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  چكيده

اسالمي از منظر مباني و فرآيندهاي عملياتي در تبيين و تدوين جايگاه نظام مالي 
جلو در مسير تعالي  ايراني پيشرفت به منزله يك گام جهشي و روبه -الگوي اسالمي

هاي اجرايي  توان به عنوان مدل علم مالي اسالمي را مي. رود كشور به شمار مي
اسالمي  كاركردي ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي   اقتصاد اسالمي در سه حوزه

سازي صحيح و دقيق نظام مالي اسالمي در كشور، متضمن بررسي  پياده. تعريف كرد
در نظام  محورهاي بنيادين اقتصادي و مالي است كه هدف نهايي پيشرفت پايدار

هاي اقتصادي و مالي  ، مدل)ره(بنا به قول شهيد محمد باقر صدر. اقتصادي است
اين درحالي است كه مباني و چارچوب اسالمي در مرحله تكوين قراردارند و 

با . نظام اقتصاد اسالمي هستند) روبنا( ها و اين مدل) زيربنا( تدوين يافته مكتب
عنايت به ماهيت اكتشافي ابعاد مالي اسالمي در وهله اول بايد جايگاه نظام مالي 
  .اسالمي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در ابعاد اكتشافي طراحي و تدوين شود

كننده تأملي در چيستي جايگاه نظام مالي اسالمي در الگوي  اين مقاله فراهم
هاي اسالمي و الگوهاي  ايراني پيشرفت است تا يك نقشه مبتني بر انديشه -اسالمي

لذا در اين مقاله، لزوم عطف توجه به نقش و جايگاه نظام مالي . بومي ارائه دهد
از مسير تبيين اصول، هنجارها،  ايرانمهوري اسالمي اسالمي در الگوي پيشرفت ج

  .شود هاي كاركردي حاكم بر نظام مالي اسالمي تبيين مي اهداف و مشخصه
 

  واژگان كليدي

  ايراني پيشرفت -نظام مالي اسالمي، اقتصاد اسالمي، الگوي اسالمي

                                                           
 sadeghi@isu.ac.ir       )نويسنده مسئول() ع(دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق دانشيار ∗
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  مقدمه

 وجود ساختارهاي مالي كارآمد يكي از ابعاد پيشرفت در تحقق ايراني مستقل و آباد
نظام مالي . تواند محقق شود است كه با مشاركت و پشتوانه دولت و ملت ايران مي

اسالمي كارآمد يكي از ابعاد اساسي مورد نياز براي پيشرفت در ساير شئون نظير ابعاد 
تواند نهال طيبه انقالب اسالمي را  اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه در نهايت مي

ومند آن ملت شريف ايران سعادتمند شوند و سرمشقي تكامل دهد تا در سايه سار تن
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، نقشه حركت ابعاد . براي تمامي ملل آزاده جهان باشد

هاي نظام جمهوري اسالمي را مشخص  مختلف جامعه براي رسيدن به اهداف و آرمان
از ( زه مالي نيزكند و با عنايت به نقش محوري معنويت در اين الگو، بايستي در حو مي

تدوين الگوي . مبتني بر معنويت و تعبد الهي باشند) منظر مباني، كاركرد و محصوالت
سازي  مكتب فلسفي اسالم و اقتصاد اسالمي منجر به پياده بر اساسنظام مالي اسالمي 

 يالگو در راه نقشه نيتدو جهت. شود توحيد عملي و گسترش معنويت در جامعه مي
 ،يقبل تجارت و اسناد يبررس به يعلم حوزه هر در ديبا شرفتيپ يرانيا -ياسالم
 يالگوها به نقادانه مطالعه اهداف، به حصول در گذشته روند يشناس بيآس و يابيارز

 هيته فرايند .داشت بخش آن در ياسالم رانيا ازين مورد شرفتيپ يپژوه ندهيآ و موجود
 و ياسالم يمبان بر يمبتن يعلم يها حلقه قالب در كشور محور عدالت شرفتيپ يالگو
  .گيرد صورت بايد يرانيا اتيمقتض به توجه با

در كالم  پيشرفت اسالمى ايرانى الگوى غايى هدف طيبه اسالمى حيات بازتوليد
 چهار از متشكل شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگو. است) مدظله العالي( مقام معظم رهبري

 يها راه ديبا يرهبر معظم مقام ريتعب به كه است تيمعنو و يزندگ علم، فكر، عرصه
پرواضح است كه بايد . شود مشخص الگو در يعلم يانيبن و قيعم جانبه، همه شرفتيپ

ايراني پيشرفت جايگاه  -براي علم اقتصاد در طراحي نقشه راه در الگوي اسالمي
نگرش به اقتصاد در الگو نبايد صرفاً به عنوان يك علم، بلكه به عنوان . خاصي قائل شد

. يك زيرساخت راهبردي در تفوق به اهداف علمي، اجتماعي و معنوي در جامعه باشد
كامل اين حوزه و ترسيم نقش آن در يك چنين الگويي بايد مبتني بر  شناخت جامع و
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هاي هر نظام  بازخوردهاي عملياتي و تراكنش. هاي بومي با انديشه جهاني باشد مدل
 يبرا ي عمليرستگار نيازمند ظهور. اقتصادي مبتني بر عملكردهاي مالي آن نظام است

 اقتصاد كه نقشه راه بايد مدنظر باشد يطراح در نياديبن اصل عنوان به ديبا ها انسان
 از حوزه نيا در يمحور نقش ياسالم يمال قالب در آن يكاركرد يها مدل و ياسالم
بر وال عمده پژوهش حاضر چگونگي بازتعريف نظام مالي اسالمي سكليدي .دارند علوم
پژوهش حاضر تبيين جايگاه و چگونگي دستيابي به نظام مالي . اين هدف است اساس

ها و  كارآمد را به عنوان هدف كلي خود قرار داده و براي پاسخ به آن به تحليل پارادايم
 .پردازد زواياي مرتبط با موضوع مي

نگرش كلي اسالم . دين مبين اسالم ارائه كننده برنامه جامع سعادت بشري است
ويژه جايگاه نظام مالي اسالمي از منظر اساس و سازوكارهاي اجرايي به  اقتصاد و بهبه 

هاي  توان در حقيقت مدل علم مالي اسالمي را مي. صورت رويكردي فراگير است
سازي صحيح و  تبيين و پياده. اجرايي اقتصاد اسالمي در بستر جوامع مسلمان دانست

ن بررسي برخي محورهاي بنيادين اقتصادي و دقيق نظام مالي اسالمي در كشور، متضم
نگرش . در نظام اقتصادي خواهد شد مالي است كه در نهايت منجر به پيشرفت پايدار

نظام يافته به آيات قرآن، روايات و احاديث در حوزه اقتصادي و مالي و سير محتوايي 
ان خواهد هاي بومي به الگوسازي پيشرفت در جوامع مسلم در كنار توجه به زيرساخت

  . انجاميد
طراحي نقشه پيشرفت كشور تصميمي حكيمانه از سوي رهبر فرزانه انقالب 

المللي است و يكي از نيازهاي  ها و تجارب ارزشمند ملي و بين اسالمي مبتني بر عبرت
هاي كمونيستي،  نظام  الگوهاي پيشرفت. رود دار كشور به شمار مي اساسي و اولويت

جمهوري توانند به عنوان الگوي پيشرفت اقتصادي نظام  نميسوسياليستي و ليبرال 
دهد كه حصول به پيشرفت  هاي گذشته نيز نشان مي تجربه دهه. بكار روند اسالمي ايران

اقتصادي پايدار با تقليد محض از الگوهاي غربي و يا كشورهاي توسعه يافته براي 
هنگ بومي و شرايط اجتماعي و بنابراين متناسب با فر. پذير نيست جوامع مسلمان امكان

  . جديدي طراحي نمود  اقتصادي حاكم بر جامعه بايد مدل
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نظير برقراري عدالت (اين مدل بايستي دربردارنده اهداف كالن اقتصادي اسالم 
باشد و در قالب كاركردهاي مالي بتواند فرد و جامعه را ...) اجتماعي، امنيت اقتصادي و

توان به عنوان سازوكار اجرايي  نظام مالي را مي .سازدبه سمت سعادت حقيقي رهنمون 
اقتصاد يك كشور در سه قالب اصلي تحت عنوان بازار سرمايه، بازار پول و بازار 

  .بندي كرد طبقه) بيمه( پوشش ريسك
هاي اقتصادي را با دستورات اسالمي در  سازگاري انگيزه ،نظام مالي اسالمي

 يندهاي اقتصادي و سازوكارهاي مالي جامعه را بوسيلهفرآو آميزد  در ميبازارهاي مالي 
  .نمايد ميتأمين مرتبط با اين نظام  نهادهاي مالي و ي مطابق با شريعتابزارها

نهادهاي مالي است  و بازارهاي مالي ،اي از ابزارهاي مالي نظام مالي اسالمي، شبكه
اصول  بر اساسولت د ها و انتقال وجوه را ميان خانوارها، بنگاه چارچوب عملي كه

 بنابراين .كند ياقتصادي فراهم مپيشرفت و زمينه را براي نيل به  دهد شكل مياسالمي 
هاي خاص برگرفته از فرامين الهي،  نظام مالي اسالمي در كنار رعايت پاردايم

واقعي اقتصاد در   ، سبب حمايت از بخش)ع(و ائمه اطهار) ص(رهنمودهاي پيامبر اكرم
قالب حمايت از توليد، سرمايه و نيروي كار شده و با پشتيباني از بخش مالي اقتصاد در 

و مديريت مخاطرات، چرخه يك نظام مالي كارا را گذاري  هاي سرمايه قالب جريان
  .سازد فراهم و تكميل مي

در حقيقت تبيين منصفانه روابط اجزاي اقتصادي و مالي يك جامعه همراه با 
اجتماعي در جامعه  -راهبردهاي حمايتي از توليد منجر به برقراري عدالت اقتصادي

 - ام مالي اسالمي در الگوي اسالميشود كه اين امر نشان از اهميت واالي جايگاه نظ مي
  .ايراني پيشرفت دارد

كننده تأملي در چيستي جايگاه نظام مالي اسالمي در الگوي  اين مقاله فراهم
هاي اسالمي و الگوهاي  ايراني پيشرفت است تا يك نقشه مبتني بر انديشه -اسالمي

طور مختصر اصول ابتدا ب در همين راستا و براي نيل به اين هدف، .بومي ارائه دهد
شود و در ادامه شش مورد از مهمترين  اساسي نظام مالي اسالمي برشمرده مي

هنجارهاي حاكم بر نظام مالي اسالمي كه عامل تمايز دهنده آن با نظام مالي متعارف 
سپس اهداف نظام مالي اسالمي در الگوي اسالمي . گيرند است مورد تحليل قرار مي
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گرفته و براي هر كدام استداللي متناسب با محتواي اسالمي پيشرفت مورد كنكاش قرار 
هاي نظام مالي اسالمي كارآمد  در پايان نيز شاخصه. شود و مالي موضوع ارائه مي

هاي كاركردي اقتصاد  كننده الگويي فراگير و پايدار در حوزه شود تا ارائه برشمرده مي
  .ايران اسالمي باشد

  ياصول اساسي نظام مالي اسالم. 1

نظام مالي اسالمي در واقع به آن دسته از خدمات، عمليات و معامالت بازارهاي مالي 
حقوق و قوانين . ها و قوانين اسالمي مطابقت دارند شود كه با اصول، رويه اطالق مي

هاي  كه مبناي تمامي جنبه) 10ص ،1385 صالح آبادي،( اسالمي شريعت نام دارد
ين ابنابر. بخش عبادات، تعامالت و معامالت استعملكردي يك انسان مسلمان بر سه 

مالي اسالمي در سطوح . نظام مالي اسالمي برگرفته از اسالم و منابع اصيل آن است
گذاري،  هاي عملياتي نظير بانكداري، سرمايه بااليي از اخالقيات است و استراتژي

شاركت و م  در آن داراي گرايش به اخالق، مسئوليت اجتماعي،... پوشش ريسك و
اصول اخالقي در اسالم ). 25ص ،1390 وايسر،( مهمتر از همه عدالت و انصاف است

اعتقاد براين . تأكيد بر روابط انساني با خالق و صحت روابط انساني بايكديگر دارند
در . باشند هاي رفتار انساني قابل هدايت بوده و باالتر از غرايز مي است كه محركه
گيري يك  تي كنترل، قانونمند و منضبط شوند؛ نتيجه شكلها بدرس زمانيكه محركه
آل توليد، مبادله و توزيع خواهد بود كه منجر به ايجاد مبنايي براي افزايش  سيستم ايده

  .رفاه اجتماعي در جامعه است
عدالتي، استعمار، خودگرايي، تعصب و  هاي غرايز منجر به بي غير اينصورت محرك در

هدف نظام مالي اسالمي، كارايي در تسهيم ثروت و . شوند يتجمع غيرعقاليي ثروت م
وري است و از احتكار منابع  كارگيري سرمايه براي رسيدن به بهره مهمتر از آن به

هاي اخالقي اسالم داراي مرز  ارزش). 14ص ،1383 نجفي،( اي اجتناب دارد سرمايه
ده مهرباني، ماليمت و ها تجويز كننآن. زماني نبوده و محدود به قشر خاصي نيستند

پنج اصل اساسي . خيرخواهي هستند و اينكه گرايش به پشتيباني از رفاه اجتماعي دارند
  :حكمراني در اصول اسالمي به شرح زير است
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  پنج اصل اساسي نظام مالي اسالمي. 1شكل 

  تعاون. 1-1

تعاون را در بين ) ص(پيامبر اسالمتعاون در كارهاي نيك يك فرمان الهي است و 
سياسي، ، عبادي اعم ازجامعه اسالمي در همه امور  هاي بنيان يكي از مسلمانان به عنوان

تعاون در نيكوكاري مؤمنان را به خداوند  .دهد مي و اقتصادي مورد تاكيد قرار اجتماعي
دارد كه وجود  باز ميها را از گناه و دشمني و آن مايندن امر مياري با يكديگر گپرهيز و

و انجام تبادالت ) با خداوند و ديگر مؤمنان( هاي مالي ربوي مصداق دشمني تراكنش
قرآن كريم . اي از گناه و ظلم بر ديگر افراد يك جامعه است غرري و حرام نمونه
علَى اإلِثْمِ  وتَعاونُواْ علَى الْبرِّ والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ... « :فرمايد درخصوص تعاون مي

و در نيكوكاري و ... «؛ يعني )2 :مائده( »والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شَديد الْعقَابِ
پرهيزگاري بايكديگر همكاري كنيد و در گناه و تعدي دستيار هم نشويد و از خدا تقوا 

  .»كنيد كه همانا خداوند سخت كيفر است
اي در  يع كننده كارآمد سرمايه اقتصادي و تخصص حرفهنظام مالي اسالمي تجم

وكارهاي مختلف و تنظيم  سازي منابع مالي مورد نياز براي كسب فراهم. جامعه است
هاي بارز نظام مالي مبتني بر  روابط عادالنه ميان عناصر تشكيل دهنده از ويژگي

  .دستورات اسالم است

شفافيت

تعاون

مسئوليتانصاف

ايفاي تعهد
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  شفافيت. 1-2

الي اسالمي با نظام مالي متعارف در جهان كنوني مقوله هاي بارز نظام م يكي از تفاوت
وجود ابزارهاي مبتني بر مشاركت، مبادله، . شفافيتي است كه در اين نظام وجود دارد

اجاره و قرض الحسنه با سازوكارهاي اجرايي تبلور يافته از دستورات اسالم در حوزه 
مي در حوزه ساختاري و بانكداري و رعايت سازوكارهاي مالي مبتني بر اصول اسال

كاركردي بازار سرمايه اسالمي و بيمه اسالمي منجر به شفافيت مالي در اين نظام 
هاي اثربخش و  شفافيت مالي موجب توسعه اعتماد اجتماعي، نظارت. خواهد شد

 - شود كه اين امر زمينه را براي برقراري عدالت اقتصادي هاي منصفانه مي ارزيابي
  .سازد راهم مياجتماعي در جامعه ف

خداوند در قرآن كريم مؤمنان را به ثبت و ضبط رويدادهاي مالي يا به عبارت 
قرآن درخصوص . كند ديگر شفافيت مالي امر نموده و اين شيوه را استوارتر معرفي مي

 كْتُبيولْ فَاكْتُبوه مسمى أَجلٍ إِلَى نٍيبِد نْتُميتَدا إِذَا آمنُوا نَيالَّذ هايأَ اي« :فرمايد شفافيت مي
يبنَكُم بلِ كَاتدلَا بِالْعي وأْب بي أَنْ كَاتا كْتُبكَم هلَّمع يفَلْ اللَّهلْ كْتُبلِيولم لَ يالَّذيعه 

 عنْد أَقْسطُ ذَلكُم أَجله إِلَى رًايكَبِ أَو رًايصغ تَكْتُبوه أَنْ تَسأَموا ولَا ... ربه اللَّه تَّقِيولْ الْحقُّ
اللَّه مأَقْوةِ وادلشَّهنَى لأَدوا أَلَّا وايد اي كساني كه ايمان آورده«؛ يعني )282 :بقره( »...تَرْتَاب
ر بين شما آن اي د گاه به يكديگر وامي تا مدت معيني داديد آن را بنويسيد، نويسندههر

موخته دريغ كند، پس اي نبايد از آنچه خدايش آنويسندهرا به درستي بنويسد و هيچ 
و بايد كسي كه حق به عهده او است و بدهكار است، امال كند و بايد كه  حتما بنويسيد

و از نوشتن وام چه به مدت اندك و چه بسيار، ملول  ... از خدا و پروردگارش بترسد
وارتر، و براي ترديد نكردن دادن است تر و براي گواهي نشويد، كه اين نزد خدا درست

  .»... تر است شما مناسب
شفافيت مالي منجر به . نظام مالي اسالمي دربردارنده شفافيت مالي در جامعه است

دد معامالت جلوگيري از بروز تخلفات مالي در سطوح مختلف اقتصادي و مصاديق متع
هاي ممتاز و متمايز كننده نظام مالي  و اين امر يكي از شاخص شود غرري در جامعه مي

  .اسالمي در قبال نظام مالي متعارف است
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  مسئوليت. 1-3

مسئوليت نشانگر وظايف . مسئوليت از ديگر اصول اساسي نظام مالي اسالمي است
توان در  مسئوليت را مي. هاي مختلف اقتصادي و مالي در قبال يكديگر است بخش
ي مالي حاكم بر روابط ميان داين و مديون در قرض الحسنه، روابط ميان مديران ابزارها

پذيران در عقود شراكتي، روابط  گذاران با سرمايه و مالكان در ابزارهاي مالكيتي، سرمايه
ميان مالك و مستأجر در عقود اجاره و روابط ميان خريدار و فروشنده در عقود 

هاي تمايز نظام مالي اسالمي با نظام مالي  يكي از مؤلفه در واقع. اي مشاهده نمود مبادله
هاي  هاي متعدد ميان طرفين قرارداد است درحاليكه در نظام ربوي در تعريف مسئوليت

دهنده از حيث پرداخت اصل و  گيرنده از قرض متعارف تمركز صرفاً بر مسئوليت قرض
توان به عنوان يكي  يت را ميدر حوزه بازارهاي مالي و نهادهاي مالي مسئول. بهره است

  .از اركان تنظيم روابط ميان نهادهاي مالي در حوزه بورس، بانك و بيمه ناميد
ها را در قبال كند و آن خداوند در قرآن كريم مسلمانان را به وفاي به عهد امر مي

 ولَا« :فرمايد مي 34قرآن كريم در سوره اسراء آيه . دهد مي هشدارامانات از خيانت 
 »مسئُولًا كَانَ الْعهد إِنَّ بِالْعهد وأَوفُوا أَشُده بلُغَي حتَّى أَحسنُ يه يبِالَّت إِلَّا مِيتيالْ مالَ قْرَبواتَ
 و رسد بلوغ سرحد به تا د،ينشو كينزد راه نيبهتر به جز م،يتي مال وبه«؛ )34 :اسراء(
 27، سوره انفال آيه همچنين در . »شود يم سؤال عهد از كه ديكن وفا) خود( عهد به

 »تَعلَمونَ وأَنْتُم أَمانَاتكُم وتَخُونُوا والرَّسولَ اللَّه تَخُونُوا لَا آمنُوا نَيالَّذ هايأَ اي«: آمده است
 در) زين( و دينكن انتيخ امبريپ و خدا به، ديا آورده مانيا كهيكساني ا؛ )27 :انفال(

در اين  .)استي بزرگ گناه كار، نيا( ديدانيم كهيدرحال د،يمدار روا انتيخ خود امانات
 إِذَا و أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤَدوا أَنْ أْمرُكُمي اللَّه إِنَّ«: فرمايدمي 58نساء آيه رابطه در سوره 

تُمكَمح وا أَنْ النَّاسِ نَيبكُملِ تَحدإِنَّ بِالْع ا اللَّهمعي نظُكُمع إِنَّ بِه كَانَ اللَّه مايسع صرًايب« 
 و ديبده صاحبانش به را ها امانت كه دهد يم فرمان شما به خداوند«؛ )58 :نساء(

ي خوبي اندرزها خداوند،. ديكني داور عدالت به د،يكن يمي داور مردم انيم كهيهنگام
  .»ناستيب و شنوا خداوند، دهد يم شما به

. جامعه اسالمي امكانات مالي و اقتصادي تنها منحصر به قشر خاصي نيستدر 
. عهده تمامي اقشار است صيانت و مسئوليت در قبال منابع مالي موجود در جامعه بر
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همه شما نگهبانيد و هر نگهبان پاسخگو در « :فرمايند مي) ص(همانطور كه پيامبر اكرم
  . »قبال موضوع به وي امانت داده شده است

  ايفاي تعهد. 1-4

تعهد عبارت است از توافقي كه بين طرفين براي انجام موضوع آن يا عدم انجام آن 
اين توافق، متعهد درخصوص ايفاء يا عدم ايفاي آن  بر اساسصورت گرفته باشد و 

پايبندي به تعهدات . ملزم و مكلف است و هرگاه خالف توافق عمل كند، مسئول است
  .رود يگر از اصول اساسي نظام مالي به شمار ميو توافقات مالي يكي د

 و« :خواند خداوند در قرآن كريم سوره نحل مسلمانان را به وفاي به عهد فرا مي
 لًايكَف كُميعلَ اللَّه جعلْتُم وقَد دهايتَوك بعد مانَيالْأَ تَنْقُضُوا ولَا عاهدتُم إِذَا اللَّه بِعهد أَوفُوا
 وفا او عهد به د،يبست عهد خدا با كه يهنگام و« ؛)91 :نحل( »تَفْعلُونَ ما علَمي اللَّه إِنَّ
 بر ضامن و ليكف را خدا كه يحال در د،ينشكن ساختن محكم از بعد را سوگندها و ديكن
. »است آگاه د،يده يم انجام آنچه از خداوند نيقي به د،يا داده قرار خود) سوگند(

 اي« ؛)1 :مائده(»... بالعقود أوفوا آمنوا نيالذ هايأ اي«: آمده است مائده در سورههمچنين 
  .»ديكن وفا) قراردادها و( هامانيپ به، ديا آورده مانيا كه يكسان

يا به عبارتي » المؤمنون عند شروطهم« :آمده است) ص(در حديثي از پيامبر اكرم
 قراردادهاي«ا .ا.طبق قانون مدني جبر . كنند مؤمنين به عهد و پيمان خود وفا مي

 قانون صريح مخالف كه صورتي در اند نموده منعقد را آن كه كساني به نسبت خصوصي
پايبندي . و در برخي از موارد درباره اشخاص ثالث الزم االجرا است» است نافذ نباشد

 شدن مشكالت اساسي نظام پولي در حوزه  به اين اصول در حوزه مالي موجب برطرف
 .شود نكول تعهدات و عدم ايفاي وظايف در قراردادها و بازارهاي مختلف مي

  انصاف. 1-5

سازي  انصاف يكي از وجوه تمايز نظام مالي اسالمي است كه نقش محوري در پياده
در واقع انصاف را در حوزه مالي . عدالت و در نهايت پيشرفت پايدار در جامعه دارد

مصاديق انصاف . ري عنوان نموداداز عدل و روحيه برتوان ترجمان ديگري  اسالمي مي
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وكار،  ها و قراردادهاي كسب در مالي اسالمي متعددند كه رعايت عدالت در همكاري
احترام به حقوق ديگران، ايفاي كامل تعهدات و برخورد توأم با رأفت عقاليي با 

  .هايي از انصاف برشمرد توان نمونه اشخاص تحت فشار را مي
م به شكل فراگير مسلمانان را به رعايت عدل و انصاف در اعمال دين اسال
هاي زندگي از  بديهي است جنبه مالي به عنوان يكي از مهمترين جنبه. كند سفارش مي

 أْمرُي اللَّه إِنَّ« :فرمايد مي 90خداوند در قرآن كريم سوره نحل آيه  .اين مستثني نيست
 لَعلَّكُم عظُكُمي يالْبغْ و الْمنْكَرِ و الْفَحشَاء عنِ نْهىي و الْقُرْبى يذ تَاءيوإِ والْإِحسانِ بِالْعدلِ
دهد؛ و  خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مي«؛ )90 :نحل( »تَذَكَّرُونَ

  .»ددهد، شايد متذكر شوي كند؛ خداوند به شما اندرز مي از فحشا و منكر و ستم، نهي مي
. بالد به خود مي) ع(تاريخ تشيع به حكومت منصفانه و عدالتمند حضرت علي

و رهنمودهاي ) ع(هاي بارز ائمه هدي توجه به انصاف و پايبندي به عدالت از ويژگي
در نهج ) ع(حضرت امير المومنين علي. بزرگان دين در حوزه فردي و اجتماعي است

با خدا و با مردم و با « :نويسند نخعي چنين ميخود به مالك اشتر  58البالغه و در نامه 
را دوست داري، انصاف را و با افرادي از رعيت خود كه آنان  خويشاوندان نزديك

و كسي كه به بندگان خدا ستم روا دارد  نين نكني ستم روا داشتيكه اگر چ ؛رعايت كن
ل او را و آن را كه خدا دشمن شود، دلي بجاي بندگانش دشمن او خواهد بود خدا

ه خدا دعاي سازد، ك كند، و كيفر او را نزديك نمي ستمكاري نعمت خدا را دگرگون نمي
خود به  51همچنين ايشان در نامه  .»و در كمين ستمكاران است شنود ستمديدگان را مي

ايد اندك اما  وليتي را كه به عهده گرفتهئدانيد، مسب« :نويسند مأمورين ماليات چنين مي
فراوان است، اگر براي آنچه كه خدا نهي كرد كيفري نبود، براي رسيدن به پاداش آن 

در روابط خود با مردم انصاف داشته باشيد  .پاداش در ترك آن نيز عذري وجود نداشت
  .»... و در برآوردن نيازهايشان شكيبا باشيد

  هنجارهاي نظام مالي اسالمي. 2

توان عامل تمايز نظام مالي  ا ميپايبندي به هنجارهاي اسالمي در حوزه تجارت ر
اين هنجارها به عنوان شروط اصلي بايد در . اسالمي از نظام مالي متعارف برشمرد
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تمامي قراردادهاي مالي لحاظ شوند و فعاليت اقتصادي خارج از اين هنجارها از منظر 
حوزه قوانين اسالم در  .)Faruqi, 1996, p.53( اسالم باطل و در برخي موارد حرام است

شود كه همواره در كتب فقهي بابي را به خود  اطالق مي» فقه معامالت«تجارت به 
در ادامه به مهمترين هنجارهاي نظام مالي اسالمي از منظر فقه . است  اختصاص داده

  .شود معامالت اشاره مي

  ممنوعيت اكل مال به باطل. 2-1

آيه از قرآن كريم شامل آيه در چهار » اكل مال«پس از تركيب » باطل«استعمال عبارت 
سوره توبه  34سوره بقره و آيه  188سوره نساء، آيه  161 و 160سوره نساء، آيه  29

اكل مال به باطل از نظر قرآن، سنت و فقه اسالمي حرام است و . بدان اشاره شده است
بر طبق اين قاعده . هاي مالي جريان دارد به عنوان يك ضابطه عمومي در تمام عرصه

هر نوع تقلب، غش،  بنابراين. گونه تصرف در اموال مردم به وجه باطل حرام استهر
و نيز معامله بر موضوعي كه منفعت عقاليي ندارد  هادزدي، رشوه، زورگيري و امثال آن

توان گفت كه هر نوع تصرف در اموال ديگران بر وجهي  ين ميابنابر. همگي باطل است
ديدگاه شرع اكل مال به باطل باشد، حرام و ممنوع كه از ديدگاه عرف و عقال يا از 

است درحاليكه تصرف در اموال ديگران بر وجه تجارت از روي تراضي، صحيح و 
  ).89ص ،1390 موسويان،( باشد حالل مي

  ممنوعيت ضرر و ضرار. 2-2

. توان به عنوان يكي از قواعد حقوقي حوزه معامالت برشمرد قاعده نفي ضرر را مي
داند كه منجر به ايجاد ضرر  دسته از مبادالتي را مجاز مي اسالم تنها آنشرع مقدس 

مذكور به حدي است كه بسياري از فقها از گذشته  قاعده اهميت. براي ديگران نشود
 .اند ليفات و تقريرات خود رساله مستقلي را به آن اختصاص دادهتأنزديك در  دور و

فقها براي . كنند فقها براي اثبات اين قاعده به كتاب، سنت، اجماع و عقل استناد مي
كنند اما  سوره بقره استناد مي 231 و 282 ،233اثبات اين قاعده در قرآن كريم به آيات 
تحت ) ص(روايت مشهود رسول خدا بر اساسعمده دليل فقها بر قاعده نفي ضرر 
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اين روايت به طور مختلف . است» )علي مؤمن( سالمالضرر و ال ضرار في اال«عبارت 
برخي از حقوقدانان معتقدند كه نفي . باشند مطرح شده و از جهت مضمون يكسان مي

ضرر و ضرار به صورت كلي از اموري است كه عقل به صورت مستقل بر آن حكم 
هوم به اين معنا كه عقل با قطع نظر از وجود آيات و روايات، حكم به مف. كند مي

قاعده ضرر را از احكام حكومتي و ) ره(امام خميني. اجتناب از ضرر و ضرار دارد
يعني حضرت در مقام حكمراني مردم تحت امر خود . داند مي) ص(اجرايي پيامبر اكرم

  .اند را از وارد كردن ضرر و خسارت به يكديگر منع نموده

  ممنوعيت ربا. 2-3

ان مهمترين شاخص تمايز كننده نظام مالي تو ممنوعيت ربا در مالي اسالمي را مي
ربا و در شكل عمومي آن بهره، اساس نظام . اسالمي از نظام مالي متعارف برشمرد

داري است كه در قالب ابزارهاي ربوي مختلف نظير اوراق قرضه، وام، اعتبارات  سرمايه
كارهاي غيرالهي يابد كه سازو ها بوسيله نهادهاي مالي متعارف نمود ميبانكي و نظاير آن

حرمت ربا در اسالم به حدي . دهد و غيراخالقي خود را در بازارهاي مربوطه شكل مي
دانند و  آن را در قرآن، سنت و اجماع مسلمين اثبات شده مي) ره(است كه امام خميني

مذموم بودن ربا و . بيان دارند كه بعيد نيست حرمت آن از ضروريات دين باشد
كند  ه حدي است كه خداوند از رباخواران به عنوان كساني ياد ميرباخواري در اسالم ب

سوره نساء، آيه  161 و 160سوره روم، آيه  39خداوند در آيه . جنگند كه با خدا مي
سوره بقره، مسلمانان را از رباخواري  279تا  275سوره آل عمران و آيات  131 و 130

قرآن كريم به صراحت حرمت . دهند كنند و رباخواران را مورد مذمت قرار مي منع مي
در اين آيات داد و ستد مجاز .» م الربواو احل اهللا البيع و حرّ« :ربا را اعالم كرده است

اند وليكن به طور قاطع  دانسته شده و مسلمانان به پرداخت زكات و صدقه ترغيب شده
و اخروي هاي دنيوي  و روشن، ربا تحريم شده است و رباخواران به انواع گرفتاري

درآمد در اسالم زماني مورد قبول است كه حاصل كار، معامله حقيقي، . اند تهديد شده
بهره تضمين شده نشان از خلق غيرموجه حق مالي اسالمي و اين . ارث و يا هديه باشد

  .حق بدليل خارج بودن از چارچوب شريعت اسالمي، مجاز نيست
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  ممنوعيت غرر. 2-4

 عربي زبان در غرر كلمه. است مخاطره و نااطميناني ريسك، معني به غرر عربي واژه
 به را غرر لغت اهل. است فريب و تقلب معني به ضمني معناي در و ريسك معادل
 را مالش يا جان شخص، يعني غرر اول معني در. اند آورده غفلت و نيرنگ خطر، معني
 ظاهري داراي كه است چيزي آن غرر دوم معني در و دهد قرار نابودي معرض در

 غرور متاع دنيا كه است اخير معني همين بر اساس. باشد ناپسند باطني و پسنديده
 وما...« خوانيم مي 20 آيه حديد و 185 آيه عمران آل هاي سوره در كه است شده ناميده

نْ اةُيالْحإِلَّا ايالد تَاعيعني است، مبالغه براي و فاعل اسم غين، فتح به غرور كه »الْغُرُورِ م 
 زيرا شده اطالق غرور شيطان بر جهت بدين و است فريبكاري بر آن اساس كه چيزي
اين واژه . داراي مفاهيم متعددي است برخالف ربا، غرر .هاست انسان فريفتن كارش كه

به معني خطر » مجمع البحرين«و » مصباح«، »اساس اللغه«، »منتهي االرب«در كتب 
. دادن آمده است  ، غرر به معناي فريب»قاموس اللغه«و در  تعريف و تفسير شده است

اي هالكت، به معن هاي زبان فارسي همچون فرهنگ دهخدا و معين، غرر در فرهنگ
 ، حديث معروفمدرك اصلي قاعده نفي غرر. خوردن آورده شده است خطر و فريب

   .است» نهي النبي عن بيع الغرر«
تواند ناشي از عدم وجود يا قدرت در تسليم مبيع،  غرر در قراردادهاي مالي مي

حيله و  ،)عدم اطالع از ارزش، خصوصيات و شرايط معامله( عدم تقارن اطالعاتي
مرحوم . فروشي و درنهايت ابهام و پيچيدگي بيش از حد عرفي، در قرارداد باشد كم

غرري كه از آن نهي شده است به معناي « :نويسد مي صاحب جواهر در معناي غرر
است، نه مطلق خطر، زيرا در بيع كاالي  خطر ناشي از جهل به مقدار و صفات مبيع

شود و حال آنكه بيع كاالي غايب جايز است و يا در  رورتاً خطر حاصل ميغايب ض
 نجفي،( مراد از غرر، مطلق خطر نيست بنابراين. بيع سردرختي و محصوالت است

نتيجه «: دنگوي مي خصوص حوزه قلمرو قاعده غرر برخي در. )388ص ،22ج، 1365
معامله غرري است و خطر عبارت است  اينكه، هر آنچه كه در آن خطر است داخل در
نه احتمال ضعيفي كه مردم به آن ( كنند از احتمال خسارتي كه عقالً از آن اجتناب مي

و اين احتمال خسارت گاهي ناشي از عدم اعتماد و اطمينان به وجود ) كنند اعتنا نمي



  1392بهار و تابستان  -10مطالعات اقتصاد اسالمي، سال پنجم، شماره دوم، پياپي   20

ل و گاهي ما) قبض و اقباض( مال، گاهي ناشي از عدم اعتماد به امكان تسليم و تسلّم
ناشي از عدم اعتماد به قابليت مال براي معاوضه در مقابل عوض خاص است كه خود 

  ).80ص ،2،ج. ق1297اي،  مراغه( »ناشي از جهل به مقدار، جنس يا وصف مال است

  )بورس بازي اعتراض آميز( ميسر -ممنوعيت قمار. 2-5

 زينيز در لغت به معني قماربازي يا سفته با ميسر. ْميسر از يسر به معني آساني است  ال
آورند، به آن ميسر  به دست مي چون در قمار، افراد بدون زحمت، پول .شود اطالق مي

يك قلمداد  -فقهاي مسلمان ميسر يا قماربازي را به عنوان بازي صفر. گويند مي
چيزي را كه طرف مقابل از داده است، عايد برنده  در بازي با مجموع صفر، هر. كنند مي
ترتيب يك  بدين .برد يك طرف برابر باخت طرف ديگر استشود و به عبارت ديگر  مي

طرف مقابل منفعت كسب نمايد و اين منجر به  قرارداد به طور كامل به هزينهطرف 
قرآن كريم در خداوند در . )Ayub, 2007, p.62( شود ناعادالنه بودن قرارداد مالي مي

داند  ، قمار و ميسر را از عمل شيطان مي219و سوره بقره آيه  91 و 90سوره مائده آيه 
كه موجب ايجاد دشمني و كينه ميان اشخاص شده و مسلمانان را از ياد خدا غافل 

ي اخالقي ها توسط مسلمانان شناخته شده و از چارچوب و ميسر حرمت قمار. سازد مي
توان يافت  متعددي را مي شيعيكتب قمار و ميسر  در خصوص. آيد ها به شمار ميآن

 »باب قمار و النهبه« براي نمونه كافي بابي را تحت عنوان. كه بدان پرداخته باشند
باب « در مستدرك الوسائل و وسائل الشيعه بابي تحت عنوان ،)123ص ،1365 كليني،(

لعكاب و الجوز و البيض و ان كان الفاعل غيرمكلف و تحريم كسب القمار حتي ا
و  )119، ص.ق1408 و محدث نوري، 164، ص.ق1409 عاملي،( »تحريم فعل القمار

  . وجود دارد) 228ص ،1374 مجلسي،( »القمار« در بحاراالنوار بابي تحت عنوان
شود كه هدف طرفين انجام يك  بازي به قراردادهايي اطالق مي بطوركلي سفته

تراكنش مالي مبتني بر يك دارايي واقعي يا توليد نيست بلكه صرفاً يك تراكنش مالي 
بورس بازي اعتراض . هاي ياد شده به منظور انتفاع سود است مبتني بر برخي از حرمت

دن آن به قيمت ناعادالنه، جهل و تباني در آميز مشتمل بر دستكاري قيمت و سوق دا
كننده، انجام معامالت صوري و  معامالت، اشاعه اطالعات كذب، ناقص و گمراه
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توجه به اين اصل اجتناب . است) غبن طرف مقابل( معامالت مبتني بر اطالعات داخلي
ارهاي هاي مالي مورد كنكاش قرار گيرد تا ابز از قمار و ميسر بايد در ماهيت تراكنش

  .مالي بطور ضمني دربردارنده قمار و ميسر نباشند

  شراكت در منافع و مخاطرات. 2-6

هاي قرارداد  و با عدم شراكت طرف به طور عمده مبتني بر بهره است نظام مالي متعارف
بدين روابط ميان اجزاي . شود وكار شناخته مي بحاصل از كس و زيان در نتيجه سود

گيرنده  شود كه در آن قرض دهي محض استوار مي قراردادهاي قرض بر اساساقتصادي 
دهنده به طور مشخص فاقد مسئوليت  متعهد به پرداخت سود به شكل اجباري و قرض

كند  نمي هنده تسهيمد گيرنده درصورت كسب سود، آن را با قرض بنابراين قرض .است
آن را برعهده گرفته و پرداخت بهره بانك درجاي  و درصورت بروز زيان نيز تنها مالك

دهي  اين امر به منزله توزيع ناعادالنه و قرض خود باقي است كه از منظر مالي اسالمي
   ).Ahmed, 1993, p.42( غيرمنصفانه است

بدين ترتيب رابطه ميان . شود مالي اسالمي با شراكت در سود و زيان شناخته مي
دهنده بوسيله شراكت در سود و زيان، تبديل به رابطه ميان شركا  گيرنده و قرض قرض
تواند  است و مي از هنجارهاي مشهور مالي اسالمي و زيان در سود مشاركت. شود مي

نظير ( قراردادهاي شراكت در سرمايه. حسب نوع قرارداد به چندين شكل نمود يابد
از انواع رايج و ) نظير مزارعه و مساقات( و شراكت در محصول) مشاركت و مضاربه

ها را از دوره صدراالسالم شوند كه قدمت آن پرسابقه در نظام مالي اسالمي شمرده مي
شود و در  گذار يا شراكتي تأمين مي در اين قراردادها، منابع از جانب سرمايه. نستدا

شود و در  مي پايان دوره مشخص زماني، درصورت وجود سود ميان طرفين تسهيم
صورت بروز زيان، وابسته به نوع قرارداد و مسئوليت امين يا شريك ميان طرفين تسهيم 

  .شود مي
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  هاي حرام ت تراكنشممنوعي. 2-7

دين اسالم . هاي حرام از اصول بارز نظام مالي اسالمي است ممنوعيت از انجام تراكنش
ها  ها و زمان مسلمانان در تمامي مكان. تنها محدود به اعمال عبادي مسلمانان نيست
هاي غيراسالمي  ها نبايد در فعاليت شركت. ملزم به پايبندي به قواعد اسالمي هستند

 بنابراين. گذاري كنند و همچنين نبايد از طريق غيراسالمي تأمين مالي كنند سرمايه
هاي  گذاري و يا داد و ستد دركسب وكارهاي غيراخالقي و ضد ارزش هرگونه سرمايه

اسالمي نظير قمار، مشروبات حرام، مواد مخدر و دخاني، امور فسق و فحشا، قاچاق 
 بنابراين. )Mirakhor, 1995, p.137( حرام است از منظر اسالم به طور بديهي باطل و... و

احكام ( و ثانويه) برگرفته از وحي و سنت( مسلمانان موظف به پايبندي به احكام اوليه
هاي  گذاري و تراكنش اجتناب از سرمايه. هاي مالي خود هستند در تراكنش) حكومتي

ها را ا و نظاير آنهاي گوشتي حرام، مشروبات الكلي، قمار، زن مالي درخصوص فرآورده
توان به طور مستقيم از آيات قرآن و و روايات استنباط كرد درحاليكه اجتناب از  مي

توسط فقها استنباط شده و يا برخي توسط احكام ... قاچاق اسلحه، انسان، مواد مخدر و
اين هنجار براي مسلمانان ساكن در كشورهاي غيراسالمي نمود . اند حكومتي معين شده

  .اهميت بيشتري دارد عيني و

  اهداف نظام مالي اسالمي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت. 3

توان با بررسي مفهوم سعادت حقيقي در حوزه فردي و  اهداف نظام مالي اسالمي را مي
هدف نهايي نظام مالي اسالمي . اجتماعي مسلمانان از طريق كتاب و سنت استنباط كرد

ر بعد فردي و اجتماعي است كه اين مهم بوسيله اخروي د -حصول به سعادت دنيوي
هاي  ابزارهاي اسالمي، بازارهاي اسالمي و نهادهاي مالي اسالمي شاغل در حوزه

در ادامه به شش مورد از مهمترين اهداف نظام . يابد كاركردي مالي اسالمي تحقق مي
  .شود مالي اسالمي اشاره مي
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  عدالت اقتصادي. 3-1

شود كه هركس در جامعه به حق خود از  به حالتي اطالق ميتوسعه عدالت اقتصادي 
بدين . دست يابد) به اقتضاي حكمت خداوند و انصاف(ها و درآمدهاي جامعه  ثروت

معني كه خداوند به دليل آنكه در باالترين مرتبه از حكمت و علم است، اين حقوق را 
عين حال حاكمان در . كند كه مورد پذيرش عقل سليم است اي توزيع مي گونه به

اي شرايط را فراهم سازند كه همه افراد از سطح متعادل  گونه اقتصادي اسالمي بايد به
هاي اجتماعي نباشد،  هاي درآمدي ناشي از تبعيض زندگي برخوردار باشند، اختالف

هاي شرعي، قانوني و اجتماعي خود را بپردازند و به عنوان يك اصل  ثروتمندان مقرري
الف درآمد، ناشي از متقتضاي عدالت بدليل تفاوت در مهارت، تالش و در جامعه اخت

ايجاد عدالت اقتصادي ساز  عايت حقوق متقابل بين حاكميت و مردم، زمينهر. علم باشد
بايد تنظيم و در ساحت روابط اجتماعي احترام به حقوق ملت و دولت . هاستآن ميان

خصوص در خطبه  اين در )ع(علي امام. شكل گيرد اقتصاديتا عدالت  اجرايي شود
پس چون رعيت حق والي را ادا كند و والي حق رعيت را «: فرمايد مي نهج البالغه 126

هاي  هاي دين پديدار و نشانه به جاي آورد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود و راه
بدين ترتيب دسترسي يكسان به منابع توليد حسب ظرفيت . »عدالت برجا قرار گيرد

د بايستي فراهم شود و حزب، طبقه و يا قشري نبايد از حق امتياز ويژه به منظور افرا
برداري از منابع و امكانات اقتصادي برخوردار باشند و از طرف ديگر مردم و دولت  بهره

بايستي به حقوق اجتماعي و اقتصادي يكديگر احترام گذارند تا زمينه براي بروز عدالت 
  .شوداقتصادي در جامعه فراهم 

  امنيت اقتصادي. 3-2

گذاري از  هاي اقتصادي و از جمله سرمايه امنيت اقتصادي به معناي مصون بودن فعاليت
هاي تجاري  هرگونه تعرض ناصواب و مغاير قانون و اصول پذيرفته شده در فعاليت

 امنيت اقتصادي يكي از اهداف نظام اقتصادي است كه منزله ثبات و عدم خطر. است
هاي اقتصادي در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف و در سه بخش  فعاليت در) ريسك(

 ميرمعزي،( المللي است دولتي و خصوصي و اقتصاد بدون سود و در ابعاد داخلي و بين
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 بعد دو يافتگي توسعه شاخص نتريمهم عنوان به ياقتصاد تيامن). 180ص ،1388
 يگذار هيسرما تيامن. هميت استگذاري و امنيت اشتغال و درآمد حائز ا امنيت سرمايه

 كه است يحقوق و ياسيس ،ياجتماع طيشرا از اي نهينهاد چارچوببه منزله ايجاد 
 رامالي افراد  -يجان تيامن و فراهم كرده گذاران هيسرما و اندازكنندگان پس اعتماد
منجر به برقراري ثبات اقتصادي، جلب مشاركت  نهينهاد چارچوب نيا. كند يم نيتضم

ي را اقتصاد رشدشود كه در نهايت موجبات  مالي سالم مي -عمومي و نظام اداري
 خارج فشار گونههر طرد يمعنا به درآمد و اشتغال تيامناز طرف ديگر . سازد فراهم مي

 سطح به يابيدست يبرا درآمد كسب و اشتغال ريمس در جامعه كي افراد كنترل از
هو اللَّه « :فرمايد مي در قرآن كريمداوند متعال خ .است جامعه آن ياقتصاد رفاه متوسط

 سبحانَ الَّذي لَا إِله إِلَّا هو الْملك الْقُدّوس السّلَام الْمؤْمنُ الْمهيمنُ الْعزِيزُ الْجبّار الْمتَكَبِّرُ
ا اللَّهماوست خدايي يكتايي كه غير از او خدائي نيست «؛ )23: حشر(  »شْرِكُونَي ع

نقص و آاليش و منزه از هر غيب و ناشايست، ايمني  تدر عالم، پاك از هرقسلطان م
بخش، نگهبان جهان و جهانيان و غالب و قاهر بر همه خلقان با جبروت و عظمت و 

مرحوم عالمه  .»ارندبزرگوار و برتر زهي منزه پاك خداي از هر چه بر او شريك پند
فرمايد، مؤمن كه يكي از اسماء حسناي الهي است، در تفسير اين آيه مي )ره(طباطبايي

اين نگاه با رويكرد  و كسي است كه به تو امنيت دهد و تو را در امان خود حفظ نمايد
  .به امنيت به معناي گسترده است

 و مولد نيروهاي اطمينان موجب توليد، و گذاري سرمايه حوزه در ويژه به امنيت
 ديدگاه تبيين با اسالم .توليد و كار و تالش اقتصادي است عرصه در گذار سرمايه
 اقتصادي بازارهاي مالي و در اقتصادي به دنبال ثبات امنيت زمينه در بخش اطمينان
 چارچوب در و شرعي ضوابط و معيارها به توجه با كه فردي هر بنابراين. است

هاي مختلف  داراي مصونيت قرآن نظر از آورد، دست به را اي سرمايه اسالمي مقررات
امنيت اقتصادي و حرمت مال مؤمن در روايات نيز  .به ويژه مصونيت اقتصادي است
آبرو و مال و «: مي فرمايند) ص(تا جاييكه پيامبر اكرم. مورد تأكيد قرار گرفته است

. از دو بعد خرد و كالن نگريست توان امنيت اقتصادي را مي. »خون مؤمن حرمت دارد
در بعد خرد منظور از امنيت اقتصادي حفظ مال مشروع اشخاص از تعدي اشخاص و 
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دولت در سايه امنيت حقوقي است و در بعد كالن به معناي وجود ثبات و اطمينان بر 
  .المللي است شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه در بعد ملي و بين

  استقالل اقتصادي. 3-3

شود كه يك كشور منافع اقتصادي خود را بتواند  قالل اقتصادي به حالتي اطالق مياست
الزمه استقالل اقتصادي . آزادانه مبتني بر فرهنگ ملي و بومي خود تعقيب كند
گسترش اقتدار اقتصادي در . برخورداري از زمينه اقتصاد رقابتي، كارا و مقتدر است

از . قبال مستكبران و استعمارگران خواهد شد ها موجب مواجهه نيرومند در تمامي بخش
نيرو و  دهد كه دستور مي )ص(اين رو است كه خداوند در قرآن كريم به پيامبر

تجهيزات نظامي بايستي به قدري تقويت شوند كه امكان مقابله با دشمن به طور كامل 
 اللَّه عدو بِه تُرْهبونَ لِيالْخَ رِباط منْ و قُوةٍ منْ استَطَعتُم ما لَهم وأَعدوا« .فراهم شود
كُمودعآخَرِ ونْ نَيوم هِمونلَا د مونَهلَمتَع ي اللَّهمهلَما عمقُوا ونْ تُنْفيشَ مء بِ يفلِيس اللَّه 

 با مقابله يبرا د،يدار قدرت در ييروين هر«؛ )60 :انفال( »تُظْلَمونَ لَا وأَنْتُم كُميإِلَ وفي
 آن، لهيوس به تا ،)نبرد دانيم يبرا( دهيورز يها اسب! ديساز آماده )دشمنان( هاآن

 شما كه را هانيا از ريغ يگريد گروه و ديبترسان را شيخو دشمن و خدا دشمن
 به كامل بطور د،يكن انفاق خدا راه در چه هر و شناسد يم را هاآن خدا و ديشناس ينم
  .»شد نخواهد ستم شما به و شود يم بازگردانده شما

  : فرمايند درخصوص استقالل اقتصادي مي) ره(امام خميني
امكان ندارد كه استقالل به دست بيايد قبل از اينكه استقالل اقتصادي داشته «

اگر مسامحه كنيم و وابسته به خارج باشيم، اين وابستگي اقتصادي به . باشيم
آورد و ما  قهراً وابستگي اجتماعي مي  آورد، ياسي ميخارج قهراً وابستگي س

ها حكومت خواهند كرد كه  همان اسيرها خواهيم بود كه بوديم و به ما همان
  ). 105ص ،10، ج1378 خميني،موسوي ( »كردند

كشور بايد طوري به قدرت اقتصادي دست يابند كه ضمن رهايي از  بنابراين
هاي اقتصادي داراي مزيت  گرايي به خودكفايي و توان رقابتي مطلوب در بخش مصرف

. و اساسي دست يابد تا اين امر موجبات حصول به استقالل اقتصادي را فراهم آورد
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ي است كه در دو بعد خرد و استقالل اقتصادي از جمله اهداف اساسي نظام مالي اسالم
منظور از بعد خرد تأمين كرامت انساني، تنظيم عادالنه روابط كاري . يابد كالن نمود مي

توان عنوان نمود و در بعد كالن نيز به منزله ايجاد  و پرهيز از هرگونه استعارگري را مي
هاي  اليتاستقالل اقتصادي در حوزه توليد، توزيع و مصرف و در كنار آن استقالل فع

ها همواره بايد اين امر به عنوان يك اصل  در تأمين مالي پروژه. خدماتي در كشور است
گذاري در كشور بايد  هاي توليدي و سرمايه گيري فعاليت مدنظر قرار گيرد و جهت

  .منعطف به سمت استقالل اقتصادي باشد

  گسترش آباداني. 3-4

گيري  فردي و عبادي خود موظف به بهره هاي انسان در اسالم عالوه بر اجراي مسئوليت
هاي  از استعدادهاي فروان و غيرقابل شمارش اعطايي خداي متعال در راستاي رسالت

هاي اجتماعي مقوله گسترش آباداني در  يكي از مهمترين اين رسالت. اجتماعي اوست
 اي قَالَ...«: خواند م را به آبادي زمين فرا ميزمين است و از اين روست كه خداوند مرد

 ثُم فَاستَغْفرُوه هايف واستَعمرَكُم الْأَرضِ منَ أَنْشَأَكُم هو رُهيغَ إِلَه منْ لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ
 كه ديكن پرستش را خدا من قوم يا: گفت«؛ )61 :هود( »بيمجِ بيقَرِ يرب إِنَّ هيإِلَ تُوبوا
 شما به را آن يآباد و ديآفر نيزم از را شما كه اوست .ستين شما يبرا او جز يمعبود

 بندگان به( پروردگارم كه ديبازگرد او يسو به سپس د،يبطلب آمرزش او از واگذاشت
  .»است كننده اجابت و كينزد) خود

بدترين «: فرمايد در غرر الحكم و درر الكلم مي) ع(حضرت امير المؤمنين علي
، .ق550 تميمي آمدي،( »كه در آن امنيت و سرسبزي وجود نداردشهرها شهري است 

توان آباداني را  هاي آباد كردن زمين است و امروزه مي سرسبزي يكي از جلوه). 447ص
همچنين ايشان در  .به گستره وسيعي از احداث صنايع و برقراري خدمات اطالق كرد

نده خدا علي اميرمؤمنان است به اين فرمان ب« :نويسند نامه خود به مالك اشتر نخعي مي
گزيند تا خراج آن  مالك اشتر پسر حارث، هنگامي كه او را به فرمانداري مصر برمي

آورد و با دشمنان نبرد كند، كار مردم را اصالح و شهرهاي مصر را آباد  ديار را جمع
تالش تالش تو براي آباداني زمين بايد بيشتر از « :فرمايند و در بخش ديگري مي» كند
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شود و هرحاكمي بدون  آوري خراج باشد؛ زيرا خراج با آباداني ميسر مي تو براي جمع
 كند و هم بندگان خدا را آوري خراج باشد، هم شهرها را نابود مي آباداني درصدد جمع

سوره هود  61در سخن ديگري در تفسير آيه  )ع(ناميرالمؤمني. »رساند به هالكت مي
سبحان، مردم را به آباداني فرمان داده تا بدين وسيله از زمين پس خداوند « :فرمايند مي

ها و امثال آن را كه براي زندگاني مردم قرار  آيد، همانند حبوب و ميوه آنچه بيرون مي
  ).65ص ،13ج ،.ق1409 نوري طبرسي،( »داده است، زندگي آنان را استوار سازد

هاي  توان نتيجه گرفت كه آباداني از جمله اهداف مهم اقتصادي در نظام مي بنابراين
اسالمي به شمار رفته و به عنوان يك مسئوليت بسيار مهم براي حاكمان جوامع مسلمان 

هاي مولد و مورد نياز كشور، توسعه  گذاري به بخش سوق سرمايه. شود تلقي مي
آمايش نيازهاي استاني جهت  خدمات آموزشي و بهداشتي در شهرهاي مختلف و

پيشرفت و آباداني از جمله مهمترين مواردي است كه به منظور گسترش آباداني فراگير 
  .در كشور بايستي در نقشه راه پيشرفت مدنظر قرار گيرند

  رفاه عمومي. 3-5

اهداف نهايي و اصلي همانند . خاستگاه ابتدايي و نهايي دارد نظام مالي اسالمي دو
ت، عدالت، استقالل، امنيت و امثال آن است كه در جهت رضايت حصول كرام
دارد و  تر با امور متعارف مالي سروكاراهداف ابتدايي بيش. نيز قرارداردخداوندي 

مواردي از قبيل تأمين رفاه عمومي، برقراري زندگي شرافتمندانه و متعادل براي فرد و 
وفا، با ثبات و قابل رقابت با ديگر جامعه، رفع فقر و بيكاري، دستيابي به اقتصاد شك

. تأمين اهداف ابتدايي بستر حصول به اهداف نهايي است. شود اقتصادها را شامل مي
رفاه عمومي، مهمترين هدف هر نظام اقتصادي، بويژه نظام اقتصاد علوي است و اگر 

تقادي هايي كه به اصالت فرد قائل هستند، همخواني با مباني اع اين هدف در برخي نظام
 و فلسفي ندارد، در اقتصاد علوي بين مباني و اهداف آن هماهنگي كامل وجود دارد

هاي  هنجارها و سنّت هادهاي اقتصاد سياسي اسالم مجموعهن). 263ص ،1387 يوسفي،(
هاي مورد تأكيد شريعت هستند كه بايدها و  اقتصادي تثبيت شده يا دستور العمل
در ديدگاه كالسيك، مكتب تاريخي، . كنند مي نبايدهاي نظام اقتصادي را ترسيم
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هدف اصلي همانا رفاه  ئوكالسيك، كينز، سوسياليست، نظريه اطالعات و دولت رفاه،ن
در اين مكاتب تحقّق رشد معنوي اصل نيست ). 121ص ،1379كارنيك، ( عمومي است

ست؛ بلكه اما در اسالم اقتصاد هدف ني. و تاكيد اصلي برتحقق رفاه مادي و توسعه است
شود و  اقتصاد اسالمي، اقتصاد معنوي شمرده مي. وسيلة تحقّق اهداف باالتري است

 رضايي،( تواند مانع تحقّق رشد معنوي شود ابزارها واهداف آن غيراخالقي نيست و نمي
  ).7ص ،1383

. اي براي عبادت خدا و دستيابي به رضوان الهي است تحقق رفاه در زندگي، مقدمه
 ، عبوديتشانسان فقير به اغنيا حسد ورزدشود كه  نبود رفاه عمومي و فقر موجب مي

در دعايي ) ع(امام محمد باقر. كند اعتراض مي به قضا و قدر الهيو  مي شودخراب 
ام از  داري، رفاه و آسايش را در زندگي زنده نگه مي خدايا، تا زماني كه مرا«: فرمايد مي

خواهم تا بدان وسيله توان بر اطاعت تو يابم و بوسيله اطاعت تو به بهشت نايل  تو مي
  ).84ص ،3ج، .ق1422 شيخ طوسي،( »آيم

زندگي مرفه از ديدگاه امامان معصوم، زندگي گواراست و زندگي گوارا داراي پنج 
وسعت روزي، روابط اجتماعي سالم و آرامش است كه بدون عنصر سالمت و امنيت، 

پيامبر ). 169ص ،1388 ميرمعزي،( تقوا و ياد خداوند متعال قابل حصول نيست
در روايتي در مقام تأكيد به هدف، تالش براي تأمين رفاه عمومي را از ) ص(اكرم

ه مسئول امور هر حاكمي ك«: فرمايند شمارند و مي هاي مسلمان برمي وظايف مالي دولت
 »شائبه در جهت رفاه آنان نكوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد مسلمانان باشد، اما بي

يكي از اهداف ابتدايي نظام مالي اسالمي همانا  بنابراين). 271ص ،1381 قحف،(
حصول به رفاه عمومي است و هدف دستيابي به رفاه عمومي بايستي در حوزه تجهيز و 

  .گذاري و پوشش ريسك همواره مدنظر قرار گيرد ايهتخصيص منابع، سرم

  اجتماعي - سعادت فردي. 3-6

. بيني اسالمي است هدف نهايي نظام اسالمي همانا سعادت فرد و جامعه مطابق با جهان
. در نظام مالي اسالمي سعادت فرد داراي مفهومي متفاوت از نظام مالي متعارف است

تواند  يابي به بيشترين لذت است كه اين امر ميدر نظام مالي متعارف، هدف اصلي دست
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در . بوسيله بيشترين مصرف، بيشترين كسب سود و يا بيشترين خلق ثروت نمود يابد
داري است، اصالت لذت  گرايي و سرمايه بيني مادي نظام مالي متعارف كه مبتني بر جهان
درحالي است كه اين . شود هاي مالي قلمداد مي به عنوان محركه بسياري از فعاليت

اي است كه  گونه هدف مهم در نظام مالي اسالمي برآوردن نيازهاي اقتصادي اشخاص به
تعاليم اسالمي، انساني  بر اساس بنابراين. آنان را به سمت سعادت حقيقي رهنمون سازد

بطور واضح . مند است كه مجموع لذات دنيوي و اخروي خود را بيشينه كندسعادت
كند و  هاي برتر و پايدار رهنمون مي انسان را به سمت لذتايدئولوژي اسالمي 

هاي برتر و پايدارتر شوند،  هايي منجر به تضعيف يا نابودي لذت كه لذت درصورتي
دارند كه آنچه نزد  خداوند در قرآن كريم بيان مي. دهد ها مياسالم دستور به ترك آن

، بهتر )داده است بدان دستور از انواع لذت و نعمتي كه در هر دو جهان( خداوند است
 نَيللَّذ وأَبقَى رٌيخَ اللَّه عنْد وما ايالدنْ اةِيالْح فَمتَاع ءيشَ منْ تُميأُوت فَما«: و پايدارتر است

 يزندگ زودگذر متاع شده عطا شما به آنچه«؛ )36 :شوري( »تَوكَّلُونَي ربهِم وعلَى آمنُوا
 توكل پروردگارشان بر و آورده مانيا كه يكسان يبرا خداست نزد آنچه و استيدن
  .»است دارتريپا و بهتر كنند يم

اي كه اسباب حركت  سازند و جامعه به طور مشخص افراد هستند كه جامعه را مي
در آن فراهم آيد،  به سمت سعادت حقيقي با الهام از دو منبع وحياني و عقالني

جنبه مالي به عنوان يكي از مهمترين ابعاد زندگي به شمار . مند استاي سعات جامعه
استنباط قوانين اقتصاد . مندي مسلمانان داردكه نقش مستقيم و مؤثري در سعادت رود مي

هاي مالي مرتبط با آن،  اسالمي از بستر مكتب اقتصادي اسالم و كاربردي نمودن مدل
  .شود كشور مي منجر به ايجاد زيربنا و روبناي سعادت براي مردمان

  هاي نظام مالي اسالمي كارآمد در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت شاخصه. 4

شود كه در درجه اول اهداف نظام مالي  نظام مالي اسالمي كارآمد به نظامي اطالق مي
اسالمي را به عنوان راهبردهاي بنيادين و نقشه راه حاكم بر كليه عمليات مالي در نظر 

را جهت حصول به اهداف از پيش   هدوم سازوكارهاي اجرايي بهينگيرد و در درجه  مي
  . كند تعيين شده تنظيم و عملياتي مي
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هاي مالي داخل و  گيري بهينه از تمامي ظرفيت ابزارسازي، تنظيم روابط و بهره
خارج كشور در چارچوب قانون به منظور حصول به پيشرفت اقتصادي پايدار و تعالي 

ايراني  -هاي كاركردي الگوي اسالمي به عنوان مهمترين شاخصهتوان  انساني، را مي
در واقع اين الگو بايد دربردارنده تصويري جامع از يك . پيشرفت در بعد مالي برشمرد

يافتني از اصول، هنجار، اهداف و كاركردهاي اجرايي باشدكه  آل و البته دست نمونه ايده
يابي به اين الگو در كنار دست. نمودي شئون مالي كشور لحاظ بتوان آن را در تمام

اي از اهداف  سازي بسترهاي حمايتي الزم منتج به اجرايي شدن بخش عمده فراهم
از آنجايي كه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت يك سند . شود اقتصادي اسالم در كشور مي
  .هاي مالي دولت با آن هماهنگ باشند باالدستي است پس بايد برنامه

 گردش وجوه در پي آن است تا سازوكاري را ايجاد نمايد كه المينظام مالي اس
موازين اسالمي صورت  بر اساس) انتقال مازاد وجوه به جايي كه كمبود آن وجود دارد(

و شود  توليد تلقي نمي برابر دراسالم سرمايه پولي به عنوان يك عامل مستقل در. پذيرد
اقتصاددانان . بر بخش واقعي اقتصاد باشد تراكنش مالي زماني مورد تأييد است كه مبتني

هاي مولد تلقي  مسلمان عموماً سرمايه پولي را به عنوان ابزاري قابل تبديل به دارايي
تواند  هاي اقتصادي در نظام مالي اسالمي مي هاي معنوي با انگيزه تلفيق انگيزه .كنند مي

واقع نظام مالي اسالمي  در .هاي واقعي اقتصاد افزايش دهد گذاري را در بخش سرمايه
بخشد و موجب  نمايد، كارآفريني را ارتقا مي مشاركت در سود و زيان را ترويج مي

وري مطلوب و سوق  شود كه اين امر موجب رسيدن به بهره كارايي در تسهيم ثروت مي
  .شود هاي مولد مي ها به بخش سرمايه

دهد و در  شكيل ميممنوعيت دريافت و پرداخت بهره ركن اصلي اين نظام را ت
عين حال چنين نظامي بايد مشاركت در ريسك را تشويق نموده، كارآفريني را ارتقا 
بخشيده و با تأكيد بر پايبندي به معامالت، فرد را از هرگونه معامله بورس بازي غرري 

هايي مواجه  تأمين مالي با بهره ثابت در نظام مالي اسالم با محدوديت .منع كرده است
نظام مالي . دند در سود سهيم باشنتوان بدون تحمل ريسك نمي گذاران سرمايهو است 

اسالم در ضمن دربرداشتن اهداف و دستورات اي طراحي شود كه  اسالمي بايد به گونه
  .اقتصادي را به دنبال داشته باشد رشد و پيشرفت ،زمينه امور مالي
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 الي اسالمياجزاي سازنده نظام م. 2شكل 

  ابزارهاي مالي اسالمي كارآمد. 4-1

 و مالي مؤسسات ها، شركت توسط كه هستند اسنادي و اوراق اسالمي، مالي ابزارهاي
 ابزارها اين .دنشو مي مبادلهو در بازارهاي مالي اسالمي  صادر مالي تأمين براي دولت
اگرچه شايان  .دنشو طراحي شرعي در حوزه عمليات اقتصادي اصول بر اساسبايد 

ذكر است كه برخي از ابزارها برگرفته از مالي متعارف هستند كه يك سري اصالحات 
در حوزه مالي اسالمي   ها انجام شده است و برخي ديگر مبتني بر نوآوريروي آن
ابزارهاي مالي اسالمي نه تنها بايد سود  ).Shanmugam & Zahari, 2007, p.23( هستند

اي  هاي مختلف به همراه داشته باشند بلكه اين عمل به گونه طرف قابل قبولي را براي
. بايد صورت گيرد كه با قانون اسالم و هنجارهاي نظام مالي اسالمي منطبق باشد

هاي كالن و  اي طراحي شوند كه جاذب سرمايه ابزارهاي مالي اسالمي بايد به گونه
تأمين مالي ( يد به طور مستقيماين ابزارها با. كننده پس اندازهاي خرد باشند تجميع

موجب ) تأمين مالي از طريق بازار سرمايه( و غيرمستقيم) مستقيم از طريق بازار پول

نظام       

مالي اسالمي

ابزارهاي  

مالي اسالمي

بازارهاي  

مالي اسالمي

نهادهاي  

مالي اسالمي
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. آوري شده به سمت چرخه توليد يا بخش واقعي اقتصاد شوند هاي جمع سوق سرمايه
مد تواند افزايش اشتغال و درآ اي مرتبط با آن مي  گسترش توليد و رفع احتياجات سرمايه

اشخاص را در يك جامعه اسالمي به همراه داشته باشد و نتيجه اين امر همانا رفاه 
عمومي خواهد بود كه به عنوان يكي از اهداف نظام مالي اسالمي همواره بدان اشاره 

  .شود مي

  
  بندي ابزارهاي مالي اسالمي طبقه. 3شكل 

  بازارهاي مالي اسالمي كارآمد. 4-2

 اصول بر اساس مالي هاي ييدارا هاآن در كه هستند بازارهايي اسالمي، مالي بازارهاي
توان برقراري رابطه  مالي اسالمي را ميهاي هدف بازار. دنشو مي مبادله اسالمي

تسويه  مالي، برقراري سيستم معامالت و منابع متقاضيانو  كنندگان عرضهمشاركتي بين 
گذاري  به جهت تسهيل سرمايهمنصفانه، توسعه ابزارهاي مالي متناسب با موازين شرعي 

و مديريت مخاطرات كسب و كار و در نهايت كاهش فساد اقتصادي از طريق 
  .سازي مالي برشمرد شفاف

را در اولويت اول  منابع نهيبه صيتخص ومنابع  جيبسبازارهاي مالي اسالمي بايد 
در يك . بندي مختلفي درخصوص بازارهاي مالي وجود دارد طبقه. دهند كار خود قرار

ابزارهاي مالي اسالمي

ابزارهاي 
پوششي

ضمانت

امانت

وكالت

كفالت

ابزارهاي 
مبادله اي

سلف

استصناع

مرابحه

جعاله

ابزارهاي 
مشتقه

فوروارد

فيوچر

سوآپ

آپشن

ابزارهاي خيريه

قرض الحسنه

وقف

زكات

ابزارهاي 
اجاره اي

اجاره و منفعت

اجاره به شرط 
تمليك

ابزارهاي 
شراكتي

مشاركت

مضاربه

مضارعه

مساقات

ابزارهاي 
مالكيتي

سهام عادي

سهام ممتاز

حق تقدم
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بازار پول و ( ، ميان مدت)بازار پول( بندي بازارهاي مالي به بازارهاي كوتاه مدت طبقه
 Iqbal( شود بندي مي طبقه) بازار سرمايه و پوشش ريسك( و بلندمدت) پوشش ريسك

& Llewellyn, 2002, p.23( . توان به دو بخش بازارهاي مبتني  بازارها را ميهمچنين اين
 بخش نفكيال جزء يبده يبازارها .بندي كرد بر دارايي و بازارهاي مبتني بر بدهي طبقه

توجه به اينكه در مالي اسالمي  با .استبه منظور تأمين نقدينگي  ها بودجه مكمل و يمال
پاسخگوي نياز جامعه  وانندت ينم يسنت يبده يبازارهامدل  بنابراينبهره ممنوع است 

 يسنت يبده يازارهاهايي براي ب است تا جايگزين ازين اسالمي باشد و به طور جدي
  .آيد وجودب ياسالم نيقوان با مطابق

  
  بندي بازارهاي مالي اسالمي طبقه. 4 شكل

هاي مختلف  بخشبازارهاي مالي اسالمي كارآمد بايد تأمين كننده نقدينگي براي 
اي و  هاي بيمه اقتصادي به طور اثربخش باشند و در اين ميان بتوانند از طريق پوشش
اين بازارها بايد . ابزارهاي متنوع، ريسك موجود در بازارها را به حداقل ممكن برسانند

هاي سيستمي  ضمن تفكيك كامل از منظر مقررات حاكم، داراي تعامالت و هماهنگي
به روز رساني قوانين، مقررات و . هاي مالي متنوع باشند ر تراكنشفراگير در بست

هاي اجرايي حاكم بر فعاليت اين بازارها با توجه به سرعت شتابان تغييرات  نامه آئين
  .وكار اسالمي از اهميت بااليي برخوردار است حوزه كسب

بازارهاي مالي اسالمي

بازار پول اسالمي بازار بيمه اسالمي بازار سرمايه اسالمي
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  نهادهاي مالي اسالمي كارآمد. 4-3

 در را اسالمي مالي ابزارهاي مبادله زمينه كه هستند مؤسساتي اسالمي، مالي نهادهاي
بايد از سازوكار  اين نهادها .كنند مي فراهم اسالمي اصول بر اساس مالي بازارهاي

 هاي اسالمي نبايد بانك. برخوردار باشند تجهيز منابع و تخصيص منابع نحوهاسالمي در 
كه از حيل ربا استفاده نمايند،  تأمين مالي كنند و به هر ميزان ثابت باسود بدهي محل از
  . اند حقيقت از اعتبار اجتماعي خود كاسته در

هاي اسالمي،  يكي از ملزومات اساسي به منظور پيشرفت و توانمندسازي بانك
 ).Chapra & Ahmed, 2002, p.2( اعتماد پيوسته افراد به نظام تأمين مالي اسالمي است

گذاري كنند،  نهادهاي مالي اسالمي پايه بانكي بايد در ابزارهاي مالي اسالمي سرمايه
هاي سود غيرمنصفانه و جرايم سنگين بر تسهيالت خود وضع نكنند، از عبارات  نرخ

اي متشكل و منسجم از  هاي خود استفاده نكنند، شبكه شرعي براي پوشش ناكارآمدي
ل و ارتباط با خارج تشكيل دهند، اقدامات مديريتي تبادل داده و اطالعات را در داخ

 هاي موجود اعم از مالي الزم را به منظور مقابله و پوشش در قبال انواع ريسك
، عملياتي و تجاري را اجرايي نمايند، پشتوانه دولت در )اعتباري، بازاري و نقدينگي(

منابع خود  صيص كاراياي باشند و در عين حال با تخ سعههاي تو اجراي سياست
هاي مختلف  موجبات كاهش فقر و پيشرفت متوازن مبتني بر مزيت رقابتي را در استان

  .كشور فراهم آورند
نهادهاي مالي اسالمي حوزه بازار سرمايه بايستي با فراهم آوردن بسترهاي قانوني 

هاي بورسي،  و فرهنگي موجبات افزايش مشاركت عمومي در تأمين مالي شركت
ها، كاهش تورم بوسيله جلوگيري از سرازير شدن منابع مالي به  اگذاريشفافيت در و

گذاران بوسيله سازوكارهاي اجرايي  هاي غيرمولد، كاهش ريسك سرمايه بخش
كارانه و ابزارهاي پوشش ريسك و افزايش سهم عمومي از اقتصاد كشور را  محافظه

ري، مشاوره و گذا هاي مشترك سرمايه حمايت از تأسيس صندوق. فراهم آورند
شود اگرچه  سبدگرداني در بازار سرمايه موجب جذب افراد عادي به اين بازار مي

هاي اين بخش از اقتصاد  گرايي در حوزه اجرا همواره بايد سرلوحه فعاليت تخصص
  .باشد
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 در حقيقت پشتيبان و اطمينان) بيمه( نهادهاي مالي اسالمي حوزه پوشش ريسك
پديده . لي اسالمي از مخاطرات ممكن در اين حوزه هستنددهنده به شاغلين حوزه ما 

گذاري،  گيري تصميم در حوزه سرمايه هاي شكل ترين مشخصه ريسك يكي از كليدي
اي در  هاي بيمه شركت. هاي اقتصادي است امور مربوط به بازارهاي مالي و انواع فعاليت

توسعه . ر دارندپيشرفت كشوقالب انواع قراردادهاي پوشش ريسك نقش كليدي در 
پوشش مخاطرات و اشخاص تحت پوشش، يكپارچگي به منظور توانمندي در  دامنه

هاي مالي  المللي و توسعه مناسبات تخصصي با ساير بخش هاي اتكايي و بين ايجاد بيمه
از جمله مواردي است كه بايستي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت از بعد اقتصادي 

  .مدنظر قرار گيرد
هاي الزم براي تحقق  كننده زمينه كلي نهادهاي مالي اسالمي بايستي فراهم بطور

عدالت، امنيت و استقالل اقتصادي باشند و جامعه را در جهت حركت به سمت آباداني 
نحوه تعامل نهادهاي مالي با اشخاص جامعه بايد مبتني بر الگوي . پشتيباني نمايند

هاي مولد از طريق  حداكثري منابع در بخشرفتاري متعالي اسالمي باشد تا ضمن جذب 
ايراني را در ميان هموطنان تروج نموده  -گرايي اسالمي تعاون عمومي، روحيه مسئوليت

مختلف اقتصادي   هاي بخش اهداف عالي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش و تحقق
  .و مالي باشد

  بنديجمع

ي اعم از ابت به تمامي اسناد برنامهدستي نسالگوي اسالمي ايراني پيشرفت يك سند باال
اين مقاله مرتبط با محور دوم الگوي . هاي كشور استچشم انداز و سياستگذاري

در حوزه تبيين نقش و جايگاه علوم انساني ) محور علمي( اسالمي ايراني پيشرفت
طراحي . در الگو است) علم اقتصاد و به طور خاص مالي اسالمي( اسالمي ايراني

سالمي ايراني پيشرفت بايد مبتني بر مفاهيم اسالمي و مطابق با شرايط بومي الگوي ا
 استواري اين الگو مبتني بر مباني اسالمي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري. كشور باشد

ها  گيري از تجارب و عبرت ، طراحي علمي، مشاركت صاحبنظران و بهره)مدظله العالي(
لي اسالمي از منظر مباني و فرآيندهاي عملياتي طراحي و تدوين جايگاه نظام ما. است
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هاي مسير تعالي  سازي و تبيين بايسته ايراني پيشرفت به منزله فرموله -در الگوي اسالمي
هاي  هاي مختلف مالي و شكوفايي عملي اقتصاد اسالمي مبتني بر مدل كشور در حوزه

 انيبن يبرا اسالم يمتعال اصول و يمبان. بومي با كاركردهاي فراگير در كشور است
 موجب روزآمد و ، عملياتيمتقن نييتب كنيول ماست برابر در ينيد اقتصاد يگذار

جلو  و يك حركت روبه كشور اقتصاد در ي كارآمداسالم يمال نظام هاي بايسته شناخت
علم مالي اسالمي در  .است ايراني پيشرفت -در تدوين نقشه راه براي الگوي اسالمي

كاركردي ابزارها،    هاي اقتصاد اسالمي را در سه حوزه تواند مدل حد متعالي خود مي
بازارها و نهادهاي مالي اسالمي به مرحله ظهور رساند و موجبات پيشرفت پايدار كشور 

  . را فراهم آورد
ررسي سازي صحيح و دقيق نظام مالي اسالمي در كشور مستلزم ب تبيين و پياده

هاي نظام مالي اسالمي كارآمد به جهت الگوسازي  اصول، هنجار، اهداف و شاخصه
هاي  محتوايي در محورهاي بنيادين اقتصادي و مالي اسالمي، گشاينده افق سير. است

سازان در حوزه طراحي نقشه راه پيشرفت  ريزان و تصميم روي برنامه جديدي پيش
 عمده بخش سه شامل الگوام مالي اسالمي در نظ نقش ها و بايسته تدوين. كشور است

 را راه نقشه طراحى چگونگى و چيستى ،رايىچ مفهوم تا است برنامه و سازمان محتوا،
ا محتوگام اين حوزه شناخت و تحليل مفاهيم و  ترين و ابتدايي مهمترين .كند مشخص

تسهيل  .رساند را به ثمر مي مالي نظام كاركردهاى است كه در حيطه عملياتي،
و كار، كاهش فساد اقتصادي، افزايش رفاه   گذاري، مديريت مخاطرات كسب سرمايه

عمومي، رشد و حمايت از توليد ملي از جمله دستاوردهاي اجراي نظام مالي اسالمي 
كارآمد در كشور خواهد بود كه الزامات اجرايي آن در حوزه ابزاري، بازاري و نهادي را 

رد و كمبودهاي احتمالي را از طريق مهندسي مالي اسالمي، بايد در كشور بسترسازي ك
  . سازي الگوهاي موجود برطرف كرد ساختارسازي و كاناليزه كردن عمليات و بومي

 اسالمي اقتصاد بر تكيه بدونايراني پيشرفت  -تكميل محتوايي الگوي اسالمي
 الگوي بنياني وجوه و ابعاد طراحي در مستقيم تاثيريني است و بدين ترتيب يافتن دست
هاي  و مدل علم و نظام مكتب، فلسفه،اقتصاد اسالمي داراي پنج بعد . داشت خواهد

در اين پژوهش سعي شده است تا اهداف  .است خود خاص مميزه وجوه عملياتي با
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 پيشرفت يعني پيشرفت ايراني -اسالمي الگوينظام مالي اسالمي متناسب با اهداف 
ترسيم شود كه در اين راستا  سعادت و تعالي ،)پسيني فرايندي، پيشيني،( عدالت ،)قوام(

اصالح باورهاي غلط، معرفي عقايد مبتني بر دين و تدوين ساختارهاي مورد نياز جهت 
  . بيني شده از جمله مباحث مطروحه است حصول به اهداف متعالي پيش
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