابقه را برای اصالح سیستم مالی درجهت مدلی مستحکم ترفراهم 

شته و قابلیت انعطاف و جهان گرایش داو زیست محیطی مدت دارد و بیشتر به رفع نیازهای ضروری اقتصادی و اجتماعی 

قوانین  ،مصوبات الزام آور ،تدابیر داوطلبانهدر این راستا  (.۲-۹:۲۰۹۹)کربنی ، "داردرا ها پایداری بیشتری در مقابل این بحران

 ،درك و قبول مسئولیت در قبال انتقال و تخصیص پول ،مشوق های مالیاتی برای تحریک تقاضای پس انداز اخالقی ،نظارتی

اجتماعی و  اقتصادی،توسعه و گسترش مفهوم درآمد به ارزش افزوده  ،تنظیم قواعد داخلی به منظور اجرای معیارهای اخالقی

...  و اهمیت بیشتر به اعتبارات خرد،  جای تامین مالی واردات محصوالت غیر ضروری تامین مالی صادرات به، زیست  محیط

 از جمله موارد اساسی در راه رسیدن به اهداف بلند مدت بانکداری اخالقی و بانکداری اسالمی است. 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

306اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

  و مآخذ منابع

 .نی نشر . تهران : تفضلی فریدون ترجمه هایک، اقتصادی و سیاسی های اندیشه (،۹۳۸3ایمون) باتلر،

 بانک مرکزی. بانکداری عالی موسسه نشر . تهران :۲ داخلی بانکداری (،۹۳۸3) محمود بهمنی،

 .مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات ، اخالق. تهران :مرکز(۹۳۸3)محمد جباری،

ها اخالقی .تهران : فصلنامه پژوهشارائه الگویی برای بانکداری  (،۹۳۱۳خورسندیان، علی و عباس مرادپور و مرجان شعبانی )

 سیاست های اقتصادی.و 

 .۲۰5۳شماره  تهران: دنیای اقتصاد، اقتصاد. و اخالق (، ارتباط۹۳۸۱رنجبر، محسن)

 .3۱ بانک کشاورزی ش فصلنامه سرمایه.تهران : بازار در اخالق ،(۹۳7۸) بهادار اوراق بورس سازمان

 (، اخالق واقتصاد، مترجم حسن فشارکی، تهران : مؤسسه نشر شیرازه. ۹۳77سن، آمارتیا کومار)

 یمرکز بانک بانکی و پولی پژوهشکده . تهران :"کشور بانکی نظام در اخالقی کدهای" ،(۹۳۱۲) قلیچ وهاب و حسین عیوضلو،

 .۹۳۸5مقاالت اقتصادی  رستاك، تهران : .(، اخالق و اقتصاد۹۳۸5پور، موسی) غنی

 ران:. ته"اخالق در اقتصاد، منفعت تولید کننده ،ترجیحات مصرف کننده و نقطه بهینه اجتماعی"( ،۹۳۱۰فائزی، سید محتبی)

 پایان نامه دانشگاه تهران

 .شهریور اسالمی بانکداری نامه بانکداری اخالقی در جهان . تهران :ویژه (،۹۳۱۰) وهاب قلیچ،

 .انتشارات جامی مترجم(.تهران: آبادی، فیروز )سعید بد و نیک فراسوی (،۹۳۸7) ویلهلم فردریش نیچه،

 اقتصاد اخالقی )محمد زمان رستمی، مترجم(. تهران :مجله بانکداری و اسالمی بانکداری های (، شباهت۹۳۸۸ویلسون، رودنی )
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