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2رضا يارمحمدي،1رسول خوانساري�

 مديريت ثروت اسالمي، فرايند مديريت ثروت،مالي اسالمي: كلمات كليدي�

.JEL:E21 ،P36 ،D31 ،O16 ،G20بندي طبقه�

و بانكيارشد كارشناس.1 ، دانشگاه تهران.مالي مديريت دانشجوي دكتري رشتهو پژوهشكده پولي

و مديريت مالي دانشگاه امام صادق.2 .السالم عليه دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسالمي
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و بانكي  پژوهشكده پولي

 جمهوري اسالمي ايران بانك مركزي

10 ميدان آرژانتين، ابتداي بزرگراه آفريقا، روبروي پاركينگ بيهقي، پالكتهران:

 15875-7949: صندوق پستي 1514947111: كدپستي

www.mbri.ac.ir 

و نظرات ارائه شده در اين مقاله متعلق به نويسندگان� و ديدگاه و لزوماً نظر پژوهشكده پولي بوده

 كند.بانكي را منعكس نمي

مي� و بانكي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشكده پولي باشد، ليكن استفاده از كليه حقوق مادي

 نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.
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 مديريت ثروت اسالمي

2رضا يارمحمدي،1رسول خوانساريتدوين:

 مقدمه-1

مي يا اموال ثروت به كند نقش مهمي در زندگي انسان ايفا وجود دارد؛ از جمله وجه نقد، اشكال مختلفيو

و غيره.طال و كوشش دستيابي به ثروت مستلزم، زمين، مسكن، خودرو، اوراق بهادار هرچند است، تالش

مي نيز يا هديه اي همچون ارث هاي ساده كه گاهي اوقات از راه از مطلوب آيد. مديريت ثروت به دست ثروت

حب مطلق ثروت در اينصا انسان. هر چند كه اي شده است كه به آن توجه ويژه مهم در اسالم است مسائل

آن وليجهان نيست  ببهوظيفه يا مسئوليت مديريت انسان . ثروت به او استعهدهربهترين شكل ممكن

و»امانت« آناوسپرده شده است (صلي اهللا عليه است. قوانين اسالم بر اساسمسئول مديريت پيامبر اكرم

و سلم) مي او چيزر دارد، مگر آن كه از چها از قدم برنمىانسان، در روز قيامت، قدم«فرمايد:و آله  از

به اش كه چگونه سپرى از عمرش كه چگونه گذرانده، از جوانى؛شود پرسيده مى كرده، از ثروتش كه از كجا

و از دوستى ما اهل بي و چگونه خرج كرده است ص»تدست آورده ح 253(خصال، ،125.(

و بانكيارشد كارشناس.1  مديريت مالي، دانشگاه تهران. دانشجوي دكتري رشتهو پژوهشكده پولي

و مديريت مالي دانشگاه امام صادق.2 .السالم عليه دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسالمي
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جويو توان در جستمي، عالوه بر منافع ماديعتشريبر اساس احكام ثروت مطلوب مديريت با

دستيابي به براي ابزاريبلكه،گيرد به خودي خود هدف قرار نمي ثروت. در اسالم بودهاي اخروي نيز پاداش

ااست. اين بدان معن هاي باالتر ارزش بي و سرمايهه ست كه اگر پول از راه صحيحي و دست آيد گذاري

و شدجامعهووي شخص بلكه براي خانواده خود نه تنها براي»بركت« مصرف شود، موجب پاداش  خواهد

.)2006(معصوم باهللا،

ميياقتصادعامل يك و در اسالم راو خودش او بايدآموزد كه حيات زاده همين جهان است ثروتش

 امورهدايتو فعاليت. جانشين خدا روي زمين بودن يك فرصت براي راستاي دستورات الهي اداره كنددر 

و اطرافيانخود براي بهبود زندگي مي خود نه شود. محسوب و معنوي از اين رو انسان تنها منافع مادي

و جامعه اسالمي را نيز بايد در چارچوب حدود الهي مد نظر قرار دهد. فرايند خود، بلكه منافع ديگران

و توزيع ثروت مديريت ثروت در اسالم  و امور مختلفي از قبيلشامل كسب، انباشت، حفظ مديريت است

و  و ريزي، برنامههنام، وصيتارثمديريت زكات، انداز،پسوجوه نقد و امالك مستغالت، مديريت ماليات

و كاريدولت عوارض ميو معامالت كسب هاي اخير صنعت مديريت ثروت اسالمي در سال.گيرد را در بر

و هم از جهت عرضه از رشد چشمگيري داشته است و هم و محصوالت گوناگون مطابق با شريعت خدمات

در اين مقاله، هاي خود، بسيار گسترش يافته است. جهت تقاضاي مشتريان ثروتمند براي مديريت دارايي

و اجزاي آن در نگاه  و مديريت آن در اسالم، به بررسي فرايند مديريت ثروت ضمن تبيين اهميت ثروت

و با  و چشماسالمي خواهيم پرداخت انداز نگاهي به صنعت مديريت ثروت اسالمي، سير تكامل اين صنعت

 آتي آن را بررسي خواهيم كرد.
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 مفهوم ثروت در اسالم-2

مال درلغت به معناي تمامي چيزهايي است كه انسان. شده است تعبير»مال«در اسالم ثروت به عنوان

ج مالك آن مي (لسان العرب، ابن منظور، ص13شود ت223، و ملك، فاوتي كه زبان). شناسان ميان مال

و لطيف مييقايل هستند، تفاوت جزيي رود، مقصود تحت است؛ زيرا دركاربردهاي عربي، هرگاه ملك به كار

مي،تسلط قرارگرفتن چيزي است رود، ناظر به ارزشمندي چيزي است. به همين دليل ولي وقتي مال به كار

كه؛شود به نفس انسان، مال گفته نمي ولييت دارد، انسان نسبت به نفس خويش مالك اين درحالي است

بر مالكي وليبرخي از چيزها ماليت دارند،  اساس همين ارزش است كه در قرآن به چيزي براي آن نيست.

و مانند آن قرار مي و ستد، هبه، انفال، تصرف، شركت مي كه موضوع داد ج( شود گيرد، مال گفته مصطفوي،

ص 11 ،216.(

مي چيزي تنها در صورتي  شود كه شما آن را نزد خود ذخيره كرده به عنوان ثروت يا مال شناخته

آن باشيد و يا آن چيز را در جاي امني قرار داده باشيد. باشيدو يا صاحب مثال، پرندگان در آسمان، براي،

و ماهي در رودخانه به عنوان ثروت در نگرش اسالمي شنا با خته نميمواد زير زمين، شوند. اين ديدگاه

شكل ذخيره، ايمني . در اين ديدگاه ثروت اعم از آن چيزي است كه حتيتفاوت داردمتعارف نظري ديدگاه 

و در تملك شما بودن به خود نگرفته باشد. در  توسط انسان حاصل ثروت كامالً ديدگاه متعارفيافتن

او شود مي اميو ميتواند از ثروت در هر راهي كه مي حساس آنت كند در را به كار گيرد استفاده نمايد. واند

به ثروت تنها براياين ديدگاه،  در اهداف رسيدن مياين جهان مادي و به آخرت توجه شود استفاده

آن ثروت در همه اشكالدر ديدگاه اسالمي، اسالمي مغايرت دارد. ديدگاهبا . اين نحوه تفكر كامالًشود نمي

به توسط خداوند بر . بنابراين انسان وظيفه دارد كه از ثروت انسان داده شده استبه» امانت«عنوان متعال
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و احكام شريعت . خداي متعال در قرآن كريم)2006(معصوم باهللا، استفاده كند اساس دستورات الهي

.)33يهآ نور،سوره(1»و چيزي از مال خدا را كه به شما داده است به آنان بدهيد«:فرمايد مي

 ثروت ديدگاه اسالم درباره-3

( در نگاه اسالم، و ثروت، فضل الهي است امام.)76توبه آيه؛2آيه،مائدهسوره؛198بقره، آيه سوره مال

(ع) مي آن وسيلهبهتا حالل راهازرا مال جمع ندارد دوستكه كسيدر نيست خيري«فرمايد: صادق

).94ص،3ج الفقيه، اليحضره(من2»دهد انجام رحم صلهو ردازدبپرا قرضشو كند حفظرا آبرويش

(ع) مي به جريان اندازدرا خويش مال انسانكه است اينبه جوانمردي كمال«فرمايد: همچنين امام سجاد

).12ح،20ص،1ج(كافي،3»كند][و سودآور

و ثروت هرچند ه توجه به نسبت بدونمال و ارتباط آن با انسان، هاي الهي مانند ديگر آفريدهها

درجايگاه ارزشي قرار دارد؛ ولي اين بدان معنا نيست كه در ارتباط با انسان نيز به طور مطلق يك ارزش 

دباشد و فرزند به عنوان زينتقرآنر. (سوره كهف، هاي زندگي دنيوي يادشده از مال ، ولي)46 آيهاست

ب و مقصود آدمي قرارگيرد. به اين بدان معنا نيست كه به عنوان يك ارزش ديگر، هرچند عبارتايد مقصد

و ثروت به عنوان خير ياد ؛ سوره كهف، 273و 272، 215، 180(سوره بقره، آياتكرده كه خداوند از مال

1و .ي آتَاكُمالَّذ الِ اللَّهن مم  آتُوهم

رحمه2 بِه و يصلُ بِه دينَه و يقضي هجهو بِه كُفاللٍ ين حم  . الخَيرَ فيمن اليحب جمع المالِ

 المروهتَمام المال . استثمار3
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آن است، مند بودن، كه بيانگر ارزش)8 عاديات، آيه سوره؛24 قصص، آيهسوره؛11 حج آيهسوره؛95 آيه

د ميولي بايد توجه و ثروتي گفته شود كه در جايگاه مناسب اشت كه واژه خير در كاربردهاي قرآني، به مال

و تكامل  هر قرآنو جامعه انساني، به كار گرفته شده باشد. بنابراين انسانو براي مقصود اصلي آفرينش

نع داند، بلكه با توجه به بهره نعمتي را خير نمي و مناسب آن است كه به متي خير گفته برداري درست

و آن را مالك)116آيه، سوره آل عمران( داند شود. از اين رو خداوند، مال را به تنهايي داراي ارزش نمي مي

.شناسد گذاري نميو معياري براي ارزش

و ثروت ارزش مي و نظام ارزشي آن، زماني مال از در نگرش قرآني يابد كه زاويه ديد انسان به مال،

و منظر الهي باشد و آيات الهي . از اين رو خداوند، هرگونه برخورداري از مال وثروت بدون ايمان به خدا

مي اهداف هستي را چيزي بي . به سخن)17تا11(سوره مدثر، آيات كند ارزش درنظام ارزشي قرآن معرفي

و ثروت، زماني ارزشي مي ه ديگر، نسبت انسان به مال و آفرينش شود كه مال با توجه به اهداف الهي ستي

.يردگ مورد توجه قرار

و دنياپرستان مي و ثروت از نگاه كافران در خداوند به اشكال گوناگون به ارزيابي انتقادي مال پردازد.

ميبرخي آيات  مي به نگرش ارزشي كافران به مال توجه و ارزش آن را نقد و اهميت (سوره هود، كند دهد

مو در برخي آيات نيز)12آيه يكينشان و ثروت از ديدگاه دنياگرايان مشرك به دهد كه چگونه مال

و معيار ارزش و حتي مالك و ثروت را نشانه ارزش و آنان افزايش مال گذاري انسان تبديل شده است

(سوره كنند، در حالي كه نگرش قرآن هرگز اينگونه نيست محبوبيت بيشتر انسان در نزد خداوند ارزيابي مي

در . بلكه مالك ارزش)42و34،36كهف، آيات و محبوبيت و اموري ديگر گذاري نزد خداوند را تقوا

و راه دست برمي را شمارد نهو گرامي داشتن يتيماناموري مانند يابي به گرامي شدن در نزد خداوند

مي صرف برخورداري و ثروت مي از مال و در همين آيات حتي مردم را تشويق و مال كند كه از ثروت داند
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و يتيمان انفاق كنند تا محبوب خداوند شوند ميخويش در راه خداوند به مساكين (ع) فرمايد: . امام صادق

 اين توانيدمى اگرپس.شد بزرگاوبر متعال خداوند حجتكه اين مگر نشد، زياد ثروت مردى گاه هيچ«

 برادران نيازهاى برآوردنبا: فرمودند چيز؟چهبا:شد عرض. بكنيدرا كار اين كنيد، دور خودازرا حجت

.)309ص،1ج طوسى، شيخ(امالى1»اموالتاناز خود

را، مبنااسالمقوانين مييي كه فراهم و دستورالعملكند هايي براي انجام بر اساس آن، رهنمودها

و اجراي تعهدات مشخص مي و استف در زمينه مديريت قوانين محكم با وجود. گردند امور اده از آن، ثروت

او قرآن كريم به گونه و ديدگاه و نتايج حاصل از آن، چگونگي بينش انسان به ثروت اي نيست كه بين ثروت

و اين امور را ناديده بگيرد و از اين رو در آيات مختلف بدين مقوله پرداخته نسبت به آن جدايي انداخته

 است.

مي رويهبي خداوند متعال نتايج افزايش ات قرآنآيبرخي در دهد. اين آيات ثروت انسان را نشان

ميهشداري براي آنها ميكه به دنبال ثروتي فراتر از حد معمول هستند شود يي محسوب فرمايد: . از جمله

ميو« به در زمين سر به عصيان برمياًداد، مسلم اگر خدا روزي را براي بندگانش وسعت داشتند، وليكن

مي اندازه و بيناست كند.مي خواهد نازل اي كه در).27 سوره شوري، آيه(2»به راستي او به بندگانش آگاه

قرار داده خود جانشين به عنوانكه خداوند متعال تمام چيزهاي روي زمين را براي استفاده انسان حالي

او ولي،است را نعمت بخششدر عين حال و اين هاي خود براي برخي افراد بيشتر در نظر گرفته است

مي سئلهم  شود. آزمايشي از جانب خداي متعال محسوب

ما1 : قالَ؟ بماذا: فقيلَ، فافعلوا أنفُسكُمعنتَدفَعوهاأنقَدرتُم فإن، علَيهلىتعا للّه الحجهعظُمت إالّقَطُّ رجلٍ مالُ كَثُرَ.

وائجِ بقَضاءكُم حن إخوانكُممأموال 

2ادببِع شَاء إِنَّهي ولَكن ينَزِّلُ بِقَدرٍ ما لعباده لَبغَوا في الْأَرضِ بسطَ اللَّه الرِّزقَ لَوو . يرٌهصب  خَبِيرٌ
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ورعايت در اسالم به و افراط، اسراف روي محكوم شده زياده اعتدال در مخارج توصيه شده است

؛ سوره اعراف، آيه27(سوره اسراء، آيه داند است. قرآن كريم انجام دادن اين اعمال را از ناحيه شيطان مي

و سخاوت بسيار توصيه شده است). به عالوه با وجود آنك31 از،ه در اسالم به بخشندگي ولي انسان را

و بخل ورزيدن مي فرومايگي ( بر حذر و36، آيات سوره نساء؛67آيه، سوره فرقان؛29آيه،سوره اسراءدارد

37(.

سراي در آنچه خدا به تو داده،و«در نگاه قرآن ثروت به عنوان امانت نزد انسان سپرده شده است:

و بهره و همان آخرت را بطلب؛ و ات را از دنيا فراموش مكن؛ هرگز طور كه خدا به تو نيكي كرده نيكي كن؛

توانمي).77آيه،(سوره قصص1»جوي فساد مباش، كه خدا مفسدان را دوست نداردو در زمين در جست

 موارد ذيل را از اين آيه برداشت نمود:

ه شده است.ثروت توسط خدا به انسان سپرد-1

 در جهت جلب رضاي الهي باشد.ثروت بايد اين مديريت-2

ونثروت-3 .استفاده گردد الهيمطابق با احكام بايد بايد در موارد سوء به كار برده شود

مي خداوند متعال صاحب اصلي ثروت است؛ همان-4 از طور كه خداي متعال به انسان خوبي رساند

در انسان نيز مي بخواهد كه ثروت را و از كار بردن ثروته جهت خوبي براي ديگر افراد قرار دهد

مي ديگراندر جايي كه به  .خودداري كند،رساند ضرر

1نَ اللَّهسأَح وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الĤْخرَةَ ولَا تَنس نَصيبك منَ الدنْيا وأَحسن كَما .إِنَّ اللَّه في الْأَرضِ ادغِ الْفَسلَا تَبو كإِلَي

يحب الْمفْسدينَ  لَا
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و ديدگاهشاهد تفاوتي اساسي ميان با توجه به موارد فوق، و سرمايه ديدگاهاسالمي داري

و شرط كه سرمايه هستيم. در حالي سوسياليستي و بدون قيد قائل مالكيت خصوصييبراداري، حق مطلق

مي است حق ولي كندو سوسياليسم به صورت مطلق حق مالكيت خصوصي را انكار اسالم با اجازه دادن به

ميمالكيت خصوصي  (معصوم باهللا، در عين نگرش امانت داشتن به آن، ديدگاه متعادلي را مطرح كند

2006.(

 در اسالم ثروت مديريت اهميت-4

و دارايي ريزي اهميت برنامه از موارد جالب به خوبي در تاريخ بشري به ثبت رسيده است.هاو مديريت منابع

(عليهو آموزنده درباره برنامه السالم) در قرآن كريم است كه طبق آن يوسف ريزي، داستان حضرت يوسف

يك(عليه و اجراي آن، برنامهالسالم) با تدوين را جامعهعملي اين روشبه. داداز دوران قحطي نجات مصر

مي»تدبير امر«ريزي در زبان عربي برنامه آن گفته به. استشود كه به معني مرتبط كردن كار با نتيجه

و برنامه،فعاليت كند عبارت ديگر الزم است هر فرد منابع را عاقالنه مصرف كند، زيرا به تعبير ريزي نمايند

چه كس نمي هيچ«قرآن  .)34سوره لقمان، آيه(1»آوردميچيز به دست داند كه فردا

و قدرت فرد از جانب خداست كه بايد به خوبي مديريت شود. امانتي ثروت مسلمان براي برتري

مي بلكه،شود جذب ثروت نمي خدا كند. از ثروت به عنوان ابزاري براي رسيدن به يك هدف واالتر استفاده

و پرستشدر  و انس را عبادت مي قرآن هدف از پرستش جن (سوره ذاريات، آيه پروردگار معرفي ).56كند

و عمل فردي در اسالم به عنوان مي عبادت هرگونه رفتار و محسوب روشود در از اين بايد نمايانگر تسليم
 

1م رِي نَفْستَد وما غَدا. باذَا تَكْس 
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يكبرابر خدا باشد و تقرب به درگاه . از اين رو مديريت ثروت مسلمان نيز بايد با هدف عبادت پروردگار

 الهي انجام شود.

نه فرد در مسلمان نسبت به تأمين رفاه خانواده خود مسئوليت دارد. از اين رو تنها مسئول ثروت خود

و نزديكان زمان حيات است، بلكه بايد براي دوران پس از مرگ خود نيز برنامه ريزي داشته باشد، تا خانواده

ريزي برنامه كافي با ابزارهايوي دچار مشكل نشوند. متأسفانه شمار زيادي از افراد به دليل عدم آشنايي 

مي از قبيل وصيت دارايي شوند. از اين رو فرد مسلمان بايد نامه، موجب بروز اختالل در زندگي نزديكان خود

و نيز پس از مرگ، برنامه و با در نظر گرفتن هدف متعالي عبوديت خداوند، براي كليه مراحل زندگي ريزي

خ و  انواده انجام دهد.تدبير الزم را در رابطه با خود
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 اسالمي ثروت مديريت فرايند-5

و در واقع مديريت ثروت بلكه تعريف گسترده،انباشت ثروت نيست به معني تنها مديريت ثروت تري دارد

مي فرايند و توزيع ثروت (شكلي است كه شامل كسب، انباشت، حفظ مديريت مفهوم واقعي).1باشد

و ثروت نقدشونده،ها دارايي خواهانآنها، زيرامي مهم استگذاران اسال براي سرمايهثروت  تنهانهي مطمئن

 شان هستند. براي خود كه براي خانواده

و جان،-1شكل (منبع: رياضت ب) 2010فرايند مديريت ثروت اسالمي

و انباشت-5-1  ثروت كسب

ميثروتي كه و فروش، دستمزد، ارث،هاي مختلف مانند آورد از راه انسان به دست و گذاري سرمايهخريد

و كوشش است، گردد. غيره حاصل مي مگر در برخي موارد به دست آوردن ثروت معموالً مستلزم تالش

و هديه كه ثروت آسان به دست مي پسگذاري تفاوتو سرمايه اندازپسبين آيد. مانند ارث  انداز وجود دارد.

 مديريت ثروت اسالمي

مديريت جريان نقدي-

ها مديريت پرداخت-
و غيره) (ماليات، زكات

 كسب

 ثروت

گذاريسرمايه-

 مديريت دارايي-

مديريت بدهي-

 انباشت

 ثروت

(بيمه،- مديريت ريسك
و غيره) ابزارهاي مشتقه

 حفظ

 ثروت

وصيت-زكات-
 هبه- ارث-
 وقف-

عتوزي

 ثروت
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پسهدف. نيازهاي آينده استرفعد براي به معني كنار گذاشتن بخشي از درآم حفظ سرمايه انداز، اصلي

يا براي نيازهاي و گذاري شامل پذيرش ريسك بر روي مقدار . سرمايهانجام يك طرح است احتمالي

 گذاري . بنابراين از طريق سرمايهباشدمي از وجوه با هدف كسب سود يا به دست آوردن بازدهمشخصي 

رثروت توان مي (بانك ساراسين، موجود در كسبهاي يكي از راههمچنين.)2011ا بيشتر كرد ثروت

و خدمات از شخصي به شخص ديگر براي برآورده كردن خواسته در آن،كه تجارت است،اسالم هاي كاالها

از اضافي مختلف افراد انتقال يابد. عالوه بر اين، موجب حداقل ساختن ثروت كه در دست تعداد محدودي

ميافرا .)7(سوره حشر، آيه شودد است نيز

و نيز اداره مناسب پرداخت كسب ثروت مستلزم مديريت مطلوب جريان و خروجي هاي هاي نقدي

و گوناگون از قبيل ماليات است. در  و منابع مختلف درآمد كنوني اين مرحله ثروت موجود را مشخص كرده

در انباشت ثروت نيز الزم است با هوشمندي.ودش آينده با توجه به اهداف تعريف شده، مديريت مي

و در چارچوب اصول شريعت، در آنها هاي سرمايه فرصت و مجاز شناسايي شوند گذاري سودآور

و بدهي گذاري شود. به عالوه بايد با مديريت بهينه دارايي سرمايه و مصارف صورت ها ها كنترل الزم بر منابع

و انباشت ثروت از اصول شريعت گيرد تا ثروت به نحو مطلوب زياد  شود. فرد مسلمان بايد براي كسب

آن پيروي كند. مهم ترين اصل در كسب ثروت، به دست آوردن درآمد حالل است كه در اسالم بسيار به

و آن را موجب بركت ثروت معرفي كرده اند. همچنين شخص مسلمان در كسب ثروت سفارش شده است

 بايد از امور ذيل دوري كند:

اكل مال به باطل: در اسالم هر گونه فعاليتي كه با اكل مال به باطل همراه باشد، جايز نيست-1

). مواردي كه در آنها موضوع معامله ماليت ندارد، موضوع معامله منفعت حالل ندارد، 188(سوره بقره، آيه 

غ ش، دزدي، رشوه همراه است، معامله با تضييع حقوق ديگران همراه است، معامله با فريب، تجاوز، تقلب،
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(اسماعيلي، معامله از طريق تضعيف نظام اسالمي به دست مي مي1373آيد و مانند آن را توان از مصاديق)

 باطل دانست.

به ربا:-2 و در اصطالح مازاد، رشد يا افزايشمعناي ربا در لغت ميبه است  شود مبلغ مازادي گفته

به قرضكه ع قرضگيرنده  براي به تعويق انداختن مهلت بازپرداخت بدهينوان شرط وام يا دهنده به

و اتفاق مسلمانان به قدري واضح است1.پردازد مي و مستند بودن آن به قرآن، سنت، اجماع حكم تحريم ربا

و گفتگويي باقي نمي ماند. به طوري كه در طول تاريخ اسالم هيچ كس در آن ترديد كه جاي هيچ بحث

(مو و 1391سويان، نكرده است ). اسالم با شدت تمام از ربا نهي كرده، آن را از گناهان كبيره شمرده

(سوره بقره،  مرتكب آن را نه تنها به عقاب دردناك اخروي بيم داده، به مبارزه دنيوي نيز تهديد كرده است

 ). 279آيه 

و تابع معناي عرفي است. حرمت: قمار-3 قمار در شريعت قمار در شريعت معناي جديدي ندارد

(موسويان،  و بلكه در تمام شرايع از مسلمات شمرده شده است ). با اينكه قمار در جوامع غربي 1391اسالم

و عادي قلمداد مي مي يك امر طبيعي شود. شود، ولي در دين اسالم به عنوان فعاليتي ضد ارزشي شناخته

(سو ).219ره بقره، آيه در قرآن كريم، قمار جزو گناهان بزرگ شمرده شده است

از» خطر«غرر اسم مصدر به معناي غرر:-4 است. بنابراين معاني ديگري كه براي غرر ذكر شده يا

و مناشي ، يا بيان ديگر از معناي خطر هستند»جهالت«و» غفلت«،»خدعه«ء خطر هستند مانند اسباب

دآن«و» چه انسان از ضرر آن ايمن نيستآن«مانند ميچه انسان را و يا بيان» دهدر معرض هالكت قرار

ه . اين تعريف1 دررمربوط به رباي قرضي است. در مقابل رباي قرضي رباي معاوضي وجود دارد كه مقصود از آن گونه زيادي

و يا معامله معامله دو شيء هم مي جنس  باشد. اي كه مشتمل بر زيادي يكي از عوضين باشد، با فرض تحقق شرايط خاص
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و باطني مجهول داردآن«مصداق شيء خطري هستند مانند ). 1391(موسويان،» چه ظاهري فريبنده

مي» ريسك«و» قمار«،»تدليس«هايي مانند هرچند گاهي اوقات واژه روند، ولي معاني به جاي غرر به كار

همو مفاهيم اين واژه م ها و حتي در برخي موارد تفاوت ماهوي با غرر دارندپوشاني كامل با . عناي غرر ندارد

حداي غرر اشاره دارد به قرار گرفتن در معرض ريسك عدم اطمينان در ادبيات حرفه و يا عدم بيش از

و يا عدم تعيين تاريخ يك معاملهاطمينان در تجاري مانند عدم تعيين كيفيت كاالي خريداري شده

 تحويل.

هثروت ازاز (ر طريقي اعم و يا انتقال پس از آن هدف حفظ به دست آيد،ارث) مانند تجارت، كار

و ثروت .)2011(بانك ساراسين، باشدمي هاي بعدي نسلبراي نيازهاي آينده

 حفظ ثروت-5-2

ميدر اسالم تعيين شده گذاري سرمايه هاي محدوديت و براي حمايتي اقداماتبه عنوان توان را جامعه

حناسالمي تجارامورو آور زيانهاي فعاليت در نظر گرفت، زيراگذاري بلندمدت سرمايه . كنندميذف را

و تحليل1سازي از طريق نظريه نوين پرتفوي متنوعگذاري محتاطانه مانند سرمايه راهبردهايحفظ ثروت از

دربازده-ريسك و  به شيوه مطلوب در بازار مناسبهاي به دنبال فرصتتر اي گسترده دايره فراتر رفته

 باشد. مي

و برنامه حفظ ثروت نيازمند  تأمينريزي ريزي مالياتي، برنامه ريزي جريان نقدي، برنامه مديريت

و خانواده، برنامه و كاربراي جانشيني ريزي برنامه نيزريزي درآمد ازكارافتادگي به خانوادگي است. كسب

 
1. Modern Portfolio Theory 
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و عالوه ببراي تدوين شدههاي هبردرا، انواع ريسك در زندگي در ادبياتا آنها بايد مشخص شوند.برخورد

وقتي درست است تعريف تنهااين وليبه صورت عدم اطمينان بازده تعريف مي شود. مالي، ريسك معموالً

و كه ما درباره ريسك سرمايه و بايد. اين كنيمميثروت صحبت كسبگذاري را ديگاه، محدود است ريسك

مي گسترده در معناي دوراريسك توان تري ببينيم. و كردتقسيم دستهبه ريسك مطلق، نسبي.: مطلق

آناي دسته و محتمل تنها پيامد،زياناز ريسك است كه در هيچ نتيجه مطلوب ديگري وجود ندارد. است

يا تصادف مرگ يا مريضي در اثرخانواده سرپرستاز دست دادنو سوزي، سيل آتش نمونه اين نوع ريسك،

كه،نسبيريسك محتمل، نامعلوم است. زيان. در ريسك مطلق، وسعت است پيامدسه ريسكي است

و برنامه سر شدن. سربه، سود يا زيان: احتمالي دارد با ريسك احتياطي ريزي در اسالم، مديريت ريسك

 سروكار دارد.)خالص( مطلق

دشايد لزوم مديريت ريسك از منظر اسالم را اهللا روزي پيامبر اسالم«:ر اين روايت يافتبتوان (صلي

و سلم) و آله پيامبر از او پرسيد كه چرا.نشين بدون بستن شتر آنرا رها كرد كه عربي باديه ديدند عليه

و نشين پاسخ داد كه من به خداوند اعتماد كردم. پيامبر بندي؟ باديه حيوان را نمي و آله (صلي اهللا عليه

اب سلم) كنفرمود: و سپس به خدا اعتماد (تدا حيوان را ببند ج» ص1 ارشاد القلوب، بنابراين فرد.)121،

وبه همواره مسلمان هايي كه ثروت او را تهديد هاي پيش رو به ويژه ريسك مديريت ريسكرعايت احتياط

.)2011(ساراسين، تشويق شده است كند، مي

تك از جمله راهكارهاي مديريت ريسك، هاي سازوكاري كه شخص را در برابر ريسك،استافل بيمه يا

هايي كه يك نفر ريسكتر يا به طور ساده تهديد كندرا به دست آمده موقعيت ثروت ممكن استكه مطلق 

مي آيد، به تنهايي از عهده آنها برنمي هاي مالي كند. همچنين ابزارهاي مشتقه از جمله نوآوري حمايت

ميهستند كه از آنها در پوش و معامالت استفاده  شود.ش ريسك قراردادها
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 توزيع ثروت-5-3

در ثروت اسالمي هدف از مديريت و حفظ ثروت نيست، بلكه توزيع آن به نحو مطلوب چه تنها انباشت

و تدبير براي توزيع ثروت خود  و چه پس از آن است. بنابراين فرد مسلمان بايد با دورانديشي زمان حيات

و  ريزي كند. پس از آن، برنامه در زمان حيات

زكات به عنوان يك صدقه يكي از سازوكارهاي توزيع ثروت در جامعه اسالمي، پرداخت زكات است.

و جزو فروع دين واجب، يكي از  بر).43(سوره بقره، آيه استاركان اساسي در اسالم ازكات عانواساس

(اموال)، نرخخاصي از ثرو و شرايطو هاي پرداخت معينت براي گروه خاصي از منافع آن نيز خاص بنا شده

مي دريافت رو باشد. كنندگان به تواند زكات را به صورت تصادفي پرداخت كند. يك مسلمان نمي از اين

مي زكاتآنچه به عنوان عالوه ب شود پرداخت و ثروتي باشد كه از راه حالل  مده استآدسته بايد از درآمد

).39؛ سوره سبأ، آيه 103سوره توبه، آيه؛ 267(سوره بقره، آيه

فرد براي پاك كردن ثروتش بايد صدقه پس از آن،است.ه آغازدرآمد حالل، نقطبنابراين كسب

و يا نظافتي بدن،سالمتطور كه براي حفظ همانبدهد.  مي ضدعفوني كردن از انجام شود، ثروت نيز بايد

و يا ساير صدقات پاك شود، زيرا به ممكن است به صورت سهوي از منابع شبهه طريق زكات دست ناك

 آمده باشد.

و آله اند. هاي ديگري نيز در اسالم مورد تشويق واقع شده عالوه بر زكات، صدقه (صلي اهللا عليه پيامبر

وي بميرد، پروندهيوقتي آدم«است: سلم) فرمودهو شود، مگر در سه مورد: صدقه جاريه،مي بستهعمل

ا كنعلمي كه و فرزند صالحي كه برايش دعا ج»دز آن نفع برده شود ص2(بحار االنوار، از جمله موارد).22،

و خيرات كمك به  و خدمات اجتماعيبهبود كاهش فقر، مصرف صدقات و پرورش و،آموزش حمايت از هنر

و پيشرفت علمي استادبيات  .و نيز تقويت پژوهش
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يكبخششدر اسالم، يك وظيفه، نه تنها به صورت مي. عمل متداول استديني بلكه تواند بخشش

(هبه) باشد كه خود موجب افزايش محبت مي و بستگان در قالب هديه و به نزديكان گردد؛ يا به نيازمندان

و خيرات صورت گيرد. همچنين  و ايجاد درآمد بلندمدت براي فقرا در قالب صدقات تداوم عمل بخشش

كه وقف ار وقف در نظر گرفته شده است.پس از آن، در اسالم سازوك  در راستايهم از جمله اموري است

و هم و جان، فعاليت بشردوستانه توزيع ثروت در راستايمديريت ثروت (رياضت ب). 2010قرار دارد

ي به بشردوستو براي دستيابي به اهداف است اسالمي ثروت مديريت اصلي مشخصاتاز يكي بشردوستي

د (بانك ساراسين،ر اين زمينه نيز بايد برنامهصورت اثربخش ).2011ريزي مناسبي انجام شود

رايتواند سهم ثابتمي فرداز طريق وصيت،. شده استنامه سفارش زيادي درباره وصيت در اسالم

و و سهمي تبعي را براي گروهي ديگر در نظر بگيرد، خويشاوندان خود را براي بدين ترتيب براي وارثان

و لزوم برنامه داليلبندي كند. فت ارث اولويتدريا ريزي اموال براي زيادي وجود دارند كه بيانگر اهميت

 پس از مرگ هستند. برخي از آنها عبارتند از:

و سلم) آمده است:؛يك الزام ديني استكار اين-1 و آله (صلي اهللا عليه در روايتي از پيامبر اكرم

،51، كتاب4(صحيح بخاري، جلد»بد در حالي كه وصيت نكرده باشددو شب بخوامسلمان جايز نيست«

).1شماره

 الزم است اي براي حفظ زندگي افراد تحت تكفل مانند اطفال يا والدين سالخورده؛ برنامهداشتن-2

 با آرامش داشته باشد. ترك اين جهانو تحت تكفلافراد منافعبراي تأميناي برنامهيك مسلمان

ميي بسيار-3 گيرند كه انجام مسائل اداري پيش از توزيع اموال متوفي افراد اين واقعيت را ناديده

از . اين امرداردبه زمان طوالني نياز  به ويژه زماني اهميت دارد كه افراد تحت تكفل به مدت طوالني
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و سلم(صاكرم پيامبر حمايت كافي برخوردار نباشند. و آله را«)، فرمودند:لي اهللا عليه اگر وارثان خود

و محتاج مردم باشند بي ح(نهج» نياز واگذاري بهتر از آن است كه فقير  ). 1269الفصاحه،

 است: داراي دو ابزار عمده اموال براي بعد از مرگ،ريزي برنامه

مي. اين در طول زمان حياتناپذير اي برگشت هديه-1 تواند در قالب شخصي يا به شكل وقف كار

 خاص) انجام شود.(عام يا 

يك براينامه وصيت-2  سوم از ماترك به شخص يا مؤسسه خاص. اعطاي حداكثر

مي زمان حياتيك مسلمان در يكشثروت،اصول شريعتضمن در نظر گرفتن تواند خود، را به

و يا به ديگران، از جمله اعضاي خانواده،ؤم اموالع توزي با فرا رسيدن مرگ،. با اين حال ببخشدسسه خيريه

يك. گيرد از طرف مالك اصلي يعني خداوند، مطابق با قوانين ارث انجام مي سوم از اموال فرد اجازه دارد تا

مي وصيتكه به وسيله از اموال بخشي بنابراين به خيريه واگذار كند.خود را  نبايد بيش از شود، نامه واگذار

ميورثه بين طبق ضوابطمانده هاي باقي يك سوم باشد. دارايي و نمي تقسيم توان بر خالف ضوابط شود

 وصيت كرد.

را وصيتهر مسلمان گرچه سهم ورثه ثابت است، ولي الزم است و امور دنيوي خود نامه داشته باشد

يك در وصيت با نظم مناسبي ترك كند. و افر نامه نسبت به ادي سوم اموال براي توزيع بين مؤسسات خيريه

ميبراي آنها ارث مقر كه در( فرزندانمانند نوه گيرد؛ر نشده است، وصيت صورت والدين نسبت به نوادگان

و مادر دريافت ارث اوليت دارند،  درن در قيد حياتمگر اين كه پدر و دوستان. عالوه بر اين، باشند)

ق بركشورهايي كه ام شريعت وجود ندارد، وانين ارث مبتني وال وصيت كردن ضروري است تا اينكه توزيع

(بانك ساراسين،  ).2011به ورثه بر اساس دستورات شريعت صورت گيرد
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 اسالمي ثروتمديريت صنعت-6

در اندازي راه اوايلدر ميالدي، در مورد اينكه آيا اوراق قرضه بدون كوپن 1980 دههبانكداري اسالمي

و شركتي منطبق با موازين شرعي  دهاي، بحثهستند ياخيردولتي مياشتزيادي وجود آن. توان گفت در

اين تاكنوناز آن زمان ولي بانكداري اسالمي نداشت. مسائل اساسياز درستيهيچ كس درك زمان تقريباً

و صنعت  با 2002به ويژه از سال رشد بسياري كرده است در بخش بانكداري خاورميانه تحولو همزمان

كه همان. بسيار گسترش يافته است بههاي متعار بانك طور و ارتقاي روزف در جهان عرب، در حال رساني

و روش سيستم ميبانكداري اسالمي، هاي خود بودند ها هاي برخي از چهره به عالوه. پيمود نيز اين مسير را

و شكوفايي تفكرات در و اصول بارهكليدي در جهت كمك به استانداردسازي بانكداري اساسي قوانين

برهاآنآفريني كردند. اسالمي نقش هم بانكيو خدمات محصوالت طراحي روي تمركز خود را قرار دادند كه

و هم با استانداردهاي بانكداري بينبا  ).2009(سندويك، المللي سازگاري داشت موازين شرعي

و حتي غيرماليخدمات سايرو وجوهشامل مديريت ثروتمديريت و براي سازمان مالي داراي افرادها

و معموالً ها چالش در تمام اين حوزهد است. رعايت اصول شرعي زياخالص ثروت مي برانگيز  باشدقابل حل

انجام شده است، ولي هنوز اسالمي ثروتمديريت هاي خوبي در زمينه فعاليت تاكنون). 2007(ويلسون،

(سندويك،  و ارتقاي اين صنعت وجود دارد ).2009هم پتانسيل فراواني براي رشد

با خاورميانه، گذار ثروتمند دارد، تعداد زيادي سرمايهفراواننفتي منابعبه عنوان يك منطقه ثروتمند

ي در هاي نفت ميالدي، هنگامي كه شركت 1970 دههاز. هستندمديريت ثروت اسالمي خدمات كه متقاضي 

و قيمت نفت باال رفت، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، توليد ناخالص داخلي ملي شدند

ترين افزايش يافت. در واقع، صنعت مديريت ثروت اسالمي يكي از سريع هاي شخصيو نيز داراييمنطقه 
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و نيز افزايش تعداد هاي اخير، . در سالاست هاي در حال رشد در خاورميانه بخش افزايش ثروت در منطقه،

و خد در ميان جوامع مات مطابق با شريعتو گستره طبقات دارايي موجب رشد گرايش به محصوالت

و  (كيغيرمسلمان حتي مسلمان اچ،افو در نتيجه رشد فزاينده صنعت مديريت ثروت اسالمي شده است

 ). 2007؛ ويلسون، 2012

،3، دويچ بانك2، سيتي گروپ1سيبياساچ المللي، به ويژه هاي بين بانكجالب است كه حتي

خود را با نيازهاي ثروتبه دنبال اين فرصت هستند كه خدمات مديريت نيز5دو استاندارد چارتر4اس يوبي

پيانو بي6پيكتت اروپايي همچون برخي از فعاالن.)2007(ويلسون، گذاران اسالمي انطباق دهند سرمايه

و نيز از7پاريباس (ماد، به بازار خاورميانه ملحق شده شركاي خودطريق دفاتر نمايندگي محلي .)2006اند

و عرضه محصوالت در زمينه مديريت ثروت اسالمي هاي تخصصي ويژه تيمها اين بانك اي را براي طراحي

اند هايي از متخصصان فقهي را در خود تشكيل داده كميتهها اين بانكحتي).2004(جعفر، اندتشكيل داده

(ويلسون،  .)2007تا مشتريان از جهت رعايت موازين شرعي مطمئن باشند

1. HSBC 

2. Citi Group 

3. Deutsche Bank 

4. UBS 

5. Standard Chartered 

6. Pictet 

7. BNP Paribas 
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 خود هاي داراييي پرتفو سازي جغرافيايي در پي متنوعگذاران خاورميانه در حال حاضر، سرمايه

و جذاب مناطق تازه رشد يافتهرويكه شده است هاي اسالمي پيدايش صندوق امر موجبهستند. اين

و اقيانوسيه و جان،. اند متمركز شدههمچون آسيا .ب) 2010(رياضت

ش انكب هاي تأمين(شركت گذاري هاي سرمايه هاي اسالمي)، بانك(بيمه هاي تكافل ركتهاي اسالمي،

در مازاد براي انتقال وجوهاسالمي به عنوان يك واسطه گذاري سرمايه هاي صندوقو نيزاسالمي سرمايه)

ميبازار مي هاي اسال بانك طبق گزارش مؤسسه بنكر درباره پانصد مؤسسه اسالمي برتر، كنند. مالي عمل

را در اختيار اسالمي هايكهاي بان داراييكلاز درصد1/42، 2011شوراي همكاري خليج فارس در سال 

ا داشته و مالزي به ترتيباند. پس از آن، و7/35 يران در هاي بانك درصد دارايي3/12درصد هاي اسالمي را

مسلمان همچون شوراي همكاري اسالمي، تنها به كشورهاي داراي اكثريت ماليصنعت اختيار داشتند.

و مالزي محدود نمي و شرق آسيابلكه،شود خليج فارس از گيرد. را نيز در برمي مناطقي چون اروپا بسياري

در.هستندتسهيل ارائه محصوالت مالي اسالمي جهتاجراي اصالحات قانوني مناسب حالدراين مناطق 

و مؤسسات خارجي متعارف است، شامل هم دهندگان خدمات مالي اسالمي ارائهكه حالي مؤسسات داخلي

و هم از افراد غير مسلمان تشكيل  (كيميمشتريان نيز هم از افراد مسلمان .)201اچ،اف شوند

و خدمات مالي اسالمي، پيوسته در حال گسترش است. ، 2012در سه ماهه سوم سال محصوالت

سراسر جهان منتشر شد كه در مقايسه با دوره مشابهدر(اوراق بهادار اسالمي) ميليارد دالر صكوك 40

، به 2012مجموع صكوك منتشر شده در نه ماهه اول سال دو برابر شده است. سال گذشته اين رقم تقريباً

مي69ميليارد دالر رسيده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 109 دهد. درصد افزايش نشان

با 2012در سال شده نتشرمبا اين حال، ارزش صكوك  تريليون دالر اوراق قرضه9/2در مقايسه

هاي . داراييبا نسبت جمعيت مسلمانان در جهان تناسب ندارد،2012در سال المللي فروخته شده بين
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3/1حدودبه 2011در طول دهه گذشته، در سال درصد20تا15 ساالنه اسالمي با نرخ رشد متوسط

ميدتريليون دالر رس هاي كه اين صنعت در طول سال بيني كرده است پيشسسه استاندارد اند پورزؤه است.

در بينانه هاي خوش بيني حتي پيش. خواهد كرددرصد رشد20هر سال به ميزان،2015تا 2011 تري نيز

هاي اينيدو برابر شدن داراي1، سردبير نشريه مالي اسالمي جهاني. فرهاد رياضتاين باره ارائه شده است

دور از انتظارراسه برابر شدن آنها حتيو داندميكارانه يك تخمين محافظهرا، 2015صنعت تا سال 

و نه ساال كنفرانسبانك اسالمي نور، در دومين، مدير عامل2حسين القمزي. داند نمي تأمين مالي

مي«اسالمي خاورميانه، گفت: گذاري سرمايه يكتو صنعت جهاني مالي اسالمي اند ظرف پنج سال از رقم

و برسد، زيرا تريليون دالر در حال حاضر، به حدود چهار تريليون دالر  بازارهاي بكر همچون بازار آزاد چين

درداستاندارد چارترالمللي بانك بين.»اند، پديدار شدهمحصوالت جديدي كه به دنبال خود تقاضا مي آورند

هاي بانكي در حال حاضر دارايي«: اعالم كرده استصنعت مالي اسالمي انداز گزارش ژوئن خود درباره چشم

، به 2012سال تا پايانكه اين مقدار رشد دارد هاي بانكي متعارف داراييدو برابر منطبق با موازين شرعي 

از 2010از سال تريليون دالر خواهد رسيد. يعني1/1 (گروه كسب ». دارددرصد رشد33 تا اين زمان بيش

و رسانهو .)3،2012كار

1. Global Islamic Finance Magazine 

2. Hussain Al Qemzi 

3. http://www.globalislamicfinancemagazine.com/?com=news_list&nid=2667 
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و خدمات مديريت ثروت اسالمي-7  محصوالت

و در نتيجه عرضه ابزاردر صنعت مديريت ثروت اسالمي، رشد،مديريت ثروت سازوكارهايوهاتقاضا

مي با تكامل صنعت مالي اسالمي طبقات دارايي نيز تخصصي. اي دارد فزاينده و سرمايه تر به شوند گذاران

، اسالمي1پوشش ريسكهاي صندوقانواع صكوك، هاي خود هستند. سازي بيشتر در پرتفويعدنبال متنو

و2خصوصي گذاري سهام سرمايه در غيرمستقيم گذاري سرمايه، اسالمي3آميز مخاطرهگذاريهسرماياسالمي

بس به عنوان حوزه4هاي بورسي اسالميو صندوقمستغالت  يار هاي جديدتر در مديريت ثروت اسالمي

و جان، اند گسترش پيدا كرده ب). 2010(رياضت

برانگيز در مالي اسالمي ديده شده عنوان موضوعي مناقشهبه، هاي پوشش ريسك گرچه صندوق

و توسط سرمايه پوشش ريسكهاي تقاضا براي صندوق ولي،است روگذاران افزايش يافته است  از اين

و جان،اند كردهتالش دهندگان خدمات مالي ارائه (رياضت  تا راهكارهاي مطابق با شريعت عرضه كنند

سر علت افزايش تقاضا براي صندوق. الف) 2010 و مؤسسات گذاران مايههاي پوشش ريسك، اين است كه

و راهبردهاي پرتفويبهها از طريق اين صندوقتوانند اسالمي مي گذاري سرمايه هاي خود تنوع ببخشند

و مطابقكهد مختلفي را در پيش بگيرن و 2008(ليندسي، اسالمي هستند قواعدبا اصول ، به نقل از رياضت

از سرمايه در بين الف). در اثر اين تقاضا به ويژه 2010جان، ،مالي مؤسساتگذاران خاورميانه، بسياري

را انواعي از صندوق ت اند. هاي اخير ارائه داده سالدر هاي پوشش ريسك رديدهاي با وجود اين، هنوز هم

 
1. Hedge fund 

2. Private equity 

3. Venture capital 

4. Islamic Exchange-Traded Fund (ETF) 
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مي درباره اين صندوقمتخصصان مالي اسالمي زيادي از طرف و ها مطرح هاي پوشش صندوقآينده گردد

در بتوانندوابسته به اين است كه چگونه ريسك  خاكستري رنگ مالي منطقهخود را از بدنامي حضور

و جان،دناسالمي برهان .الف) 2010(رياضت

(به مشاركتي ماهيتبه دليل خصوصي اسالمي سهام گذاري سرمايه و بازده آن در تسهيم ريسك

گذاري سرمايه رشددليل ديگر براي رو به رشدي داشته است.، روندعنوان يك اصل مهم در مالي اسالمي)

به است. پس از بحران مالي كاهش يافتهبانكداري متعارف محبوبيت سرمايه خصوصي اسالمي اين است كه

كه دليل محدوديت هاي فعاليتالزام شرعي براي انجام در اسالم درباره بدهي وجود دارد، از جمله هايي

و جريانو وابسته كردن دارايي معامالت مولد در نتيجه گذاري سهام سرمايه هاي مالي به يكديگر، ها

گذاري سهام خصوصي متعارف وارد شده است، مصوني كه به سرمايهخصوصي اسالمي از انتقادات شديد

.ه استماند

و مصونيت نسبي گذاري رشد سرمايه با وجود و تبعات آن، خصوصي اسالمي آن در برابر بحران مالي

و خبرگان در زمينه مالي گونه كه بايد، رشد نكرده است. اين صنعت هنوز هم آن ولي با افزايش كارشناسان

و تدوين قوانين مناسب در سطح بين و نيز افزايش استانداردسازي المللي ضمن در نظر گرفتن اسالمي

و جان، مسائل خاص هر منطقه، موجب تقويت روند روبه (رياضت  الف) 2010 رشد اين صنعت خواهد شد

و در كنفرانس سرمايهاوراق بهادار مالزي آقاي دكتر رامال محمود كميسيون مدير گذاري خصوصي

گذاري سرمايه«:گويدمياين صنعت، درباره اهميت 2008آميز اسالمي در سال گذاري مخاطره سرمايه

ت آميز مخاطره كهمييك پل ارتباطي ايجاد اين صنعت. دارداقتصادبر شگرفيثيرأاسالمي خأل ناشي كند

يا بانكاز كمبود تأمين مالي از طريق  ميها و سهام را پوشش . ماهيت منحصر به فرد مدل دهد بازار بدهي
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و همسو شدن موجب،مديريت فعال استبر مبتنيكه آميز مخاطرهگذاري سرمايه بهبود حاكميت شركتي

از. گرددمينفعان با مديران منافع ذي و صنايع جديد به وسيله سرمايه شركتبسياري گذاران ها

و، اپل، فدرال اكسپرسهاي شركتمثال براي.اند پذير گسترش يافته مخاطره ام كه تأثير زياديبيآي گوگل

توان از اين سازوكار در ماليمي». اند اند، از طريق اين صنعت پديد آمدهي در جهان گذاشتهبر زندگي امروز

و كسب بازده، متنوعبه عنوان روشي براي كرد؛ نه تنها استفاده اسالمي نيز  بلكه براي اعتبار سازي پرتفوي

و  و كارها له به صورت جدي در كه منطبق با شريعت باشند. اين مسئ هاي تجاري نشانبخشيدن به كسب

و جان، 2009نامارا،(مك مالي اسالمي مطرح است .الف) 2010، به نقل از رياضت

ودرغيرمستقيم گذاري سرمايه كه هاي چشم مزيت مستغالت، به دليل نقش چند جانبه نسبت گيري

در گذاري سرمايهبه  بهحوزه،دارد مستغالتمستقيم مي رشد ديگري در مديريت ثروت اسالمي  رود. شمار

در كه سرمايه در حالي و زمان زيادي مند، نيازاموالگذاري مستقيم وسرمايه نقدينگي مشكالت است

هاي زيادي تر است، بلكه گزينه تنها آساننهگذاري غيرمستقيم در مستغالت،، سرمايهزيادي به همراه دارد

مي نيز در اختيار سرمايه گذاري تواند يا در يك صندوق مستغالت سرمايهيمگذار سرمايه دهد. گذاران قرار

1گذاري مستغالت گذاران ديگر در يك صندوق امين سرمايه كند يا اينكه پول خود را به همراه منابع سرمايه

زيادي پيش روي هاي گزينهبا شريعت، مطابقهاي مستغالت صندوق هنگام انتخاب. قرار دهد

كه هايي فرصتهاي مستغالت پديد آوردن مشاركت در صندوق مزيت اصلي. وجود داردگذاران سرمايه است

و مستغالت به عنوان گذاران به صورت انفرادي هرگز نمي سرمايه توانند به آنها دست يابند. از آنجا كه امالك

مي يك طبقه دارايي مهم براي سرمايه مي گذاران اسالمي باقي رسد گرايش به راهبردهاي ماند، به نظر

و جان، قيم سرمايهغيرمست (رياضت  الف). 2010گذاري در مستغالت نيز تداوم يابد

1. Real Estate Investment Trust 
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هاي دهه اخير در عرصه مالي اسالمي، انتشار اوراق بهادار اسالمي به نام صكوك است. يكي از نوآوري

و بنگاه اين اوراق كه به طور عمده براي تأمين مالي دولت، سازمان هاي اقتصادي هاي وابسته به دولت

ميمن و غيره) طراحي تشر (اجاره، مضاربه، مشاركت، مرابحه، استصناع شوند بر اساس عقدهاي اسالمي

مي شده و جايگزين مناسبي به جاي اوراق بهادار ربوي به ويژه اوراق قرضه شمرده (تسخيري، اند شوند

مي هايصكوك بخش قابل توجهي از بازار). 1386 از دهد سرمايه اسالمي را تشكيل سهام در رتبهو پس

ر 2/178بهموجود بازار صكوك ارزش در طول دهه گذشته، دوم قرار دارد. سيده است كه ميليارد دالر

مي 2011در پايان سال جهاناز كل دارايي هاي مالي اسالمي درصد3/14 حدود دهد. را به خود اختصاص

و گذاري مستمر در زيرساخت مايهسرهور، نوظو توسعه بازارهاي مناسب رشد اقتصاديها، حمايت دولت  ها

ت و خاورميانه،محور پروژهمين ماليأشرايط (شكل در آسيا )2به توسعه صكوك كمك كرده است

).2012اچ،اف(كي

 بلومبرگ)(منبع:ارقام به ميليارد دالر–روند انتشار صكوك-2شكل

الردميليون
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مؤسساتي كه محصوالتي از اسالمي در طول دهه گذشته به مدد تعداد زياد هاي صندوقصنعت

مي هاي سرمايه مالي را به صورت گزينه سريعي داشته كنند، رشد گذاري مطابق با شريعت، ساختاربندي

همراه با بسياري از مناطق ديگر مديريت دارايي در نيز، اين صنعت 2007بحران مالي در سال با بروز. است

و با مشكل روبهجهان  در هاي صندوق دارايي مجموعبا اين حال، رو به افول گذاشت. رو شد هاي اسالمي

ها در پايان سال همچنين تعداد صندوق ميليارد دالر رسيد.9/40درصدي به رقم4/7با رشد، 2011سال 

(شكل92/3، 2010صندوق در سال 688عدد رسيد كه نسبت به تعداد 715به 2011 درصد رشد داشت

(كي3 ).2012اچ،اف)

(منبع: بلومبرگ) روند توسعه صندوق-3شكل  هاي اسالمي
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مي صندوق شوند هاي بورسي اسالمي بخش مهم ديگري در توسعه مديريت ثروت اسالمي محسوب

و جان،  مي 2010(رياضت امروزه«گويد:ب). جان سندويك يكي از فعاالن صنعت مديريت ثروت اسالمي

و برآورده نشده اي نيازت ثروت اسالمي وجود دارد... آنچه به طور ويژهاي براي مديري تقاضاي گسترده

و جان،» داريم، محصوالت است؛ محصوالتي كه مطابق با اصول شريعت باشند رغمبهب). 2010(رياضت

اي،اسالم بورسيهاي صندوق بازار نوپا بودن بسينرشد يك نمونهدارد. يعيسر ياربازار روند اي خاص از

معموالً از رشد گذاري بلندمدت . طال به عنوان يك گزينه سرمايهاستطال صندوق صندوق بورسي اسالمي،

و  (كه براي فعاليتبه عنوان يك دارايي قيمت برخوردار بوده و هاي منطبق با شريعت ايده فيزيكي آل است)

تي بااليي از ثبات قيمپذيري، طال عالوه بر انعطافاست. مديريت ثروت منعطف براي يك ابزار نقدشونده،

و نيز برخوردار است. از اين رو مي و مديريت ثروت توسط فرد تواند دارايي مناسبي براي نگهداري

و جان، خانواده (رياضت ب). 2010اش باشد

 اختصاصي بانكداريو اسالمي ثروت مديريت-9

آن از نگاه مشتريان يا دريافترا مديريت ثروت اسالمي،تا به حال ايم. اكنون نگريستهكنندگان خدمات

دهندگان خدمات تر از ديدگاه ارائهو به طور عامهاي اختصاصي از ديدگاه بانكقصد داريم بحث خود را 

 باز نوين بانكداري مهد سوئيس كشوربهو پيش قرندوبه اختصاصي بانكداري قدمت كنيم. بررسي مي

مانند دنيا اول تراز هاي بانك همه تقريباً.است گذشته دههسهبه مربوطآن توسعهو رشد . وليگردديم

يو سيتي اچبي بانك، و باركليبياس اس، بهثروتمندد. افرادانه داد نشان ويژه توجهتاخدم اين ارايهبه سي

 مديريترا آنها ثروت متخصص، مالي سساتؤمو مشاوران دارند نياز خودايهحرفو كاري مشغله دليل
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ب با متناسب،رسودآوو جامع هايحلهرا ارايهباتا انده كرد تالشها فرصت اين شناساييباهمها انككنند.

به بانكداري اختصاصي خدمات. كنند مديريتو داده افزايشرا آنها ثروت خود مشتريان پذيريكريس

و غيرماو مجموعه شودمي ارايه مشتريانبه منعطفو فردبه منحصر صورت لي را اي از خدمات مالي

و گذاري در انواع دارايي سرمايه گيرد. دربرمي و ليزينگ، خدمات صرافي، مشاوره مالي ها، خدمات بيمه

و مشاوره حقوقي، برنامه،مشتريان مستغالتو امالك معامالت انجامگذاري، سرمايه ريزي تحصيلي فرزندان

ا نمونه غيره، بانكداريت. در واقعاساختصاصييبانكداردر به مشتريانهئارا قابل خدماتزهايي

و علم مديريت ثروت اختصاصي،  است. هنر

را بانك مي به خوبي هاي اختصاصي كه وظايف خود نسبت به مشتريان مي انجام توانند دهند،

و رفع نمايند. بانك اختصاصي اسالمي ايدههانيازهاي مديريت ثروت آن به خوبي به نيزآل را شناخته

و تعهدات خودي مشترينيازها يا خدماتو بنابراين استواقف ان مديريت ثروت را متناسب با هر فرد

مسلمان گذار ثروت يك خانواده براي سرمايه ريزي طور كه ذكر شد، برنامه همانخانواده ارائه خواهد كرد. 

، بانكن بنابراياسالمي خوب به اين موضوع واقف خواهد بود. اختصاصيو يك بانك اهميت زيادي دارد 

(و ساير افراد تحت تكفل)، دوران بازنشستگي مديريت ثروت براي يك مشتريهنگام ارائه خدمات ، فرزندان

ميو برنامه .)2009(بيرگن، گيرد هاي آتي وي را نيز در نظر

و گرايش مسلمانان به خارج كردن دارايي از انباشت ثروت توسط مسلمانان در سراسر جهان، ها

و برخ اسالمي گشته است. هم اكنون اختصاصيباعث افزايش تقاضا براي بانكداريي كشورهاي ديگرامريكا

دزيادي اسالمي هاي در جهان، بانك و بانك هاي(شامل بانكارند وجود كه داراي متعارفهاي اسالمي

عر هاي اسالمي بانكبراي اينكه).هستند اسالميبخش ارائه خدمات بانكداري  صه رقابت با نيز بتوانند در

و خدمات بايدهاي متعارف به ويژه در عرصه بانكداري اختصاصي رقابت كنند، بانك ضمن ارائه محصوالت
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، مدير عامل1نور كوئك.)2006(ماد، تمركز كنند نيز محصوالتوبر افزايش كيفيت خدمات متنوع،

بق با شريعت به شدت در حال تقاضا براي محصوالت سفارشي مطا«گويد: مي2كيوان بين الملليشركت

ما خواهان خدماتي مانند برنامهمشتريان بسيار ثروتمند مثال افزايش است. براي ،ليريزي ارث، تأمين

و محصوالت ساختمعامله مديريت پرتفوي، نيازهاي افراد ها، ولي تعداد كمي از بانك. هستند يافته سهام

ميرا مد نظر مسلمان بسيار ثروتمند  يكددهن قرار نگر درباره خدمات مديريت ثروت ارائهكل ديدگاهو يا

.)2012(كلسنيكوف،» دهند مي

واي گستردهبايد ديدگاه مديريت ثروت اسالمي كنندگان خدمات ارائه و اهميت خانواده داشته باشند

دردرنيز بشردوستي را  م راهبردنظر بگيرند. اين دو موضوع، بايد نقش شتريانمديريت ثروت هر يك از

در مهمي و بنابراين در كنندگان خدمات مديريت ثروت ارائه راهبردهايايفا كنند قرار اولويت نيز بايد

و برون مرزي بايد درون هاي گزينههمچنين.بگيرند و تنوع يابند تا مرزي با بازار به تساوي توسعه يافته

يبالقوه مالي اسالمي در زمينه مديريت ثروت نه تنها  ك كشور بلكه در سراسر نقاط جهان مورد در

و سرمايهبرداري قرار گيرن بهره و حتي افراد غيرمسلمان نيز براي ورود به اين صنعت گذاري در آن تشويقد

و جان،  (رياضت ب). 2010شوند.

1. Noor Quek 

2. NQ 
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 اسالمي ثروت مديريت هايچالشوهافرصت-10

و با داشتنمديريت ثروت اسالمي، براي را هاي رشد زيادي فرصتي مالي،ابزارها بسياري از ساختارها

ميصنعت  و جان، كند مالي اسالمي فراهم كشورهاي اسالمي از جمله مالزي،ب). 2010(رياضت

و حتي كشورهايي مانند انگلستان با شناسايي فرصت، امارات،عربستان و كويت هاي جديد در حوزه قطر

و كسب سهم بيشتر از ثروت جهاني مديريت ثروت اسالمي، در پي ارتقاي جايگا ه خود در اين صنعت

و آگاهي در زمينه مالي اسالمي، فرصت خوبي و نيز افزايش دانش هستند. با بروز بحران مالي در جهان

و  و خدمات در زمينه مديريت ثروت اسالمي با گستره براي مؤسسات مالي اسالمي جهت عرضه محصوالت

ا و هاي رشد جديدي در مناطق فرصتمرزي، با ارتباطات برون، مؤسساتين عميق بيشتر پديد آمده است

).2012اچ،اف(كياند پيدا كردهجهان گوناگون

در حال حاضر صنعت مديريت ثروت اسالمي از جايگاه شايسته خود در جهان برخوردار نشده است.

 موجب ايجاد عرضه بودكم. برعكس، نيستمشتريان از سوي فقدان تقاضا يا گرايش دليل اين امر،

اند آنها مايل صكوك معموالً خريدار حقوقيگذاران سرمايهبراي مثال. در اين زمينه شده استهايي چالش

رو.دارند نگه تا سررسيدرا  مي از اين آن مشتريان جديد به سختي . بيشتر را در بازار پيدا كنندها توانند

مي آنچه در برنامه همانند اسالمي مالي ريزيا به برنامهه بانك و تنها ريزي مالي متعارف  نگرند، توجه ندارند

كهتقاضاي مشتريان ثروتمند براي چنين رو مي بانك يكردي است (كلسنيكوف، كند ها را مجبور به واكنش

و تنوع ريزي مالي مناسب، ضمن انجام برنامه، بايدمديريت ثروت اسالميبراي ارتقاي صنعت.)2012 مقدار

م دارايي مناسب هاي نه شكافو افزايش يابدطابق با شريعتو هاي موجود در بازار با محصوالتي پر شود كه
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و عرضه بلكه تابع قابليت رقابت دارند،تنها قوانين شريعت نيز هستند. به عالوه الزم است سازوكار بازاريابي

 خدمات مديريت ثروت اسالمي نيز ارتقا يابد.

و هماهنگ مديريت ثروت اسالمي، صنعت اساسي هايشچاليكي از سازي نياز به استانداردسازي

در. است براي ايجاد هماهنگي در تدوين قوانين استاندارد براي استفاده همه مؤسسات مالي اسالمي، بايد

مبناي اصلي اصول اسالمي براي خصوص قوانين توافق حاصل شود. همچنين بايد قرآن به عنوان

گگذاري مالك مقررات مييرد. قرار و رويه مشكل زماني پديد به آيد كه اصول هاي مربوط به موارد خاص

و الزم است از تفاسير قرآن يا روايات استخراج شوند. راحتي يافت نمي در ترين چالش بنابراين، بزرگشوند

و هماهنگي اين تفاسير گذاري مقررات  قانوني در يك چارچوبو روايات مالي اسالمي، استانداردسازي

و زيادي براي استانداردسازي تاكنون اقدامات كارا براي فعاليت مؤسسات مالي اسالمي است. منسجم

مالي مؤسساتحسابرسي سازمانتشكيل هاي مختلف، صورت گرفته است. بخشصنعت مالي اسالمي در 

(نظير، نمونه،2و هيئت خدمات مالي اسالمي1اسالمي .)2012اي از اين اقدامات است

 اسالمي ثروت مديريت اندازچشم-11

، است يافته، كاهش 2007تا 2002هاي در مقايسه با سالپس از بحران مالي سرعت افزايش ثروت هرچند

و زيادبه دليل رشد ولي انداز چشماز مريكاي التين، همچناناثروت در بازارهاي نوظهور آسيا، خاورميانه

 
1. Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions 

2. Islamic Financial Services Board 
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ش . پيشي برخوردار استمثبت تا5/6با رشد متوسط ساالنه دارايي افراد ثروتمند جهانكه است ده بيني

.)3(شكل تريليون دالر برسد8/55به 2015سال

)كپجميني در جهان به تفكيك مناطق مختلف(منبع:افراد ثروتمند دارايي روند رشد-3شكل

به، افراد به دليل بسياري از كشورهاي جهاندر در اثر بروز تم متعارف سيسعدم اطمينان نسبت

شرايط بازار انتظار با بهبود.اند كردهبه سمت خدمات مالي اسالمي گرايش پيدا تا حدودي بحران مالي 

به رود سرمايه مي ازكه باشند با شريعت مطابقگذاري هاي سرمايه اي به دنبال فرصت فزاينده طورگذاران

ازو ساختار اخالقي بهتري شفافيت و به تبع آن، برخوردارند. مديريت ثروت اين رو صنعت مالي اسالمي

الردتريليون
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و مهم پيشروبسياري از مراكز.است گرفتهكانون توجه قرار اسالمي پس از بحران مالي، بيش از پيش در

و خدمات مطابق با شريعتبه دنبالو حتي مؤسسات مالي متعارف، مالي اسالمي و ارائه محصوالت هستند

كه به نظر مي  برخيدست پيدا كند.يگير به رشد چشم يريت ثروت اسالمي در آينده نزديكمدرسد

 شوند، عبارتند از:ميرشد صنعت مديريت ثروت اسالمي موجب عوامل كه

.با شريعت هاي مطابقو دارايي افزايش تقاضا براي محصوالت-

و مراجع قانوني ولتداقدامات- ي در كشورهاي مالي اسالم صنعت در سراسر جهان براي توسعهها

.گوناگون

و شركت- و مستغالت، بازارهاي نوظهورهاي مرتبط با دولت در خاورميانه (بخش مالي، امالك آسيا

و نقل)  و حمل و گاز پينفت از صندوق در و پروژه زيرساختهايي براي حمايت هاي هاي عظيم

و ساز در مناطق  هستند. خود ساخت

 نفر ميليارد5/1، جمعيت كل مسلمانان از 2020ا سالت بيني شده است؛ پيشجمعيت افزايش-

و اقيانوسنفر افزايش يابدميليارد5/2به كنوني ه داراي بيشتريني. در حال حاضر، منطقه آسيا

كه جمعيت مسلمان از1/62يعني بالغ بر يك ميليارداست جهاننناكل جمعيت مسلمادرصد

.باشد مي

ميگذ در ارتباط با ترجيحات سرمايه كه اري در چند سال آينده، انتظار همزمان با تقويت اعتماد رود

به سرمايه و دا گذاران ريسكي همچونپرهاي راييويژه بهبود وضعيت اقتصادي در جهان، افراد ثروتمند به

و مستغالت، سهام مي روي آورند. از جمله خطراتي كه چشم امالك كند، انداز مثبت اقتصاد جهاني راتهديد

و اثرات سرايتي ناشي از مشكالت مالي در اروپا است كه ممكن است خراب شدن وضعيت اقتصادي كشورها

(كي ميدر مجموع.)2012اچ،اف روند رشد فعلي را كند يا متوقف كند صنعت رسد كه آينده به نظر
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ن اسالمي اميدواركننده باشد مديريت ثروت و يزو روز به روز بر جمعيت متقاضيان اين خدمات

و خدمات گسترده عرضه و محصوالت  تري ارائه گردد. كنندگان آن افزوده شود

و جمع-12  نتيجه گيريبندي

و موازين شرعي تبعيت مي كند كه تا حد زيادي، با ديدگاه مديريت ثروت از ديدگاه اسالمي، از اصول

به. متعارف تفاوت دارد عنوان امانت نزد او سپرده شده در اسالم انسان مالك اصلي ثروت نيست، بلكه ثروت

و تواندميو او و آن را مديريت كنداحكام شرعي در چارچوب دستورات الهي از. از ثروت استفاده ثروت

مي راه و غيره هاي مختلفي حاصل . در همه اين موارد، اسالم راه شود، مانند قرارداد خريد، هديه، ارث

بهدر اين جهان، خدا عنوان جانشين مشخصي براي مديريت ثروت دارد. انسان به  به دنبالاي گونه بايد

و استفاده از آن  و آخرت رضايت خداوند را كه باشد، ثروت  كسب كند.در دنيا

و محصوالت مربوط به مديريت ثروت اسالمي از طريق بانك و خدمات و مؤسسات مالي اسالمي ها

و نيز تقاضاي شود. اين صنعت به دليل پتانسي حتي متعارف ارائه مي و متنوع ل بالقوه در ارائه خدمات جديد

و شكوفايي است. تا  يك دهه زياد مسلمانان براي دريافت خدمات مطابق با شريعت، پيوسته در حال رشد

مي، محصوالت پيش و مورد استفاده قرار گيرندي داراييتوانستند در يك پرتفو مالي اسالمي اندكي

يدر پرتفو متعارف هايي به جز داراييهاي براي نگهداري دارايي كميتخابانحق گذاران مسلمان سرمايه

به براي سرمايه حتيدر حال حاضر، وليخود داشتند دامنه گذاران معمولي نيز اين امكان فراهم است كه

هاي دارايياز اين رو نگهداري دسترسي داشته باشند.و خدمات مالي اسالمي از محصوالتاي گسترده

افزايش گستره صنعت مالي اسالمي از طريق. رف كه با احكام شرعي مغايرت دارند، هيچ توجيهي نداردمتعا
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و و نيز افزايش عمق بازار از طريق حجم زياد معامالت در اوراق بهادار اسالمي ارائه محصوالت جديد

و چشمگذاري مشترك، فضاي توسعه مناسبي را براي اين صنعت فراهم كرد هاي سرمايه صندوق اندازه است

 روشني را پيش روي آن قرار داده است. 
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