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در پی وقوع بحران مالي 2008، ش��کنندگي و 
آسیب  پذیري نظام مالي مبتني بر بدهي بار دیگر 
در کانون توجه محافل دانشگاهي و سیاستي قرار 
گرفت. به دنبال آن فرصتي براي معرفي مزایاي 
نس��بي نظام مالي مبتني بر س��هام فراهم شد؛ 
نظامي که در آن، بازده با ریس��ک همراه است 
و هر بازیگري که طالب بازده انتظاري بیشتري 

باشد، باید ریسک بیشتري هم بردارد. 
در بازارهاي مالي مدرن، آش��فتگي و تالطم همزاد بهره مندي بازیگران اند. البته س��ود و زیان در 
این بازارها متقارن توزیع نمي ش��وند. در دوران ثبات و آرامش، سپرده گذاران خرد به سودهاي اندک 
بسنده مي کنند در حالي که مدیران بانک ها عایدي هاي باال دارند. اما در هنگام وقوع بحران، همان 
س��پرده گذاران که ابزاري براي کنترل خطر پذیري مدیران بانکي ندارند، درکسوت مالیات دهندگان 

هزینه هاي بحران را مي پردازند. 
پیچیدگی و ابهام ابداعات مالی نوین، بخصوص ابزارهای مش��تقه از یک س��و و رشد باورنکردنی 
نسبت های اهرمی موسسات اعتباری از سوی دیگر، متهمان ردیف اول پرونده بحران مالی غرب بودند. 
پیچیدگي ابزارهاي مشتقه مبتني بر بدهي، چنان است که سپرده گذاران و سایر تامین مالي کنندگان 
حتي نمي توانند ابعاد آن را تصور کنند؛ لذا پر بیراه نیست اگر ادعا شود ابهام در این نظام، جایگزین 
شفافیت شده و عدم تقارن اطالعات به اوج رسیده است. با توسعه نظام مالي مبتني بر بدهي در طي 
زمان، ریسک ها ناشناخته تر، پنهان تر و پیچیده تر مي شوند و جز مهندسان مالي کس دیگري از آنها 
سر در نمي آورد. طرفه آنکه در این میان بازنگري در مقررات بانکي هم بعضاً از سرعت ابداعات مالي 
عقب مي ماند و لذا ناظران بانکي، آنجا که باید از حقوق سپرده گذاران دفاع کنند حرفي براي گفتن 
ندارند. مشکل اصلي مالیه مبتني بر بدهي که بانکداري متعارف در قلب آن قرار دارد، قدرت اهرم گذاري 
است؛ ساز و کاري که به مدد آن بانک با سرمایه اي اندک، دارایي اي هنگفت خلق مي کند؛ لذا در زمان 
آرامش از اعطاي تسهیالت با پشتوانه اندک سرمایه بهره مي برد، اما در هنگام بحران، سپرده گذار را 

بدون حفاظ رها مي کند. 
چاره در کجاس��ت؟ قاطبه اندیشمندان، تصمیم سازان و سیاستگذاران نظام مالي جهاني در پي 
ترمیم مالیه متکی بر بدهی از طریق تعبیه  ساز و کارهایي هستند تا از یک سو بانک ها را در هزینه هاي 
اجتماعي مخاطرات بانکي ش��ریک کنند و از س��وي دیگر، سپرده گذار را در برابر ریسک پذیري هاي 
بانکداران حفاظت کند. عباس میرآخور و همکارانش )حس��ین عس��کري و ضمیر اقبال(، در مقابل 
معتقدند چاره کار در ش��راکت حداکثري بازیگران در ریس��ک و بازگشت مالیه جهاني به نظام مالي 
مبتني بر مش��ارکت اس��ت. این گروه از محققان در کتاب اخیر خود، »جهاني ش��دن و نظام مالیه 
اسالمی« 2 بر این باورند که فشار رگوالتور پولی برای کنترل نسبت اهرمی بانک ها و عملکرد باثبات 
و پایدار بانک های اسالمی در بحران مالی اخیر، از جمله ساز و کارهایی هستند که بانکداری متعارف 
را به شرط پایبندی به لوازم احتیاط، به بانکداری اسالمی نزدیک می کند. بر این اساس انتظار می رود 
مالیه مبتنی بر بدهی به تدریج در مقابل نظام مالی متکی بر سهام رنگ ببازد و بانکداری متعارف و 

اسالمی همگرا شوند. 
ادعای جالب نویسندگان آن است که بحران مالی 2007 تا 2009 نواقص ذاتی بانکداری مبتنی 
بر ذخیره جزئی، اتکا به نس��بت های اهرمی باال و س��از و کارهای گسترش بدهی و خلق پول از هیچ 
را نشان داده است و بر این اساس می تواند عاملی عمده برای تحول در مالیه متعارف به سمت تکیه 
بیشتر بر سهام و کنار گذاشتن بدهی و یکی از بزرگ ترین کاتالیزورها برای رشد و ارتقای جهانی شدن 

مالیه اسالمی باشد.  
 * Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects and Challenges, by
HosseinAskari, ZamirIqbal and Abbas Mirakhor, Wiley, 2009.

این کتاب توس��ط دفتر توسعه و نوآوری شرکت توسن در مالزی به فارسی ترجمه و در سال 1391 
توسط موسسه عالی مدیریت دانش منتشر شده است.

»بحران مالی«، »ورشکستگی«، »لزوم مدیریت ریسک« و ... اینها کلماتی هستند که در 
چند سال اخیر مکرراً از فضای اقتصاد مالی به گوش  رسیده است. متاسفانه شکست و بحران 
مالی اخیر در آمریکا، محدود به این کشور نشد و تاثیرات مخرب و آزاردهنده آن به سراسر 
جهان سرایت کرد. با گسترش دامنه های این بحران، بحث لزوم مدیریت صحیح ریسک بار 
دیگر نقل محافل علمی و موسس��ات مالی قرار گرفت. در این بین آنچه بیش��تر خودنمایی 
می کرد مباحثی در خصوص تسهیم ریسک بود که بیشتر در ادبیات نظام تامین مالی اسالمی 

مورد طرح قرار می گرفت.
بازنگری موسسات مالی در این مبحث، این سوال را به همراه داشت که آیا نظام تامین 
مالی اسالمی می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای مالیه متعارف معرفی شود؟ گرچه 
نظام تامین مالی اس��المی به خاطر برخورداری از ویژگی برجسته تسهیم سود می تواند از 
حیث نظری در سراسر دنیا مطرح شده و یک الگوی مناسب برای اصالحات مالی ارائه دهد 
اما آیا توسعه کاربردی نظام تامین مالی اسالمی در دنیا ممکن است یا این ایده در حد یک 

رویا باقی می ماند؟
به نظر می رسد الگوی مالی اسالمی از امتیازات ویژه ای برخوردار است که تحقق این رویا را 
ممکن می سازد. ابزارهایی که در زمینه تسهیم متقابل ریسک در این الگو وجود دارد منافع و 
ریسک ها را بین طرفین درگیر در این ساختار تقسیم می کند. از سوی دیگر ابزارهای اسالمی 
ریسک را بیشتر به افرادی منتقل می کند که از تمایل بیشتری برای قبول آن برخوردارند و 
توانایی قبول ریسک را نیز دارا می باشد. افزون بر این، مالیه اسالمی با استفاده از روش هایی 

همچون صدور سهام دولتی می تواند پروژه های توسعه ای را تامین مالی کند. 
دکتر عباس میرآخور به همراه دکتر حسین عسکری، دکتر ضمیر اقبال و دکتر نورالدین 
کریچنه در کتاب »تسهیم سود در مالی؛ جایگزینی در مالی اسالمی«* که در سال 2011 
توسط انتشارات جان وایلی به چاپ رسیده است، به تشویق موسسات مالی در به کارگیری 
الگوی مالی اسالمی می پردازند تا ابزارهای مالی اسالمی همچون عقود مشارکتی را بیش از 
پیش جایگزین ابزارهای مالی متعارف کنند. این گروه از محققان در این کتاب، به تحلیل 
تحقیقات مقایسه ای، تاریخی، نظری و تجربی در مورد مدیریت ریسک در دو سیستم مالی 
متعارف و اسالمی می پردازند. نکته جالب توجه در این کتاب بررسی مزایا و معرفی پیامدهای 
تامین مالی اس��المی در سراسر جهان اس��ت تا رویای تحقق توسعه این الگوی بهینه را به 
واقعیت تبدیل کند. اتکا بر مشارکت ریسک و اَشکال سنتی تسهیم ریسک متداول در حوزه 
تامین اسالمی بیشتر عیوب سیستم غربی در حوزه تامین مالی را به رخ می کشد. بررسی 

تاریخچه و علل بحران های مالی گواه دیگری بر معیوب بودن این سیستم است.
روش جالب نویسندگان در معرفی مدل و روش اسالمی تسهیم سود این است که ابتدا به 
ارائه تاریخچه مختصر تامین مالی بر اساس سود می پردازند. سپس مطالبی مفید در رابطه با 
تسهیم سود و مدل اسالمی، زیرساخت های تسهیم ریسک در سیستم تامین مالی اسالمی، 
تسهیم سود و بازارهای سرمایه پویا در تامین مالی اسالمی ارائه می دهند و این که تسهیم 
ریسک عالوه بر بهبود دسترسی به منابع مالی، موجب رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی نیز 

می شود.   
یکی از جذابترین مباحث موجود در زمینه تسهیم ریسک، تئوری پرتفوی و قیمت گذاری 
دارایی، نقش مکمل واسطه ها و بازارها در ارتقای تسهیم ریسک است که نویسندگان در این 
کتاب به خوبی آن را بررس��ی کرده اند. نقش س��ازنده موسسات مالی و حکومت در تسهیم 
ریسک و برطرف کردن شکاف بین تئوری و عمل در تامین مالی اسالمی عواملی است که 

توسعه این الگوی بهینه را در سراسر جهان محقق خواهد کرد. 
* Risk Sharing in Finance, the Islamic Finance Alternative
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بحران مالی س��ال 2007 موجب زمین گیر ش��دن 
نظام مالی جهانی و مطرح ش��دن اهمیت ثبات مالی 
در عرصه بین المللی شد. بحران دربردارنده آسیب های 
متعددی برای نظام بانکداری متعارف شد که برآمده 
از به کارگی��ری اهرم های باال، پیچیدگی تراکنش ها و 
ابزارها و همچنین شکاف میان بخش واقعی و بخش 

مالی اقتصاد بوده است.
عباس میرآخور، حسین عسکری، ضمیر اقبال و 
نورالدین کریچنه همگی از افراد شناخته شده و مطرح در حوزه بانکداری و مالی اسالمی به شمار 
می روند که تالیفات متعددی خصوصاً در حوزه بانکداری اسالمی و اقتصاد اسالمی داشته اند. این 
اساتید کتاب »ثبات مالی اسالمی: ایجاد یک محیط منعطف مالی برای آینده ای ایمن2« را در 
217 صفحه نگاشته و توسط انتشارات وایلی در سال 2010 به چاپ رسانیده اند. این کتاب ابتدا 
به ترسیم محتوای علمی بحران و شرایط اقتصادی حاکم بر جهان می پردازد. سپس مزیت ها و 
چالش های بانکداری اسالمی را درخصوص بحران برمی شمارد. در واقع کتاب حاضر سیاست ها 
و تئوری های مالی و بانکداری را متناسب با شرایط حاکم بر نظام بانکداری اسالمی ترسیم کرده 
و عالوه بر تشریح ابعاد مدل اسالمی بانکداری، مشخصه های متمایز بانکداری اسالمی نسبت به 
بانکداری متعارف را از حیث بحران و رکود مالی تبیین می کند. کتاب حاضر فاقد نمونه مشابه از 
حیث کنکاش علمی میان بحران مالی و پارادایم های مفهومی و عملیاتی حاکم بر نظام بانکداری 
اسالمی است. شکاف اصلي موجود در کتب تخصصي حوزه مالي اسالمي، همانا فقدان تبیین 
حرفه اي جنبه هاي تکنیکي در کنار پارادایم هاي مالي اسالمي است. بنابراین این کتاب در تالش 
است تا ضمن بیان ماهیت و ابعاد مختلف اقتصادی و مالی نظام بانکداری اسالمي، مدل ها و 
فرآیند عملیات بانکداری اسالمی را تحلیل کند تا از این رهگذر رویکردي جامع را در حصول 
به ثبات مالی به عرصه ظهور رساند. از این رو می توان جامعیت را یکی از ویژگی های این کتاب 
دانس��ت. عالوه بر این آمارهاي مالي و بانکي این کتاب از حیث س��ال و محتوا نسبت به سایر 
کتب موجود از قابلیت به روز بودن قابل تمایزي برخوردار اس��ت. این کتاب در تالش است تا 
با تحلیل وضع موجود، نکات مورد نیاز جهت حصول به آینده اي ایمن را براي موسسات مالي 
اسالمي با تمرکز بر بانکداري اسالمي معرفي کند. آشنایي با محتویات این کتاب توسط چند 
تن از شخصیت هاي مطرح حوزه بانکداري نظیر روساي شرکت بین المللي جي پي مورگان و 
بانک تسویه بین المللي براي مدیران، تحلیلگران و کارشناسان حوزه بانکداري اسالمي توصیه 

شده است.
در این کتاب نویس��ندگان یک نمونه تحلیلی برای ثبات ذاتی نظام مالی اس��المی معرفی 
می کنند که مبتنی بر تامین مالی سرمایه ای و تسهیم ریسک است. بانک های متعارف همواره 
با ریسک های اعتباری و نرخ مواجه اند و مساله نقدینگی یکی از مسائل چالشی آنها به حساب 
می آی��د. برخی از بانک های متعارف برای برآمدن بر ریس��ک های مذکور، اس��تقراض از بانک 
مرکزی را به عنوان یکی از ارکان عملیاتی خود به حس��اب می آورند. این در حالی اس��ت که 
پول پرداختی توسط بانک مرکزی به سرعت منجر به توسعه اعتباری بانک ها شده و آنها را با 
ریسک سیستماتیک مواجه می کند که در نهایت می تواند منجر به رکود عمومی قیمت دارایی ها 
یا نکول گسترده در بازارهای فرعی شود. در بانکداری اسالمی عدم تطابق میان بدهی-دارایی 
وجود نداشته و بانک ها به تامین مالی بانک مرکزی وابسته نیستند. در مالی متعارف این امکان 
وجود دارد که بحران یک کشور به دلیل انتقاالت نرخ بهره، هجینگ سوآپ نرخ بهره، جریان های 

نقدی و یا س��وآپ نکول اعتباری می تواند به کش��ور دیگر یا حتی عرصه 
جهانی منتقل شود. البته شایان ذکر است که جریان های سرمایه ای اغلب 
بلندمدت و پایدار هستند. نویسندگان کتاب قصد دارند تا یک نمونه کارا و 
مبتنی بر اصول اعتقادات اسالمی را برای نظام مالی جهانی معرفی کنند 
که بیشتر مبتنی بر سرمایه و تسهیم ریسک باشد. در حقیقت این کتاب 
با برشماری و تش��ریح عوامل اقتصادی بروز بحران مالی جهانی، نظام 
بانکداری اس��المی با ابعاد خاص خود را جهت فائق آمدن بر مشکالت 

بحران مالی معرفی کرده و به زوایای قابل تامل این نظام می پردازد.
در فصل اول این کتاب به جهت تشریح مفاهیم کلیدی به توضیح 
مفاهیم نرخ بازده، ماهیت سرمایه، بهره وری نهایی سرمایه و نرخ بهره 
پرداخته می ش��ود. در فصل دوم نش��ان داده می شود که چگونه عدم 
ثبات مالی منجر به رکود یا تنزل اقتصادی می شود. برشماری ماهیت 

توس��عه اعتباری، رونق سفته بازی، نوسان بیش از حد قیمت در طبقه مختلفی از دارایی ها به 
همراه عوامل ایجادکننده عدم ثبات مالی در عرصه بانکداری از جمله مباحثی است که در این 
فصل تش��ریح می شوند. در فصل س��وم نقش بانک مرکزی در تزریق نقدینگی، سیاست های 
پولی، وام دهی های ریسکی و دیگر چارچوب های پولی غیر ایمن در عرصه اقتصاد بانکداری مورد 
بررسی قرار می گیرند. فصل چهارم دربردارنده تحلیل سازوکارهای تکاثر اعتباری در بانکداری 
متع��ارف اس��ت. در فصل پنجم تمرکز بر تحلیل وضعیت ج��اری عدم ثبات مالی بین المللی 
صورت گرفته و نشان می دهد که چگونه بین المللی سازی از طریق کانال های مختلف منجر به 

تعمیم پذیری عوامل و وقایع عدم ثبات میان بانک ها می شود.
در فصل ششم موضوع اصلی بحث یعنی ثبات و پایداری نظام مالی اسالمی تشریح می شود. 
در این فصل اش��اره به این نکته می ش��ود که اجتناب از به��ره و دارایی های مبتنی بر بهره و 
نیز محدودیت س��فته بازی، یک مدل سرمایه ای غیرسوداگرانه مرتبط با بخش واقعی اقتصاد 
را پدید می آورد. از جمله مباحثی که در این فصل تحلیل می شود می توان به تفاوت بانکداری 
متعارف با بانکداری اسالمی در تعیین نرخ بازده سرمایه در مدل رشدی به وسیله کارایی نهایی 
س��رمایه و ترجیحات زمانی اشاره کرد که این امر در بانکداری اسالمی دارای تاثیر مستقیم و 
مثبت بر رشد اقتصادی است. در مدل بانکداری مطرح شده، دو نوع سپرده معرفی می شوند و 
عملیات بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری اسالمی به تفکیک تشریح می شود. در فصل 
هفتم مدل های نظری درخصوص ثبات پایدار نظام مالی و بانکداری اسالمی مورد کنکاش قرار 
می گیرند. در فصل هشتم نشان داده می شود که مالی اسالمی با ریسک سیستماتیک به طور 
عمده مواجه نیست و این امر قابل تعمیم به بانکداری مرکزی یا سطح نهادهای مالی نیز هست. 
فصل نهم در بردارنده بازنگری نسبت به ماهیت واسطه گری مالی در نظام بانکداری اسالمی است 
و نشان داده می شود که چگونه ترکیب بانکداری و بازار منجر به ثبات نظام مالی می شود. در 
فصل دهم، مروری مختصر بر پروفایل ریسک واسطه گری مالی در نظام بانکداری اسالمی انجام 
شده و نشان داده می شود که چگونه بانکداری اسالمی با ریسک مدیریت دارایی- بدهی کمتری 
مواجه است. در فصل یازدهم، ابتدا به نقش مثبت و منفی مهندسی مالی و مشتقات مالی در 
نظام مالی پرداخته می شود. سپس نقش تامین مالی ساختاری و نهادهای عملیاتی در حوزه 
ابزارهای بدهی و سفته بازی تشریح می شود و شمول عملیات سفته بازی در چنین ابزارهایی را 
به عنوان یکی از عوامل بروز بی ثباتی در نظام مالی مطرح می کند. در فصل دوازدهم اهمیت 
حاکمیت شرکتی برای نهادهای مالی مطرح شده و در عین حال نقایص حاکمیت شرکتی را 
که منجر به بروز بحران می شود  بر می شمارد. این فصل ویژگی های حاکمیت شرکتی در نظام 
مالی اسالمی را بر می شمارد و نشان می دهد که اصول حاکمیت شرکتی اسالمی منجر به ثبات 
بیش��تر در عرصه بانکداری اسالمی می ش��ود. در نهایت در فصل سیزدهم به بررسی عملکرد 
نهادهای مالی اسالمی و محصوالت مالی اسالمی پرداخته می شود و کاربرد بازل 3 را به عنوان 
یکی از راه های فائق آمدن بر بی ثباتی مالی توسط بانک های مرکزی پیشنهاد می کند. کتاب 
حاضر دربردارنده نکات مهمی در سیاستگذاری اعتباری و پولی برای بانک های فعال در نظام 
مالی کشورهای صنعتی و توسعه یافته است که هدف اصلی آن تمرکز بر حصول به ثبات مالی از 

طریق بانکداری اسالمی است. فهرست مطالب این کتاب به شرح ذیل است.
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خبری که می تواند مورد مباهات اقتصاددانان مسلمان و شگفتی سایر اقتصاددانان باشد 
این است که در سال های اخیر، مالی اسالمی پرسرعت ترین بخش صنایع مالی در جهان از 
حیث پیش��رفت و توسعه بوده است. این گسترش و رونق از بعد از آنکه بازارهای سنتی به 
عنوان یک پدیده جهانی مطرح شدند ایجاد شده است و امروزه موسسات مالی بین المللی 
با توجه به این روند درخشان، محصوالت و ابزارهای مالی اسالمی را به عنوان یک پیشنهاد 

مهم تحلیل و ارزیابی می کنند.
اما جالب تر از این خبر آن است که این روند رو به رشد و جالب توجه کارشناسان مالی 
در سطح جهانی، محصور در گذشته نبوده و موتور محرکه آن از حرکت باز نایستاده است. با 
توجه به باال بودن بهای انرژی و رشد درآمدهای صادراتی در تعدادی از کشورهای اسالمی، 
پیش بینی شده است که در آینده نیز این رشد سریع مالی اسالمی ادامه دار و پایدار باشد. البته 
تحقق این پیش بینی و انتظار امیدوارکننده به شدت به نوع واکنش موسسات و دولت های 
اسالمی در مواجهه با چالش های پیش روی اقتصاد جهانی وابسته است. به طور قطع موفقیت 
مالی اسالمی در پشت سر نهادن این چالش ها و بحران ها می تواند خبر از آینده ای به مراتب 

درخشان تر و با آوازه ای به مراتب بیشتر در سطح جهانی داشته باشد.
حقیقت پیش رو بیانگر این نکته مهم اس��ت که در خالل رش��د و توس��عه مباحث مالی 
اسالمی، ابزارهای مالی اسالمی در مواجهه با فرآیند جهانی سازی مالی و اقتصادی، دگرگونی 
و تغییرات معناداری به خود دیده است. دکتر میرآخور به همراه دکتر حسین عسکری و دکتر 
ضمیر اقبال این حقیقت مهم را به خوبی درک کرده اند؛ از این رو با تالیف کتاب »مسائل جدید 
در مالی و اقتصاد اس��المی: پیشرفت ها و چالش ها« که در سال 2008 توسط انتشارات جان 
وایلی منتشر شده است، سعی کردند تا مسائل جدید جهانی را از حیث فرصت و تهدید برای 
مباحث مالی و اقتصاد اسالمی مورد بررسی قرار داده و نکاتی را پیرامون نحوه گذر موفقیت آمیز 
از ش��رایط جدید جهانی یادآور شوند. در این کتاب دکتر میرآخور و همکارانشان، با تاملی بر 
کرانه های مباحث مالی در سپهر اقتصاد جهانی، افقی جدید از قضایا و چالش های اصلی که 
مالی اسالمی با آن روبه رو هستند را مورد طرح و بررسی قرار می دهد. ایشان بر این نکته تاکید 
دارند که ادامه روند رو به رشد مالی اسالمی منوط به توسعه یابی در برخی از بخش ها از جمله 
اصالحات مالی و اقتصادی در کشورهای اسالمی، رشد اقتصادی کشورهای اسالمی، آزادسازی 
و اصالحات نهادی، توسعه موسسات کارا با عملکردهای شفاف، تطابق پذیری بیشتر با اصول و 

موازین شریعت و همچنین حرکت هم جهت با جهانی سازی مالی است.
همچنین از آنجاکه امروزه عمده کاربرد مالی اسالمی محدود به بانکداری شده است، این 
کتاب اشاره ای  به انگیزه ها و عوامل توسعه بانکداری و مالی اسالمی کرده و سعی داشته نگاهی 
دقیق و عمیق به موضوعاتی همچون دولت، نهادها، مالی عمومی و توسعه اقتصادی کرده و 
نقش و رابطه آنان با مبحث مالی اسالمی را مورد کاوش قرار دهد. توسعه و پیشرفت مالی 
اسالمی، مسائل و چالش های مالی اسالمی، رشد بیشتر مالی اسالمی در سایه همگرایی با 
روند جهانی سازی، جهانی سازی و داللت های آن برای کشورهای مسلمان، گسترش مرزهای 
مالی، ریسک شهرت برای صنعت مالی اسالمی، طراحی معیاری برای قیمت گذاری دارایی، 
تامین مالی خرد مبتنی بر قرض الحسنه، توسعه مبانی نظری اقتصاد در اسالم، اسالم و توسعه 
اقتصادی، مالیات و مخارج عمومی در اسالم و محدوده اطمینان و سالمت اجتماعی در اسالم 

از جمله مباحث اصلی این کتاب به شمار می آید.

آنچه در اسالم با عنوان توسعه یا اصطالحاتي مانند آن مطرح مي شود، با مفاهیم مشابه 
آن در نگاه غربي تفاوت دارد. در نگاه اسالم، توسعه به عنوان امري نگریسته شده است که 
در آن تنها به توسعه نفساني و یک جانبه فردي توجه نمي شود، بلکه توسعه در مفهومي 
گسترده تر و عمیق تر وراي توسعه مادي مد نظر قرار مي گیرد؛ به گونه اي که گاه حتي خود 
واژه »توسعه« گویاي مفهوم کامل مد نظر در اسالم نیست و از این رو از واژگان دیگر مانند 

»پیشرفت« به منظور تبیین این مفهوم استفاده مي شود.
کتاب »اس��الم و توس��عه: چارچوب نهادي«2 که با قلم دکتر عباس میرآخور و دکتر 
حمید ادریس سماوی در حوزه اقتصاد و مالي اسالمي، به رشته تحریر در آمده و در سال 
2009 توس��ط انتش��ارات علمی بین الملل به چاپ رسیده است، به بیان برخي تفاوت ها 
و وجوه تمایز توس��عه در نگاه اس��الم و نگاه غرب مي پردازد. این کتاب داراي دو ویژگي 
برجسته است: نخست اینکه در چند فصل ابتدایي آن، به خوبي تاریخچه نظریه اقتصادي 
معرفي شده است و در کنار آن، دیدگاه هاي جالب توجه مانند تمایز بین دیدگاه هاي آدام 
اسمیت در کتاب ثروت ملل، و نظریه احساسات اخالقي3 مطرح شده است که مي تواند 
موضوع و محل بحث بسیاري از نشست ها و همایش ها در زمینه تاریخ اقتصاد قرار گیرد. 
ویژگي برجسته دیگر این کتاب آن است که اولین مطالعه درباره اقتصاد اسالمي توسط 
پژوهشگران حرفه اي است که ضمن تسلط بر مباني غربي اقتصاد و تاریخچه اقتصاد، با 

الگوي توسعه اسالمي نیز آشنایي دارند.
از نظر نویس��ندگان این کتاب، پارامترهاي اصلي الگوي اس��المي که در قرآن یافت 
مي شوند، این اصل اساسي را در بر مي گیرند: »جوامع تنها در صورتي پیشرفت مي کنند 
که آگاهانه به پروردگار متعال ایمان داشته باشند«. از این رو الگوي توسعه اسالمي داراي 
سه بعد به  هم  وابسته است: توسعه نفس، توسعه مادي و توسعه اجتماعي. بنابراین از جمله 
مواهب الهي، ایجاد ظرفیت در انسان به منظور تحقق کامل این ابعاد از توسعه به ویژه در 

بعد توسعه نفس است.
از نظر اسالم، فرد به جاي اینکه به عنوان یک عنصر مجزا و سودجو به دنبال ارتباط 
با دیگران براي ایجاد یک محبت ساختگي باشد، به عنوان بخشي جدایي ناپذیر از جامعه 
تلقي مي ش��ود که س��عادت وي و جامعه در هم تنیده اس��ت. در جهان بیني اسالمي به 
دلیل وجود روابط متقابل، ارتباط بین دو ش��خص از نوع محبت و مراقبت ش��بیه به آن 
چیزي است که بین اعضاي یک خانواده وجود دارد نه اینکه بر اساس منافع کوتاه مدت 
و بدون توجه به نسل هاي بعدي باشد، عدالت در جامعه را نقض کند یا بذر آلودگي ها و 
بیماري هاي زیستي را در طبیعت بکارد و آن را گریبان گیر آیندگان کند. از این رو دکتر 
عباس میرآخور و حمید ادریس س��ماوي در کتاب »اسالم و توسعه، چارچوب نهادي« با 
تبیین نقش خالق هستي و تبیین مفهوم توسعه در اسالم، الگوهاي مکانیکي، خودمحورانه 

و غیرانسان دوستانه از توسعه را رد مي کنند.
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صنعت مالي اسالمي در سالیان اخیر رشد شتاباني داشته است و هم در عرصه علمي و 
هم در عرصه اجرایي پیش��رفت هاي چشمگیري را تجربه کرده است. امروزه صدها موسسه 
مالي اسالمي در سراسر جهان، محصوالت و خدمات مالي اسالمي را بر اساس موازین شریعت 
اس��الم عرضه مي کنند. این موسس��ات در بیش از 75 کشور فعالیت مي کنند که عمده آنها 
در خاورمیانه و جنوب شرقي آسیا قرار دارند. بروز بحران مالي 2008 و پدیدار شدن برخي 
چالش ها در نظام مالي متعارف دنیا، تا حدي از اعتبار و وجاهت این نظام کاسته و پرسش هاي 
جدي را در مقابل آن قرار داده اس��ت؛ در هیاهوی بحران مالی و ورشکس��تگی صنایع، این 
صنعت مالي اسالمي است که همچنان به رشد خود ادامه مي دهد به گونه اي که حتي گاهي 
به عنوان یک پارادایم رقیب در مقابل نظام مالي متعارف مطرح می شود. یکي از عناصر نظام 
مالي، بازارهاي مالي هستند و در این میان بازارهاي سرمایه، به عنوان یکي از بازارهاي مالي، 
نقش مهمي در تأمین وجوه به منظور س��رمایه گذاري هاي بلندمدت برعهده دارند و امکان 
قیمت گذاري بهتر و نقدشوندگي بیشتر دارایي هاي مالي را فراهم مي سازند. به عالوه در این 
بازارها، امکان متنوع سازي و تسهیم ریسک وجود دارد و ابزارهاي مالي گوناگون متناسب با 
سالیق مختلف در خصوص ریسک و بازده داد و ستد مي شود. بدین ترتیب بازارهاي سرمایه 
اسالمي نیز بخش مهمي از نظام مالي اسالمي را تشکیل مي دهند و نقش مهمي در تجهیز و 
تخصیص بهینه منابع ایفا مي کنند و به دلیل ممنوعیت ربا در اسالم و تأکید بیشتر بر تأمین 
مالي دارایي محور، الزم اس��ت توجه بیش��تري به این بازارها صورت گیرد. کتاب »بازارهاي 
س��رمایه اس��المي، رویکرد تطبیقي«2 به قلم عبیداهلل عصمت بکا و عباس میرآخور که در 
س��ال 2013 توسط انتشارات جان وایلی منتش��ر شده است، با استفاده از رویکرد تطبیقي، 
تفاوت ها و شباهت هاي بین بازارهاي سرمایه اسالمي و بازارهاي سرمایه متعارف را بررسي و 
هر یک از موضوعات را از دو جنبه متعارف و اسالمي مطرح مي کند تا درک کاملي از بازارها، 
فرآیندها و ابزارهاي مالي اس��المي به خواننده منتقل کند. همچنین درباره بازارهایي مانند 
بازار مالي مالزي که در آنها سیس��تم دوگانه متعارف و اس��المي به طور همزمان وجود دارد، 
مطالب گوناگوني مطرح شده است. برخالف بسیاري از کتاب هاي موجود که دیدگاه سطحي 
به خواننده مي دهند، در این کتاب تالش ش��ده اس��ت تا درک عمیقي از بازارهاي س��رمایه 
اسالمي به پژوهشگران و عملگران این عرصه ارائه شود. به عالوه این کتاب می کوشد تا با ارائه 
موردکاوي هاي گوناگون از کشورها و مناطقي مانند مالزي، اندونزي، خاورمیانه و اروپا، خواننده 
را در درک عمیق تر مفاهیم یاري مي کند. عصمت بکا و میرآخور پس از تبیین برخي مفاهیم 
اولیه همانند ریسک و عدم اطمینان در این کتاب، بازارهاي سرمایه متعارف را معرفي مي کنند. 

پی نوشت ها:
1-  کارشناس ارشد گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. و دانشجوي 

دکتراي مدیریت مالي دانشگاه تهران
2-Islamic Capital Markets: Comparative Approach.

نظام بانکداری اس��المی این پیشنهاد را مطرح می کند که به جای فعالیت های ربوی و 
دریافت و پرداخت نرخ بهره ثابت، از نظام مشارکتی که نرخ سود از پیش تعیین شده نیست و 
مقدار آن پس از انجام فعالیت های مالی و اقتصادی مشخص می شود استفاده شود. در اصول 
و مقررات اسالمی، بهره و ربا ممنوع است. این در حالی است که تجارت و سودآوری نه تنها 

مجاز شناخته شده است بلکه مورد تشویق و حمایت نیز قرار گرفته است. 
اما حذف بهره و توصیه به نظام مشارکتی همراه با سودهای انتظاری تمام ماجرا نیست. 
زمانی می توان توصیه ای علمی را در سطح کالن مطرح ساخت که تمام جوانب امر در نظر 
گرفته شده باشد و برای پرسش های احتمالی پاسخ هایی درخور و مناسب ارائه شود. گرچه 
آشنایان با بانکداری و مالی اسالمی به خوبی می دانند که پیشنهاد حذف بهره و استفاده از 
نظام مشارکتی تنها پیشنهاد بانکداری و مالی اسالمی نیست؛ ولیکن در همین پیشنهاد نیز 
سواالتی مطرح است که باید با رویکردی مبنایی و اصولی، پاسخ هایی مستدل برای آن داده 

شود.
چارچوب نظری بانکداری و مالی اسالمی در غیاب بهره چگونه تعریف می شود؟ پذیرش 
نظ��ام بانکداری بدون ربا چه اثراتی بر روی متغیره��ای کالن اقتصادی همانند پس انداز و 
سرمایه گذاری بر جای می گذارد؟ آیا پرهیز بانکداری و مالی اسالمی از به کارگیری ربا و بهره، 
منافع اقتصادی نیز برای آن به همراه می آورد یا که این اجتناب ورزی صرفاً تمکینی اعتقادی 
نسبت به اصول و موازین شرعی است و اعتنایی به منافع و هزینه های اقتصادی ندارد؟ آیا در 
بانکداری و اقتصاد مالی، یک نظام اسالمی پایداری بیشتری دارد یا یک نظام متعارف مبتنی 
بر بهره؟ آیا با حذف بهره و گرایش به سوی نظام مشارکتی می توان همچنان نقشی فعال و 

کارا برای سیاست پولی در اقتصاد کالن متصور بود؟
پرس��ش این سواالت منجر بدان می شود که محققین بانکداری و مالی اسالمی نگاهی 

دقیق تر به موضوع داشته باشند و جهت دفاع از این نظام درصدد پاسخ دهی به آنان برآیند.
دکت��ر عباس میرآخور به همراه دکتر محس��ن خان کت��اب »مطالعات نظری پیرامون 
بانکداری و مالی اسالمی«2 را در سال 1988 با رویکردی بنیادی تالیف کردند تا که با مداقه 
بر روی مبانی نظری بانکداری و مالی اسالمی به برخی از سواالت مطرح در این سطح، پاسخی 
علمی ارائه کند. این کتاب در زمانی به چاپ رسید که بانکداری و مالی اسالمی از حیث تنوع 
محصوالت و خدمات چنین پیشرفت امروزی را تجربه نکرده بود. تجربیات موفق بانکداری 
و مالی اسالمی و گسترش نظری و کاربردی این نظام طی سه دهه گذشته منجر بدان شد 
که مولفان، این کتاب را در سال 2005 با ویرایشی جدید توسط انتشارت اسالمی بین الملل 

تجدید چاپ کنند.
پی نوشت ها:

1- کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی و دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی.
2-Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance

بازارهايسرمایهاسالمي؛
قلبتپندهصنعتمالياسالمي

بانکداریومالیاسالمی؛
پاسخگویسواالتبنیادی
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