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  3مقاله کاري شماره  

  

  انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی چشم

  1لیال محرابی

  

  

  چکیده

است. این شیوه  همواره از جذابیت خاصی برخوردار بوده،هاي مالی با بحران هو جدید در مواجهاي نو  گفتن از شیوه سخن

اش توان  شکی نیست که اقتصاد اسالمی با تعالیم متعالی.هاي جاودانه زندگی است جدید زاییده فرامین الیزال الهی و برنامه

اش نسبت به  بودن این آیین الهی و پاسخگویی و کاملسخن از خاتمیت اسالم در واقع حل مشکالت اقتصادي بشر را دارد.

هاي متمادي پس از ظهور این دین بارها و بارها تکرار شده است. در هر  حیات بشر، مطلبی است که در قرن لئمساتمام 

ته و هایی از این حقیقت مورد کاوش قرار گرف جلوه ،هاي فکري موجود در آن روزگار ها و پیشینه به تناسب پرسش ،عصري

ها  مند با رویکرد سیستمی به اقتصاد که با معیشت انسان است. اما نگاه نظام هایی تدوین شده ها و رساله در باب آن کتاب

پاسخگوي  متعارفساختن مرزهاي آن از اقتصاد  رو تدوین اقتصاد اسالمی و روشن اي طوالنی ندارد.از این سابقه ،سروکار دارد

کتاب  10موجود خواهد بود. گزارش حاضر ترجمه فصل هاي  بسیاري از کاستی Macroeconomic Theory and its 

Failingsبا عنوانAn Islamic economic perspective on the global financial crisis بوده که پس از بیان تمایزات میان

پردازد. د بحران مالی از دیدگاه اسالمی میهاي ایجا هاي اسالم و ریشه به بررسی ویژگی ،متعارفاقتصاد اقتصاد اسالمی و   

  

  ، بحران مالی.اسالمی اقتصاد کلمات کلیدي:

 JEL: G21 ،Z12 ،H12 ،.N30بندي طبقه

  

                                                             
  .کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداري اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی ١

 L.mehrabi@mbri.ac.ir پست الکترونیک:
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 مقدمه .1
 

است. این شیوه  همواره از جذابیت خاصی برخوردار بوده،هاي مالی با بحران هاي نو و جدید در مواجه گفتن از شیوه سخن

اش توان  شکی نیست که اقتصاد اسالمی با تعالیم متعالی .هاي جاودانه زندگی است الیزال الهی و برنامهجدید زاییده فرامین 

اش نسبت به  بودن این آیین الهی و پاسخگویی سخن از خاتمیت اسالم و کاملدر واقع حل مشکالت اقتصادي بشر را دارد.

از ظهور این دین بارها و بارها تکرار شده است. در هر هاي متمادي پس  حیات بشر، مطلبی است که در قرن لئمساتمام 

هایی از این حقیقت مورد کاوش قرار گرفته و  جلوه ،هاي فکري موجود در آن روزگار ها و پیشینه به تناسب پرسش ،عصري

ها  عیشت انسانمند با رویکرد سیستمی به اقتصاد که با م است. اما نگاه نظام هایی تدوین شده ها و رساله در باب آن کتاب

پاسخگوي  متعارفساختن مرزهاي آن از اقتصاد  رو تدوین اقتصاد اسالمی و روشن اي طوالنی ندارد.از این سابقه ،سروکار دارد

کتاب  10موجود خواهد بود. گزارش حاضر ترجمه فصل هاي  بسیاري از کاستی Macroeconomic Theory and its 

Failingsبا عنوانAn Islamic economic perspective on the global financial crisis بوده که پس از بیان تمایزات میان

پردازد. هاي ایجاد بحران مالی از دیدگاه اسالمی می هاي اسالم و ریشه به بررسی ویژگی ،متعارفاقتصاد اقتصاد اسالمی و   

 

  . اقتصاد اسالمی چیست؟2

  
اندیشی مشکالت اقتصادي (بر اساس روش و  سازي و چاره تجزیه و تحلیل، شفافاقتصاد اسالمی عبارت است از دانشی که به 

شدن و یا دادن  خاطر و آرامش درونی است که از طریق تسلیم  پردازد. اسالم در لغت به معنی آسایش معیار اسالمی) می

تدار ها امان انسان ،. در قرآن کریمدست خواهد آمد اختیار خود به خداوند (تسلیم امر و نهی وي) بر مبناي قوانین آشکار به

این چنین تعهدات، تمایز و  باشند. درواقع روي زمین و متعهد به رعایت قوانین مطابق با شریعت در زندگی خود میخدا 

کند. از  طور ذاتی تنها بر مفهوم امانتداري تأکید می کند، بلکه به روحانیت ایجاد نمی غیربرتري میان روحانیت (تقدس) و 

ها تنها امانتدار و پاسخگوي اعمال خود نزد خداوند  دگاه مسلمانان، مالک تمام ثروت و منابع طبیعی، خداوند است و انساندی

  . دتر ش توان به مفهوم امانتداري نزدیک رو، با رعایت یک سري اصول اخالقی و عدالت می هستند. از این
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  . تمایزات اقتصاد اسالمی ازاقتصاد متعارف 3

هاي اخالقی  ها و جنبه رت کلی، اقتصاد اسالمی محدوده تجزیه و تحلیل اقتصاد متعارف را از طریق بررسی مذهببه عبا

  ):2000نماید. به نقل از چپرا( تر می زندگی اقتصادي، وسیع

ـاجتماعی را  هاي اخالقی، انسانیت و عدالت اقتصادي الگوي اسالمی مقدمات مهمی از جمله ارزش«

اصالح افراد و جامعه بدون قرارگیري بازار و  هاي اجتماعی از طریق قع این الگو بر دگرگونیدربردارد.در وا

  »عدالتی تأکید دارد. دولت در بی

که اقتصاد  مند از جستجوي معنوي زندگی، در حالی این کامالً قابل درك است که به طور عام، اسالم روشی است قاعده

بودن آنها گسترش پیدا  هایی در قالب مثبت و قانونی جهت دستیابی به تفاوتمتعارف در میان یک سري مقررات دنیوي 

کاهد. در واقع،  ها می ها) از میزان وحدانیت ریشه است. این مسأله به این صورت قابل بحث است که این تضادها (تفاوت کرده

که   مذهبی داللت دارد، در حالی هاي اجتماعی با منشأ مشکالت و مسائل مربوط به سیاست عمومی(دولتی) غرب بر ارزش

هاي کاربردي مختلف مذهب تصدیق  گیري بر اساس مبنا و اصول شریعت اسالمی،نقش عقل را در جنبه چارچوب تصمیم

  نماید. می

مانند اخالق و  طبیعى يماورا از سوي دیگر، یک مسلمان، نزول و وحی الهی را به عنوان یک منبع علمی بر مسائل

ها و تئوري  شناسی علم اقتصاد،در مسیر پاسخگویی به ارزش طوریکه تحوالت مربوط به استاندارد روش به پذیرد؛ عدالت می

ها  اي از مزیت پردازد که انسان (انسان اقتصادي) به عنوان مجموعه اخالقی بوده است. اقتصاد به طور خاص به این مسأله می

پردازد. به طور مشابه نیز اسالم، بشریت را به عنوان بنده و  منابع می ها و منافع حاصل از به تعادل میان تغییرات در هزینه

بایستی حتی با پرداخت هزینه، جهت تطبیق رفتار خود با  پیروان مذهبی  رو نماید. از این نماینده خدا روي زمین معرفی می

  دارد، تالش نمایند. تأکید زیادي بر حفظ معنویات مدل برخواسته از شریعت که

نماید: اول اینکه، مطلوبیت یا  ه به این دیدگاه، اقتصاد اسالمی مفهوم مطلوبیت را از سه طریق بیان میبا توج

است. دوم، مطلوبیت یک فاصله موقتی میان این  رضایتمندي جهت دستیابی به معنویات و همچنین مادیات گسترش یافته

گونه بیان نمود که رفاه و مطلوبیت در  توان این عی میدنیا و آخرت است وسوم اینکه با تأکید بر شناخت تعهدات اجتما



 
 

 
 

7 

 

بودن، جایگزینی است براي وفاداربودن  یافتنی نخواهد بود. نتیجه آنکه عقالیی مفهوم واقعی بدون توجه به رفاه دیگران، دست

  اید.نم ها و با توجه به عالیق اجتماعی و گروهی دنبال می کسی که عالیق شخصی خود را مطابق با محدودیت

ها افرادي حریص و  در این میان، نفع شخصی نیز انکار نشده است. در حقیقت، قرآن کریم بر این عقیده است که انسان

  خوانیم: سوره عادیات می 8-6طالب حق مالکیت هستند. به عنوان نمونه در آیات 

»

ها نسبت به پروردگارشان سخت ناسپاس هستند و او خود بر این امر گواه است و به راستی آنها سخت  همانا انسان

اند شیفته مال و ثروت

 گردد؛مند  تواند قاعده شده و کلی آن می در مقابل، نفع شخصی از طریق تقویت اخالقی براي ایجاد شکل هدایت

برند. قرآن کریم  را براي آن به کارمی»٢از جانب خداوند شده الهام شخصی  نفع وضعیت«) عنوان 2008طوریکه خان و بتی(  به

معتقد است که هر فرد، عضوي از خانواده خداوند است و سهم و حقوق آنها در منابع طبیعی و ثروت خدادادي یکسان است. 

  خوانیم: سوره تغابن می 16در آیه 

نید و کسانى که انفاق ک )در راه خدا( بشنوید و فرمان ببرید و مالى براى خودتان ،توانید از خدا پروا بدارید پس تا مى«

  .»ندا آنان رستگاران ،از خست نفس خویش مصون مانند

دوستی، همکاري، برادري، اتحاد، مهربانی و احترام  نتیجه اینکه، افراد باایمان با تکیه بر نیروهاي اخالقی از قبیل نوع

  پردازند. متقابل به مقابله با خودپسندي و حرص و طمع خود می

بایستی اهداف خود را متناسب با مذهب دنبال  هاي اقتصادي می کنندگان در فعالیت و شرکت در اقتصاد اسالمی، فعاالن

گیري  ها و انتظارات باشند. در این زمینه، آزادي مطلق براي تصمیم کرده و به طور کامل تسلیم قوانین و اصول جامعه، ارزش

شده در این زمینه (اصول و مبانی شریعت)  طراحی ها، مدیریت و محدود به قوانین گیري فردي وجود ندارد، بلکه تصمیم

ها جهت دستیابی به مطلوبیت و یا رضایت در دو سطح  هاي انسان منابع اقتصادي و تالش باشند. این بدان معنی است که می

                                                             
2- Divinely Inspired State of Self-Interest 
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دربرخواهد هاي اقتصادي هر دو منفعت مالی و اجتماعی را  گونه فعالیت مادیات و معنویات به کار گرفته شده و در واقع این

سرانجام خواهد بود و ایجاد توسعه کامل جامعه  ثبات و بی سازي معنویات، بی رو، دستیابی به مادیات، بدون غنی داشت. از این

  باشد. و افراد در گرو برقراري تعادل میان این دو عامل می

  ها و نظرهاي مختلف در زمینه اسالم . دیدگاه4

به حمایت و تقویت بازار آزاد و تجاري پرداخته و تجزیه و تحلیل رفتار فعاالن بازار )، اسالم 1996از دیدگاه اسمیرنو (

است. اسالم براي انتشار و تصویب قوانین و مقررات مربوط به  هاي مالی (پولی) را نیز کامالً در خود جاي داده نسبت به انگیزه

به بررسی بازتاب خود بر  ت. اسالم از طریق نهاد بازارهایی قائل اس ها تفاوت رفتار کلیه موارد مربوط به فعالیت انسان

هاي انسانی(از قبیل  پردازد. در واقع رفتار بازار همگام با دیگر کنش هاي تعامالت انسانی می سازماندهی دیگر حوزه

در رابطه با  ها ـ اجتماعی) آماده است تا با استناد به اهداف پیچیده و ساده زندگی انسان هاي سیاسی و اقتصادي سازمان

اي است که از ابن سینا، دانشمند مشهور  (تئوري عدالت) بررسی و اصالح گردد. در حقیقت،این مسأله به اندازه احکام عدالت

ها روي زمین ضروري و  آمده از طریق قانون براي حفظ و نگهداري زندگی انسان است که عدالت به دست شده مسلمان نقل 

  باشد.  حتمی می

گردد. در واقع، اقتصاد اسالمی  ) معتقد است، این مسائل(اسالم) به تاریخ شروع دین و مذهب برمی1996لیندهلم (

براساس تصویري از یک نظم و الگوي مستقل در نیمه دوم قرن بیستم در نظر گرفته شده که به عنوان یک عامل خردمند 

هاي اجتماعی مدرنیزه، آغاز به کار  یشنهادي سازمانهاي پ هایی با اکثریت جمعیت مسلمان جهت تأثیر بر روش در سرزمین

رفته است. تولد اسالم بر خالف  اتحاد و فلسفه اخالقی اسالم به شمار می جزء الینفک ها این مسأله نموده است که تا مدت

جدید با به  مسیحیت در زمان امپراطوري نبوده، بلکه در خارج از دو امپراطوري زمان خود و دوران ایجاد یک فرمانروایی

یابیم که در آن  است. با نگاهی به عقاید و نظرات مسلمانان درمی شمردن ایمان و اعتقاد متولد گردیده رسمیت و قانونی

هنگام، اسالم به عنوان یک طرح و الگوي اولیه براي نزدیکی اجتماعی شهروندان بوده؛ به طوریکه از دیدگاه مسلمانان، تمام 

هایی که باعث انحراف از مجموعه  توان به انگیزه ایجادشده ناشی از ایمان نسبت داد و بدي میها را  اعمال خوب انسان

  است، جستجو نمود. اسالم »عصر طالیی«آنچه به عنوان  توان در طول است را می فرمایشات پیامبر و جانشینان وي شده
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طوریکه  به است؛ (متمایز) کامالً قابل توجه بودهگونه روندهاي تکاملی متفاوت  )این2009از دیدگاه اقبال و لویس(

اند. در  داري) مواجه بوده مانده از امپراطوري رم با یک سري تجمالت نظام فئودال(زمین در زمان باقی شده مسیحیان جذب

ک نوع هاي ارسطویی بوده و مسیحیت براي یک دوران مهم، ی جامعه فئودالی، اکثر مبادالت در راستاي نوع و مسیر ایده

مشکالت مربوط به  اما در مقابل، اسالم به رسیدگی به بودند. ناسازگاري و مخالفت را با بازار تجاري و مبادله در پیش گرفته

 مبادالت بازار آزاد (پولی) در شهرهاي عربی پرداخته و با اتصال مسیرهاي ارتباطی به یکدیگر و مناطق کوچک آسیایی،

نمود. در این میان، در اسالم براي ایجاد شفافیت تجاري و جلوگیري از  وکار)را فراهم می سبتشویق و رشدبازرگانی (ک زمینه

رو این چارچوب  باشد. از این بندي و غرر ممنوع می است که در آن ربا، شرط عدالتی، چارچوبی با جزئیات قرار داده شده بی

  دهد. مبناي عدالت در مبادالت را تشکیل می

اند. به عنوان مثال، دیدگاه  اي عمده در زمینه مبادالت عادالنه (منصف) سکوت اختیار نمودهه از سوي دیگر، مکتب

شده،  شده با بازار شناخته ریزي پردازند. از نظر کلی، اقتصاد برنامه ها به تعریف دو قطب مخالف می خواه مارکسیست و آزادي

بهینگی «و  3»آزادي منفی«ار کامل نیست اما اصولی از جمله خواه، پذیرش باز هیچ ارتباطی ندارد. دیدگاه طرفداران آزادي

گیرند. لیبرالیسم از طریق تحمیل قوانین مربوط به رقابت عادالنه و  را به عنوان معیاري در مبادالت بازار در نظرمی4»پارتو

دور نیست و بیشترین تمرکز  کننده، به ایجاد رفاه پرداخته که البته تا حدودي از دیدگاه اسالمی چندان نظام حمایتی مصرف

  باشد.  آن بر عوامل بیرونی از جمله مخارج دولت و اصالح بازار از طریق مالیات، سیاست رقابتی و توزیع مجدد می

از دیدگاه اسالمی، اگرچه اصالحات خارجی جهت جلوگیري از سقوط و نابودي ضروري است اما در این مسیر، 

سازوکارها و مبادالت داخلی را به خاطر  توانیم اصل و ریشه آن وجود دارد. ما نمیهاي زیادي براي رسیدن به  محدودیت

پردازد، اهداف  زیرا زمانیکه بازار به حفظ و بقاي خود می عدالتی و امکان ظلم به مردم نادیده بگیریم؛ مفاهیمی از جمله بی

گردد. در  هاي اخالقی سازماندهی می س اصول و پایهنیز به طور ذاتی به اصالح و تجدیدنظر آن پرداخته و در نهایت، بر اسا

اهمیت نخست به مسئولیت افراد جهت انجام تعهدات مربوط به حمایت خود، خانواده، همسایگان، نزدیکان و  این زمینه،

را  گردد. در واقع یک ایده مطرح است که اگر حفظ و نگهداري نهادها و بنیان سالم که بناي یک جامعه سایر افراد برمی

                                                             
3-Negative Freedoms 
4-Pareto Optimality 
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ها دوباره با  تا با آن به یاري وقایع خارج از کنترل افراد بپردازند، لذا تفاوت هاي دولت باشد مسئولیت دهد، جزء تشکیل می

گفت که تجزیه و تحلیل نقش  توان گردد. لذا در مجموع می ورود دولت به عنوان مجري عدالت از طریق قوانین آشکار می

تواند انجام  تواند و یا نمی ـ نه از طریق مطالعات چیزي که بازار می ها و اهداف عدالت تئوريمالی دولت نیز با بررسی 

هاي آن گره و  که چگونه یک بخش از تئوري عدالت اسالمی با دیگر بخش دهد  دهدـآغاز گردیده و از این طریق نشان می

  است. پیوند خورده

کام و دستورات مثبت و منفی در ارتباط با اصول اخالقی در اسالم در این زمینه، براي ایجاد عدالت در مبادالت، اح

اندوزي (نگهداري ثروت)  شده در ذیل، براي اطمینان از الگوي باثبات رفتار بازار و ثروت وجود دارد که این احکام مثبت ارائه

  است.  طراحی شده

  . احکام مثبت اصول اخالقی در اسالم1ـ4

  5ـ حقوق مالکیت

ثر در افزایش کارایی بازار و همکاري مؤگذارد. حقوق مالکیت روشی  ال خصوصی و حقوق مالکیت احترام میاسالم به امو

حق مالکیت خصوصی به طور مطلق نیست. زیرا خداوند مطلق و مالک ابدي و  ،رود، با این حال در اسالم متقابل به شمار می

ها و تملکات خداوند  سخنگوي او روي زمین و حافظ داراییها نماینده  روي زمین و آسمان است و انسانازلی هر چیزي 

ها، مشروط بر پیروي از اصول و مبانی منطبق بر  رو، حق مالکیت دارایی، امانتی (اطمینان) براي کسب لذت باشند. از این می

  است. شده شریعت در نظر گرفته

  6ـ رضایتمندي

امري واجب و ضروري براي سالمتی مبادالت تجاري وضع ل و رضایتمندي را به عنوان قرآن کریم همکاري متقاب

  خوانیم: سوره نساء می 29است. در آیه  نموده

                                                             
5-Property Rights 
6-Free Consent 
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د اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما انجام ای اى کسانى که ایمان آورده«

  ».گرفته باشد

طور خاص،  نماید. به هاي شریعت فراهم می حقوق اسالمی، آزادي قراردادها را مشروط بر عدم تعارض با دستورالعمل

راد و انجام عملیات انتقال(تولید) سودده منابع طبیعی، مجوز هر گونه تشکیالت و سازمانی را مبنی بر رضایت اف ،شریعت

دادن مدارك،  مشروط بر سهم یکسان از سود نامعین مبادالت را بدون کالهبرداري، دخالت افراد نفوذي و یا غیرواقعی نشان

  نماید. تصدیق می

  7ـ جامعیت قراردادي

ري وام ،واقع صداقت، امانتداري، درستکاري و انصاف قراردادهاي تجاري به تعهدات اخالقی و قانونی وابسته هستند. در

هاي رفیع اخالقی و از هرگونه فریب و  آیند. تاجر مسلمان فردي است پایبند به ارزش پسندیده در معامالت به حساب می

آزاد  ،و به طور کلی بازار است هاي ثابت ممنوع انحصار در فروش و قیمت رو از اینباشد.  سوءاستفاده دیگران به دور می

در  شخص حق بر ذمهدر ارتباط با بدهی و  ،رو از این بایستی منصفانه باشند. و نتایج حاصل از تجارت و مبادله می باشد می

  سوره بقره آمده است: 282آیه 

  

، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید و باید  سررسیدى معین بااید، هر گاه وامى  اى کسانى که ایمان آورده«

  و از آن نباید از نوشتن خوددارى کند بدهکاريما بنویسد و هیچ ، میان ش اى (صورت معامله را) بر اساس عدالت نویسنده

  ».چیزى نکاهد

بایستی تردید و نااطمینانی از معامالت میان افراد حذف  به طور کلی زیربناي باور و عقیده اسالمی بر این است که می

بایستی براي بررسی، بازبینی و  تعهدات میهاي تجاري، بازرگانی و مشابه آن، کلیه حقوق شرکا و  ، در بنگاهرو از این گردد.

  مکتوب و ثبت گردد. یید کامالًأت

                                                             
7-Contractual Integrity 
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  8ـ بخشش و سخاوت

ترین  هاي فراوانی در قرآن کریم موجود است که همگی بر خیرخواهی و سخاوتمندي به عنوان بزرگ آیات و نشانه

الحسنه با ایجاد مشارکت و همیاري  هایی با انگیزه عدم سودآوري از جمله قرض د. فعالیتننمای می تأکیدانسانی  ایصخص

پیامبر اکرم  حمایت از نیازمندان واقعی نیز مورد توجه وقرار گرفته قرآن کریم  تأکیدمثبت در جامعه، شدیداً مورد 

گیرد.  را دربرمی گانه اسالم پنج اصولیکی از دادن به شکل زکات یک مالیات اجباري است که  در این میان صدقه است. هبود

تعهد مسلمان نسبت به خداوند است. به عبارت دیگر، زکات  ،درواقع صدقه نه مالیات است و نه یک برنامه رفاهی. بلکه زکات

  آید. یک همکاري و تعاون نیست بلکه دین به حساب می صرفاً

  شده در اسالم . موارد نفی2ـ4

 اند از:  ها عبارت ممنوعیتهایی نیز در ارتباط با رفتار اقتصادي وجود دارد که عمده این  در اسالم ممنوعیت

 9ـ افراط و احتکار

ایجاد  هاي به عنوان زمینه گرایی  گذرانی و مصرف و خوش شده کننده توصیه مدیریت و تعادل الگوي مصرف ،در اسالم

هاي  ت)، عدالت، احسان، امانت، انفاق، شکیبایی و رفاه عمومی از جمله ارزشید (مدیرطوریکه اقتصا به ند؛ا فقر، نهی شده

اندوزي و اسراف اجتناب  هاي منفی از جمله ظلم، بخل، حرص و آز، ثروت و از یک سري ارزشاند  مثبت در نظر گرفته شده

  د.نباش حالل و با پارامترهاي منفی، حرام می ،هاي اقتصادي همراه با پارامترهاي مثبت فعالیت رو از اینشده است. 

 ١٠ـ تقلب و فساد

گردد، از نظر اسالم به  هر گونه فعالیت ناشی از کالهبرداري و تقلب که باعث کسب منفعت ناعادالنه از سایرین می

ه و کسب اعادالنبر استفاده از ابزارهاي ن تقلب عبارت است از عملی مشتمل باشد. در اینجا، و ممنوع می شده شدت تحریم

و به  است براي دیگران. کالهبرداري از دیدگاه قرآن کریم و طرفداران اهل سنت ممنوع منافع یک گروه با اعمال هزینه

                                                             
8-Benevolence 
9-Extravagance and Hoarding 
10-Fraud and Corruption 
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هاي اقتصادي  ، فعالیترو از این11.شود می  گرفتهعنوان تهدیدي جدي براي جامعه، اقتصاد و تعادل اکوسیستم در نظر 

طوریکه افراد نسبت به یکدیگر در جامعه احساس مسئولیت  به باشند؛ی و قانونی (مشروع) بایستی بر مبناي اصول اخالق می

تواند از زندگی خود لذت ببرد در حالیکه این امکان براي دیگران وجود ندارد. به طور کلی  و یک فرد به تنهایی نمی کنند

 و ها زندگی اي که انسان گونه وق افراداست بههدف از نظام اقتصادي اسالمی، رفاه عمومی جامعه بر اساس احترام به حق

  دیگران به دست آورند.  استثمارمعیشت خود را از راهی مفید و عادالنه بدون سوءاستفاده و 

  ـ ربا

و   بر بهره، باطل  رود و قرارداد مبتنی شمار می  به  در قرارداد مالی، بهره  شده و تضمین  تعیین  از پیش  بازده  نرخ  هرگونه

  در بازده  حقی  است، هیچ  شده  او تضمین  پول  اصل  که  اي دهنده قرض  براي ، بر آن  است. افزون  حرام  ،از آن  درآمد حاصل

است ودریافت و پرداخت بهره که در سیستم اقتصاد  ، ربا یا بهره در اسالم به شدت منع شدهرو از این. وجود ندارد  سرمایه

  12در آیات قرآن کریم (فقه) از طریق چهار دستور و فرمان نهی شده است. اًمتعارف مرسوم است، مستقیم

هاي مربوط به  دوم، ورود بهره باعث تخصیص نادرست دارایی ؛برد هاي خدادادي را از بین می اول آنکه، بهره، برکت ثروت

شان سفارش  هاي بیشتر دارایی به دوري از بهره جهت منفعت سوم اینکه به صراحت در روایات، مسلمانان ؛شود دیگران می

پوشی از مبلغی  عتقد را به گرفتن اصل مبلغ و چشماند و در نهایت ایجاد تمایز میان بهره و تجارت است که مسلمانان م شده

هاي پرداختی را به  نماید. اهل سنت و قرآن کریم، دریافت بهره بر وام گیرنده در پرداخت آن ناتوان است، توصیه می که قرض

کرده و آن را منافی با مفاهیم اسالمی از جمله انصاف، عدالت و حقوق مالکیت  ان عملی انتفاعی و ناعادالنه توصیفعنو

 باشد. بر اساس اصل تسهیم سود و زیان می هاي تأمین مالی اسالمی رو، مبناي کار در روش دانند از این می

  13ـ غرر

قانون  14است. در قرآن کریم، نهی شده به صراحت تالشیگونه  بندي جهت کسب درآمد بدون هیچ قمار و شرط

 دراثرخدعه، غفلت که است. در واقع اسالم، قراردادهایی کرده (فعالیت تجاري) غرري رانهی اسالمی(فقه) نیز هر گونه بیع

                                                             
 .سوره فجر 12سوره روم و آیه  41سوره عنکبوت، آیه  30ـ28سوره هود، آیات  85آیه ـ11

 .سوره بقره 275ـ81سوره آل عمران، آیات  130ـ32سوره نساء، آیات  161سوره روم، آیه  39آیه ـ12

13-Gharar 
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 قرار نابودي و هالکت معرض در را دو هر یا معامله طرفین از کیی و کنند می پیدا غرري صفت دیگري عامل هر یا و وجهالت

 معامالت دادن  سامان براي اسالم، رو از این .است داده آنها فساد به وحکم نموده خارج مجاز هاي بیع دایره از را  دهند می

 یکی نیرنگ و خدعه از ناشی غرر این اگر و  شمارد می باطل را غرري معامالت تمام اختالفات، و ها نزاع از و جلوگیري مردم

در این میان معامالت  خواهدداشت. نیز حرمت تکلیفی حکم بطالن، وضعی حکم بر باشد، عالوه دو هر یا متعاملین از

  باشد. هاي آن ممنوع می بازي نیز به دلیل ویژگی سفته

  . اسالم و بحران5

اقتصادي آغاز شده به دلیل شرایط نامطلوب  و ایجاد مشکالتی در دریافت اعتبارات خرد داده بحران مالی جهانی با یک شوك

است. با  المللی پول، دنیا در یک رکود اقتصادي عمیق قرار گرفته گردید و در حال حاضر، بر اساس دیدگاه مدیر صندوق بین

و اجزاي اصلی آن، تکرار مجدد آن در این  بودن منشأ مشخصداده و  وجود مطالب و مباحث مختلف از مراحل تحوالت رخ

نمودن مالکان  دار و متعهدهاي زیادي مایل به وا شود که بانک این نکته بسنده می ذکر نها بهو ت رسد به نظر نمیقسمت الزم 

در  ،هایی طوریکه با پرداخت وام ، بهاند شان بوده هاي گرفتن از آنهابراي اهداف مصرفی در مقابل افزایش ارزش خانه به قرض

ي که در به افراد در بعضی موارد، کنند و ن کمک میزش ملک، به اولین خریدارادرصد ار100بعضی موارد حتی بیش از 

هاي با ارزش شده براي سطوح قرارداد ، با یک نرخ ضمانتی تعدیلاز توانایی کمتري برخوردارند شان هاي بازپرداخت بدهی

نوساز آمریکا هاي  هاي خانه درصد از وام 50، نزدیک به 2006در سال  پردازند. محدود به پرداخت وام می به صورتو  زیاد

به  ـهاي پرخطر بودند که باالتر از وامـ  هاي دیگر نیز وام و15گران رهنی نداشتند شایستگی الزم براي دریافت بیمه را از بیمه

  هاي بیمه قابلیت بیمه و تضمین نداشتند. دلیل کمبود و یا نبود اسناد و مدارك کافی از سوي شرکت

است.  هگذاران شد سرمایه تبدیل به ابزار مطلوبی براي) CDO(16اي بدهی وثیقهطی چند سال گذشته تعهدات رو،  از این

هاي مسکن  وامبندي  ، در بازارهاي ثانویه به خرید و بستهمکو فردي  می فانیین ودر واقع دو نهاد اصلی وام مسکن تحت عنا

                                                                                                                                                                                                 
14 .سوره مائده 91ـ90آیات ـ  

مک فردي ) و fanni maeمی ( در این خصوص کنگره آمریکا دو نهاد با نام فانیباشد.  ) میSubprime(مسکن با درجه ریسک باالهاي  شامل وامـ15

)Freddie Mac( گذاشتند و این بسته را به عنوان یک اوراق قرضه  اي می خریدند و آنها را در یک بسته ها می هاي مسکن را از این بانک ایجاد کردکه وام

خریدند  را میهایی  شدن، صرفاً وامارد تر براي خانه سسه به منظور حمایت از افراد کم بضاعتؤفروختند. البته این دو م از جانب خودشان در بازار دیگري می

 .دادند، افراد گیرنده وام هم یک اعتبار نسبتاً خوبی داشته باشند هایی که انجام می شان کمتر از سیصد هزار دالر باشد و ثانیاً با بررسی که اوالً ارزش

16-Collateralized Debt Obligation (CDO) 
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و شرایط خاص  فروختند را به عنوان یک اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار دیگري می ها و این بسته پرداختهها  از بانک

ها  ها در اعطاي این وام بانک به طوریکه ؛گذاران گردید ها و سرمایه ، بانکبندي اعتباري مؤسسات رتبهآن موجب گمراهی 

و حتی برخالف گذشته تا  ندادندانجام  راسنجی) ارزیابی صحیح از مشتریان (اعتبار وبسیاري از مالحظات را لحاظ نکردند 

این امر با افزایش تقاضاي مسکن، باعث توسعه شدید  .درصد از ارزش خانه را به مشتریان تسهیالت اعطا کردند 90بیش از 

  بازار مسکن در آمریکا شد.

شد به نحوي که  نظر گرفته می ریسک در ها اتفاق افتاد این بود که این اوراق بسیار کم سالآن اشتباه بزرگی که در 

با فروش  ها عمالً بود. از سوي دیگر، بانک )فدرال رزرو( بانک مرکزي امریکا قیمت این اوراق بسیار نزدیک به اوراق قرضه

کردند که ریسک را از بین برده و در این میان یک سود ناشی از کارمزد به آنها تعلق  ها به این دو مؤسسه احساس می وام

بازار این اوراق بسیار  متوجه شدند که ها بانککه   زمانیدیگر، رسید. از سوي  د که سودي بدون ریسک به نظر میگیر می

هاي مسکن باالتر از سیصد هزار دالر کردند و مشتریان هم  وامکردن و فروختن  بندي اقدام به بستهپررونق است، خودشان 

در نتیجه از این کار استقبال  ،شد آن هم بسیار پایین در نظر گرفته میها کردند و چون ریسک  شروع به خریدن این بسته

هاي سایر کشورهاي اروپایی و آسیایی نیز به فروش  بلکه در بورس ،هاي آمریکا بسیار خوبی شد. این اوراق نه تنها در بورس

  هاي بیمه نیز این اوراق را تضمین و بیمه کردند. رسید و تعدادي از شرکت

هاي  رتبه باعث گردیدهاي رهنی به اوراق بهادار  فرایند تبدیل وام  بندي اعتباري در مؤسسات رتبهر، ضعف از سوي دیگ

سابقه خوب رو،  از این. شودها به این مؤسسات اعطا  اي هم از جانب بانک حمهالز حق و شوند ها قائل بسیار خوبی براي این وام

دار  مشکل سازوکارشد،  شان می ها نصیب رتبه باالتر به واماعطاي ندي از ب اي رتبهه این بازار و همچنین سودي که شرکت

هاي  رتبه زیراهاي اعتباري این اوراق داشتند،  درك نادرستی از رتبه نیزگذاران  دیگري بود که وجود داشت. دیگر سرمایه

را  وندگی و ریسک بازارریسک نقدش و بودهریسک اعتباري  شامل بندي تنها اعالمی توسط این قبیل مؤسسات رتبه

بندي و همچنین ارتباط بین ریسک اعتباري، ریسک  گذاران درك درستی از رتبه . درواقع بسیاري از سرمایهگرفت دربرنمی

کلیه این عوامل باعث واردآوردن موجی از شوك بر سیستم مالی جهانی گردید که به  الذ و ریسک بازار نداشتند ینگی نقد

  پذیر نباشد. و ایستادگی در مقابل این مشکالت امکانرسید مقاومت  نظر می
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  . ریشه و علت مشکالت بحران مالی از دیدگاه اسالمی1ـ5

طوریکه در این زمینه، منتقدان اسالمی  به ؛اي است از دیدگاه اسالمی، علت و ریشه بسیاري از مشکالت، اصولی و پایه

هاي  بازي، حاکمیت، بدهی با نرخ بازدهی ثابت (ربا) و رشد روش بیشترین تمرکز خود را بر نقش حرص و آز، غرر، سفته

  پردازیم. در این قسمت به معرفی هر یک از موارد فوق می رو، اند. از این مین مالی) قراردادهأ(ت مالی داري سرمایهنادرست 

  17ـ حرص و طمع

ها  خرید وام، سود ناشی از کارمزدهاي رهنی، دریافت  (طمع) باعث تشویق بانکداران به خرید وام خواهی بدون شک زیاده

گونه تحقیق و بررسی خواهد شد. تقریباً  بدون هیچ18رهنیدر گرو هاي مختلف با نام اوراق بهادار  ها در بسته قراردادن وام و

ابزارهاي مشتقه از  بهادار) رهنی حقیقی نبوده و در مقابل،(  شامل اوراق تعهدات بدهی متکی به وثیقهتوان گفت که  می

بیشتر  ،گذاري هاي سرمایه رو، بانک باشند. از این هاي رهنی می باعث ایجاد پل ارتباطی با اوراق19جمله سوآپ نکول اعتباري

ز پرداخت هرگونه هزینه مایل به ترکیبی از تعهدات بدهی متکی به وثایق متشکل از سوآپ نکول اعتباري هستند زیرا آنها ا

هاي  بستهتعهدات، به  گونه ها به ایجاد تعداد زیادي از این ورزند، در حالیکه تواناسازي بانک مربوط به اوراق بهادار اجتناب می

خواهی و طمع باعث گردیده اعطاي وام به مشتریان با سطح  رو، زیاده وابسته است. از این 20قرضه رهنیمختلف با نام اوراق 

هاي ضمانتی و دیگر  ها آغاز و ایجاد بازاري براي تعهدات بدهی (وثیقه) در میان صندوق باري کم، توسط بانکاعت

درصد از  80 که تقریباً ـ گران (دالالن) رهنی که در نتیجه باعث گسترش شبکه واسطهوجود آید اي به حرفهگذاران  سرمایه

هاي رهنی پرخطر)  هاي باالتر(مربوط به وام به آن را براي ایجاد بازدهیهاي مربوط  بازار رهنی و دریافت باالترین کمیسیون

  خواهد شد. ـگیرند دربرمی

هاي پایین پیشنهادي و  دهد. آنها از طریق جذب نرخ الشعاع خود قرار می در این زمینه طمع، خریداران ملک را نیز تحت

ها،  توانایی در بازپرداخت وام ها و عدم به دریافت تسهیالت پرداخته و معتقدند درصورت کاهش قیمت 21دادن اختیار معامله

بایستی به طور  هاي با ریسک باال می رسد وام نظر می رو، به ها خواهند پرداخت. از این به ترك خانه و واگذاري آن به بانک

هایی با  کسانی که از نظر تئوري شرایط الزم براي دریافت وامیعنی ـ گیرندگان ثروتمند (مصرفی) باشد نسبی براي قرض

                                                             
17-Greed 
18-Mortgage-Backed Security 
19-Credit Default Swaps 
20-Mortgage-Backed Bonds 
21-Put Option 
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هاي  گذاري سرمایه ـ . ه دست آوردن خانههاي ابتدایی پایینی براي ب اما در عمل این افراد از نرخ ـظرفیت باال را دارند

  اند. استفاده نموده ـ بازي سفته

د، شفافیت، حسابرسی و نظارت بر اعالم گردی 2009فوریه سال  10بر اساس برنامه جدید ثبات مالی امریکا که در 

اند، به  هاي اصلی در وضعیت آزمون فشار قرار گرفته یافته و کلیه بانک هاي استثنایی فدرال، افزایش  سسات دریافت کمکمؤ

اعالم آمادگی کامل براي اجراي برنامه محرك اقتصادي را تر  طوریکه رئیس بانک مرکزي امریکا به عنوان قدرتی بزرگ

  است. نموده

مالحظه و مخاطره اخالقی به عنوان عوامل کلیدي زندگی  خواهی بشریت، رفتارهاي بی در حقیقت، پدیده فساد، زیاده

با رکود بازارها به مقابله  ،هاي بیشتر خارجی و حسابرسی توانند از طریق نظارت اند. آنها می ناپذیر) پذیرفته شده افراد (درمان

بایستی از طریق بازسازي اخالقی افراد بهبود یابد.  رو است که می گاه اسالمی، اخالق یکی از مشکالت پیشبپردازند. از دید

همواره ممکن است مناطقی  : اول اینکهدنبال نمود توان عدم موفقیت و شکست در این مسیر را از دو جنبه به طور کلی می

نمودن  فراهم ،رجی دسترسی نداشته باشند. لذا در چنین محیطیهاي خا د که به مقررات و دیگر محدودیتنوجود داشته باش

دهنده به امور، حسابداران و بازرسان بانک جهت رسیدگی به سهم کوچکی از کلیه معامالت  موران نظممأ تعداد مورد نیاز

هاي اجتماعی  گردیده و نگرش. در این رابطه، هنجارهاي اخالقی فائق نیستپذیر  ، به سادگی امکانشده در اقتصاد انجاممالی 

توانند فشار بیشتري به آنها وارد کرده و یا باعث تضعیف آنها گردند. دوم اینکه ممکن است استناد به  ها می و ارزش

هاي اعمال مجازات قابل اجرا  زمانیکه قوانین از طریق روش22هاي خارجی باعث تضعیف تصمیمات درونی گردد. محدودیت

کنند، زیرا استفاده از ابزار مجازات براي شخصی که توانایی  اخالقی را نابود می مسائلکامل بردباري و  شوند، آنها به طور می

  گردد. دفاع از خود را ندارد، باعث ایجاد احساس حقارت در آن شخص می

گونه  هیچردند اما قوانین مذهبی را مشاهده ک ،طور کلی، در عقاید مسلمانان، استداللی بر اینکه افراد پیرامون پیامبر به

کاهشی در میزان صبر و شکیبایی را تجربه نکردند، بلکه به کنترل بیشتر ثبات اخالقی خود پرداختند، وجود ندارد. زمانیکه 

اي از افراد درون خود شروع به ممانعت و جلوگیري از آن  مسلمانان مذهب و آیین خود را از محمد نبی دریافت نمودند، عده

                                                             
 اجرايتوان از دیدگاه دانشمند مشهور اسالمی، ابن خلدون استفاده نمود. وي بر نیروهاي داخلی در مقابل  براي درك بیشتر موضوع میـ22

  قانون خارجی تمرکز نموده است.
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ها، پیامبر به آنها قرآن کریم را اهدا نمود.در این زمینه عمربن خطاب  ها و مخالفت نتیجه تمام تشویقپرداختند که در 

(خلیفه دوم) گفته است که عدم تطبیق با قوانین مذهبی، به معنی عدم تعلیم از سوي خداوند است.اعتقاد و یقین وي آن 

  باشد. اه میاست که محمد به هرآنچه که براي بشریت مناسب است، آگ بوده

  ـ غرر 

در اسالم،  رو دهد. از این هاي شرایط موجود در یک قرارداد مالی را نشان می ابهام، نااطمینانی و یا کمبود ویژگی ،غرر

باشد. این موضوع (احتیاجات)  ممنوع می ـ اکیداًگرها به دلیل لزوم دسترسی آسان و مساوي اطالعات براي کلیه معاملهغررـ

اولیه) مطابقت ندارد.تا به امروز،  دهی وام(23پذیر بسیاري از اختیار معامالت مربوط به نرخ رهنی تعدیلبه طور یقین با 

شده  هاي مسکن، توصیف ترین محصوالت مربوط به وام ترین و پیچیده به عنوان پرریسک شده تعدیلمعامالت با نرخ رهنی 

پذیري باال  دا بازاري براي خریداران ثروتمند مسکن با انعطافایجاد گردید که در ابت 1981است. این نوع معامالت در سال 

پیشنهاد صورت یکجا هاي ناچیز را به صورت ماهیانه و سپس پرداخت ارزش بیشتري از آن را به  بوده که به آنها پرداخت

ریزي مالی ثروت به یک ابزار کارا و مناسب براي مالکان (مسکن) با اهداف  نماید. در مقابل، محصوالت از یک ابزار برنامه می

، گروه جدیدي از خریداران را به شده تعدیلباال تبدیل شده است. با وجود شرایط حداقل پرداخت، معامالت با نرخ رهنی 

  که به دنبال آن جهش اقتصادي را به همراه خواهد داشت.نماید  بازار مسکن وارد می

با باشد که  همراه می ،براي پرداخت  هاي انتخاب شده با تعدادي از گزینه لی، یک معامله با نرخ رهنی تعدیلبه طور ک

(به عنوان مثال از گردد.  رو، نرخ بهره هر ماه تعدیل می . از ایندهد پوشش نمیهاي بهره را  هزینه ،یک حداقل پرداختیوجود 

گیرندگان حداقل پرداخت را انجام  یابد.) زمانیکه قرض درصد طی سال اول افزایش می 95/7درصد به  38/7نرخ اولیه 

آورد. به طوریکه با  وجود میه را تحت عنوان استهالك وام منفی بشده و موقعیتی  ترازنامه اضافهد، کسري بودجه به دهن می

ساله)  سی ها مسکوت مانده و وضعیت جدید مالی در طول دوران باقیمانده از وام (عموماً درصد، وام 15به  10افزایش تراز از 

  گردد. مستهلک می

، حداقل یک هشتم از کل بازار رهنی آمریکا را تشکیل 2006این نوع معامالت اگرچه به سرعت رشد یافت و در سال 

گیرندگان این نوع معامالت  درصد از قرض 80است. مشکل عمده در این بود که  داد، اما تنها به عنوان یک ابزار در بازار نبوده 

                                                             
23-Option ARMs (Adjustable Rate Mortgages) 
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گیرندگان نتوانستند به  زمانیکه قیمت مسکن یکباره شروع به کاهش نمود، قرضاند و  داده پرداخت را انجامتنها حداقل 

هاي موجود آگاه بودند، اما  ز ریسکا گیرندگان البته برخی از قرض استناد نمایند. افزایش سرمایه خود در مقابل نوسانات

  اطالع بودند. از نحوه عملکرد این نوع معامالت بی ،مبنی بر این است که بسیاري از افراد ها شواهد و حکایت

هاي خود را به صورت نقدي پرداخت  شده، وام گیرندگان معامالت با نرخ رهنی تعدیل در این چرخه، اغلب قرض

٢٤شده حسابداري پذیرفته، زیر نظر اصول طور قابل توجهه بگردد.  شان کاسته می قوقکنند بلکه به نوعی از ح نمی
)GAAP( 

توانند از  دهند، می (نسبت به اوراق بهادار) را انجام می شده تعدیلدهنده که بیشتر معامالت با نرخ رهنی  هاي قرض بانک

تحت عنوان ARM، درآمدي را به عنوان باالترین مقدار از یک معامله شده آوري جمعطریق حسابداري و ارزیابی اطالعات 

 حال، چنیندر نظر بگیرند. لذا، با این  دهند، گیرندگان حداقل پرداخت را انجام می تا زمانیکه قرض شده مستهلکارزش 

سودهاي «که به عنوان توانستند به تولید درآمدهاي آتی و ایجاد (خلق) آن چیزي  ها  هاي مخصوص، بانک سودها و بهره

  است، بپردازند. شناخته شده 25»خیالی

آوري و تألیف  ، جمعGAAPن اعضاي مسئول براي نظارت و رسیدگی بر اشوراي استاندارد حسابداري مالی به عنو

 شوراتوان اظهارنظر کرد که  نمایند. اما با جرأت می تأمین میARMs  استانداردهاي حسابداري را در مفاد اختیار معامله

هاي مربوط به آنها موجود  ها نگران است زیرا شفافیت الزم در ارتباط با انواع ریسک سازي انواع این وام نسبت به افشا

شده در ارتباط با ناظرین نرخ بهره اهدایی این است که حسابداري  باشد. در این رابطه، از دیدگاه اسالمی مشاهدات انجام نمی

طوریکه خأل و کمبود اخالق به خوبی در  باشد به گري می ادقانه یک بازي کالهبرداري و حیلهطور ص استهالك وام منفی، به

  شود. آن احساس می

  بازي ـ سفته

اجتماعی و اخالقی ممنوع  ـ رفتن زندگی اقتصادي بندي در اسالم به دلیل از بین بازي و کلیه اشکال شرط معامالت سفته

، رو از این ،گردد و سود یک شخص به واسطه ایجاد هزینه براي دیگران ایجاد میلذا با توجه به آنکه منفعت  باشد. می

بندي روي  رسد این وضعیت برابر است با شرط مخالفت و ناسازگاري نسبت به بیمه زندگی متعارف وجود دارد و به نظر می

                                                             
24-Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
25- Phantom Profits 
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ها باعث تشویق  این قبیل فعالیت. سهام تقرارداد معامالو  اختیار معامله،معامالت سلفزندگی اشخاص به اضافه سوآپ، 

  را در بر خواهد داشت. اجتماعى واقتصادىتمرکز ثروت در دست تعداد اندکی از افراد گردیده که در نتیجه نابرابري 

هاي متعارف بزرگ به  آید. زیرا بسیاري از بانک حساب نمی از سوي دیگر، مغایرت با تأمین مالی غربی، کالهبرداري به

 یاهاي تجاري  که بانک است بودههاي قدیمی بر این اساس  اند. روش طور مشخص از طریق پذیرش ریسک، توسعه یافته

است که ریسک  و به همین علت گفته شده رو بودند به رو سک اعتباريری هاي کمتري از جمله ی نداشتند و یا با ریسکریسک

بحران بدهی جهان سوم سال  ،دلیل، به طوریکه به همین اعتباري به اندازه کافی آنها را دچار زحمت و آشفتگی خواهد کرد

گذاري،  ، ریسک سرمایهبه سمت ریسک بازار ها آشکار گردید. به طور کلی بانک 1990هاي نقد تجاري سال  و دارایی 1980

ر امریکا، توسعه اغلب نهادها و کنند. د اي از قبیل مشتقات مالی و دیگر تولیدات مالی حرکت می هاي تجاري و توسعه فعالیت

 1987گذاري) در سال  (تفکیک بانکداري تجاري و سرمایه 26استیگال 1933همزمان با تضعیف قانون  سسات مالی مرکبمؤ

  ، ایجاد گردید.1999آن در سال  شدن منسوخو سرانجام 

هاي مالی (ضمانت  به ریسکمحدود ها  گذاري نیز تغییر یافت. در الگوي سنتی، ریسک در این دوران، بانکداري سرمایه

کارمزد ساماندهی اوراق شناور، کسب و درآمد اصلی از طریق  بوده مدت در زمان شناوري اوراق بهادار کسب سود) کوتاه

گردید. در  می حاصلM&A(27در شرایط ادغام و خریداري( مربوط به کارهاي حقوقی مسائلتجارت و  رسیدگی به وضعیت

هاي بر پایه  عمده درآمد خود را از طریق فعالیت28گذاري وال استریت هاي سرمایه زمان گذشته که چندان دور نیست، بانک

آوردند و بر اساس الگوي  ، ضمانت سرمایه، اوراق قرضه و مدیریت دارایی به دست میM&Aهاي  کارمزد از قبیل مشاوره

به  باشند. مورگان و بانک امریکا می JPهاي بانکداري جهانی از قبیل  پذیر و کاهنده بنگاه جدید نیز، آنها همچنان ریسک

میالدي، با بررسی دقیق و حسابداري  2006تا  2000را در نظر بگیرید. از سال  29عنوان مثال، پنج بنگاه بزرگ قدیمی

یافته  درصد، افزایش 54درصد به  41هاي مذکور از  هاي بنگاه تجاري درآمدها، سهم درآمد تجاري حاصل از کل فعالیت

 است. تعداد زیادي از آن مبادالت در بازار بورس و اوراق بهادار بوده، اما همچنان موقعیت خود را در بازار ارز، نفت، اوراق

  است. بازي حفظ نموده قرضه و دیگر ابزارهاي سفته

                                                             
26- Glass-Steagall Act 
27- Mergers and Acquisition (M&A) 
28- Wall Street 
29- Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch and Morgan Stanley 
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اي از سودهاي حاصل از  اي بوده که سهم قابل مالحظه استناد به مبادالت ریسکی و خطرپذیر یک نظام موازنه

نماید. کارگران این پنج بنگاه  هاي دستمزد و پاداش توزیع می هاي تجاري را میان کارمندان (کارگران) در شکل فعالیت

دست ه درصد بانک امریکا) را ب 28مورگان و  JPدرصد در  32ها ( درصد از درآمد بنگاه 60، حدود 2007در سال  بزرگ

، 2008در فصل چهارم سال به طوریکه کالن را از دست دادند. خورده و این سودهاي  شکستآنها  ،آوردند. اما در این میان

 6/12، 2005این سود در سال دست داد درحالیکه  را ازخالص خود میلیارد دالر سود  3/15به تنهایی 30شرکت مریل لینچ

(سود) حاصل از بانکداري نامگذاري کرده است. قابل توجه  میلیارد دالر بود. مجله اقتصادي این وضعیت را به جنجال پاداش

 شکوفایی و جهش اقتصاديخود را در زمانیکه بازار در حال بیشتر منفعت و سودهاي  ،اینکه، اغلب مدیران اجرایی و تجار

  .بود، به دست آوردند

  حاکمیت 

آید. اما به طور  میمالی جهانی به وجود هاي ناشی از بحران  نظارت و حاکمیت در هر یک از مراحل دگرگونی مسائل

  این نظام:توان گفت که در  اي است، می خاص، نسبت به این نکته که نظام بانکداري در حال انتقال به نظام بانکداري سایه

  

ایجاد مورد نیاز سرمایه از طریق یافته است و ریسک  ، توسعهآربیتراژ مقرراتی از میان یک الگوي تجاري«

یافته و  نشده، انتقال اي کنترل ها به نظام بانکداري سایه یابد.ریسک اي کاهش می نظام بانکداري سایه

برخی از . در نتیجه به طور مستقیم، تمام و یا دخواهند شاز قوانین سرمایه بانک استفاده نیز ها  استراتژي

  31»مانند. بانک اولیه باقی می در هاي واقعی ریسک

  

اندازي  است که جهت راه34گلدمن ساچو 33اس.بی.، یو32هایی از قبیل سیتی گروپ به طور کلی، این تجربه بانک

هاي تابعه  هستند. این بنگاه رو روبهگذاري با توجه به اهداف ویژه مورد نظر خود با مشکالت زیادي  هاي سرمایه برنامه

ها با بازدهی باال و مدت زمان طوالنی، با انتشار اوراق تجاري  شده در دارایی  گذاري هاي سرمایه (کمکی) و یا صندوق

                                                             
30- Merrill Lynch 
31- Das, Satyajit (2008), Voodoo Banking-Finance on Steroids, http://news.Kontentkonsult.com 
32- Citigroup 
33- UBS 
34- Goldman Sachs 
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در سطح  35گذاري ساختاریافته به طور معمول، یک ابزار(حامل) سرمایه پردازند. ی به تأمین مالی خود میبازپرداخت دارای

گذاران آگاه  برابر ارزش دارایی خالص وجود دارد.مادامی که سرمایه 20تا  15با ى خالصینسبت بدهى به داراباالیی از 

هستند، لذا درآن موقع، آنها براي خرد و  رسمی به منشأ مستقلی بدون مراجعه نهادهاي قانونی ها باشند که این حامل

شوند. در  هاي معتبرهستند، وارد می گذاري به علت ریسک هاي سرمایه هایی که مایل به خروج از شرکت کردن بانک فشرده

اولیه،  شده به منشأ ها و جریانات کارمزدهاي مدیریت پرداخت بسیاري از موارد، همپوشانی سهامداران، صاحبان شغل

هایی را به ترازنامه حامیان  ها ارزشSIVسازد. در این صورت،  هاي تابعه را با مشکل مواجه می وضعیت قانونی بانک

ها به اطالعاتی مربوط به رشد  تعدادي از افراد در خارج از بانک شوند که گردانند، سپس آنها به این صورت آشکار می برمی

  گردد. ته و در نتیجه این نظام با آربیتراژ مقرراتی(نظارتی) مواجه میو توسعه نظام بانکداري دسترسی داش

 توسط حسابرسان مذهبی اسالمی بسیار متفاوت شده تهیهمسئله حاکمیت و نظارت در نظام اسالمی به علت اصول 

دانند. از  هاي فقهی و نظارت جهت تطبیق با احکام اسالمی می آن را ابزاري جهت دستیابی به توصیهباشد؛ به طوریکه  می

هاي  شود، اما اصول حاکمیت دامنه وسیعی از فعالیت رو، مراحل نظارت مذهبی در نهادهاي مالی اسالمی نشان داده می این

  :گردد به سه قسمت تقسیم می(شرعی). در این زمینه عملیات حسابرسان مذهبی گیرد دربرمیتجاري را 

 ،ها و توسعه ابزارهاي جدید ، ناظران شرعی در ارتباط با چگونگی پذیرش شرعی ترتیبات قراردادهاي بنگاهدر ابتدا

دهند. در مرحله دوم، به منظور اطالع سهامداران، گزارشی مستقل از  ه میارائهایی را به اعضا و مدیران  ا و توصیههپیشنهاد

گردد. در آخر،  وکار به صورت کامالً اسالمی فراهم می پذیرش مدیریت بر مبناي اصول اسالمی و توسعه کسب چگونگی

دهد وجوه زکات به طور  دادن و مالیات وجود دارد که از این طریق نشان می حسابرسی و بازرسی در ارتباط با زکات، صدقه

ییدي است بر اینکه ألذا گذراندن مراحل ناظران شرعی ت افت.و تخصیص خواهند ی گردند می ، مدیریتشده صحیح ارزیابی

  نمایند. اندازي می سسات شرایط و تجارت خود را بر مبناي اصول و قوانین اسالمی راهؤها و م سازمان

اسالم، پاسخگویی به خداوند و جامعه در به طوریکه براي پیروان تري نیز وجود دارد  از سوي دیگر، قدرت واال و بزرگ

کننده و ضروري است که  باشد. براي مسلمانان، شریعت یک نیروي هدایت ها، از اهمیت زیادي برخوردار می یه فعالیتکل

                                                             
35- Structured Investment Vehicles (SIV) 
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سوره بقره قرآن  284باشد. در آیه  گیرد و سرانجام، پاسخگویی تنها به خداوند می میهاي زندگی بشریت را دربر تمام جنبه

  کریم آمده است:

»

هاى خود دارید، آشکار یا پنهان کنید،  و اگر آنچه در دل  ها و آنچه در زمین است از آن خداست آنچه در آسمان«

  ».کند خداوند شما را به آن محاسبه مى

سنت مفاهیمی از جمله صداقت، انصاف، عدالت، ترجیحات جامعه، وظایف و نقش تشویقی تجارت و در قران کریم و 

که در این  است  شدهه نیز ارائو در برخی موارد به طور خاص استانداردهاي حسابداری اند افراد به طور آشکار تعریف شده

شان را  توانند رفتار و سلوك مسلمانان باایمان نمیباشد.  منان جامعه (امت) میؤزمینه حسابرسی به معناي پاسخگویی به م

  .باشدبایستی اعمال آنها همواره مطابق با اصول شریعت  بندي نمایند بلکه  مذهبی تقسیمبه ابعاد مذهبی و غیر

  36ـ گرایش به دارایی مالی

) به طور PLS( عدم پذیرش بدهی اسالمی و رجحان طرفداران تأمین مالی بر مبناي روش مشارکت در سود و زیان

و به مراتب بخش  باشد می است. بدهی امري ضروري در بانکداري اسالمی جدي تحت روش بانکداري اسالمی توسعه یافته

رسد ترتیبات تأمین مالی بر مبناي مشارکت در سود و زیان  دهدبه طوریکه، به نظر می تري از نظام را تشکیل می بزرگ

ک اقتصاد مدرن مبتنی بر بهره را نداشته باشد. در این زمینه طراحی مجموعه توانایی عرضه منابع، براي مختصات ی

اي که براي رفع این  گونهبه شماررفته، به چالش مواجه با تأمین مالی اسالمی  ترین مهممتنوعی از ابزارهاي مالی بدون ربا 

خریدو فروش کاالهاي واقعی با اهداف تطبیق قراردادهاي تجاري جایز و در اصل طراحی  راهکارهایی از جمله ،ها چالش

توان به سه  شد. لذا ابزارهاي تأمین مالی بدون ربا جهت تأمین مالی اعتباري در سه دهه اخیر را می مالی در نظر گرفته 

عملیات اجاره (لیزینگ) و اخیراً اوراق اسالمی(صکوك)  ،و استصناع 37)گروه مرابحه، فروش اقساطی (بیع موجل

  ود.بندي نم تقسیم

به بیانی دیگر در اسالم هیچ طیفی از ابزارهاي مالی بر پایه بهره وجود ندارد. بهره به عنوان مبلغی مازاد بر ارزش 

ی مسائلالحسنه) در مورد  هاي بدون بهره(قرض باشد. در این زمینه وام دهی ممنوع می مربوط به وام مسائلاصلی در 

                                                             
-36Financialization و  هاي مادي مثل زمین و ساختمان ییداراصورت ی بهیدر مقایسه با نگهداري دارا صورت سهام و اوراق قرضه ی بهینگهداري دارا: 

.آالت ماشین  

37- Bai'Muajjal 
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باشد.با این حال،  هاي با بهره می آل براي وام ر سود و زیان) جایگزینی ایدههمچون امور خیریه و اهداف تجاري (مشارکت د

در کشورهاي در حال توسعه باعث گردیده که فقها و متخصصان به  PLSمشکالت ناشی از عملیات مبتنی بر قراردادهاي 

اد) واقعی در خرید و فروش خود اي را براي تعهدات تجارت (اقتص تأمین مالی پرداخته و میانه يتطبیق برخی از قراردادها

باشد. به عنوان مثال،  دهی متفاوت می از سوي دیگر، خرید و فروش و تجارت کاالیی از نظر ذاتی و اساس وام درنظربگیرند.

جانبه در  ) با توافق دوmark-upنرخ مورد نظر ( و کاالي خود را به خریدار اعالم کردهدر جاییکه فروشنده هزینه ،شریعت

رو، ترکیب و تطبیق این مفاهیم در بانکداري اسالمی  مخالفتی با عقد مرابحه ندارد. از این ،سود فروشنده تعیین شودمقابل 

یاز خود براي کاالي نمودن ن برطرفثر و یا خریداران بالقوه مستغالت اجازه دسترسی به بانک را جهت ؤبه فعاالن (تجار) م

شده به  هزینه تمامک دارایی را خریداري کرده و سپس با درنظرگرفتن قیمت نماید. در این حالت، بان واقعی فراهم می

فروشد.  به خریدار می ـدهد مدت بازپرداخت و ریسک را پوشش می که معموالً )ـmark-upسود مورد توافق طرفین (عالوه 

بایستی دارایی را با هدف  می کند این است که بانک بودن آن را در فقه تأیید می آن چیزي که معامالت را اسالمی و شرعی

باشد و همواره کاالیی در مقابل  کسب سود در فروش مجدد خریداري کند و عملیات مشمول تبادل پول در مقابل پول نمی

) به عنوان پرداخت مقداري مازاد بر مقدار اولیه وام mark-upشود. به طور خالصه، نرخ مورد توافق ( پول فروخته می

  گردد.  هاي موجود کسب می است که در یک معامله تجاري با توجه به ریسکنبوده، بلکه سودي 

که یک   دهی شناخته شود، در صورتی از سوي دیگر این صورت از سود ممکن است در اشکال دیگر به صورت بهره وام

از متفکران،  داديتعهاي مالی در غرب بر مبناي توصیف  مالی متعارف وجود دارد. رشد نظامتفاوت عمده نسبت به تأمین 

تواند به عنوان مراحلی از تغییر اقتصادي نام برده شود  . این مفهوم میاستبرخواسته  »گرایش به دارایی مالی«از مفهوم 

هاي مالی به شدت  که در آن ساختار اقتصاد پیشرفته به طور افزایشی به سمت ذخایر خدمات مالی منتقل و ارزش دارایی

کلیه موارد از جمله فرهنگ مدیریتی و رفتار، حاکمیت  ،رود. به طور اساسی در این تغییرات اتر میهاي ملموس فر از دارایی

 فوستر گردد. هاي اجرایی و توزیع درآمد و ثروت از طریق تقاضا براي سرمایه مالی تعدیل و اصالح می شرکتی، پاداش

هاي  هاي مالی از دارایی تجزیه فعالیتآن را به صورت هاي مالی را تفکیک و  یا گرایش به داراییFinancializationمراحل 

کند. از دیدگاه وي، اگرچه اقتصاددانان طرفدار مکتب کالسیک(سنتی) بر این  می معرفی گذاري ملموس مولد سرمایه

این فرض بر مبناي  ـبه یکدیگر وابسته هستند بوده و ناپذیر تفکیکگذاري مولد  گذاري مالی و سرمایه اند که سرمایه عقیده
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توسعه  ،کند، بنابراین در این مسیر که خریدار منابع مالی براي مستغالت همان کسی است که از پول و منابع استفاده می

گذاري مولد و  ارتباط مستقیمی میان سرمایه تواند اشتباه باشد زیرا لزوماً اما این امر می ـگردد تولیدات نیز حاصل می

  توان آنها را مجزا در نظر گرفت.  دارد و میهاي مالی وجود ن ذخیره دارایی

دهی متعارف و تأمین مالی بر مبناي اسالمی (مرابحه و یا اجاره) از دیدگاه چپرا  از سوي دیگر، تفاوت میان وام

بایستی به صورت قانونی مالکیت و  فروشنده کاالها می ،) از دو جنبه داراي اهمیت است: اول اینکه، بر این اساس2007(

بازي و فروش اوراق بهادار  گردد که سفته در این زمینه همچنین این بحث مطرح می مراحل فروش کاالها را انجام دهد.

نماید. دوم  بازي موجود در بازار مالی متعارف کمک می طریق به مهار انواع سفتهاست به طوریکه از این مدت ممنوع  کوتاه

بلکه مشتمل بر معامالت اجاره و  نیستنددهی مستقیم  هاي تأمین مالی بر پایه فروش، شامل استقراض و وام اینکه، روش

باشند. بنابراین تأمین مالی در نظام اسالمیمنجر به توسعه و رشد اقتصاد واقعی،  فروش بر پایه کاالها و خدمات واقعی می

  گردد. المللی می ثباتی در بازار بین ایجاد اعتبارات و همچنین ممانعت از ایجاد بی هاي زیاد و محدودیت در بدهی

  

  بندي جمعخالصه و . 6

در  شود. هاي پیشگیرانه (احتیاطی) در نظر گرفته می هاي تأمین مالی، احکام اسالمی به عنوان یکی از روش در روش

هاي  اي، بانک هاي توسعه گران رهنی، بانک داران، واسطه از سوي زمینه دلیل عواملی همچون حرص و طمع (واقع ب

در نشده  مخاطرات تضمینگذاران)،  هاي تضمینی و دیگر سرمایه گذاري با هدف اوراق بهادارسازي، صندوق سرمایه

ها و سایر  انکببازي، نظارت ضعیف  معامالت سفته، .شده رهنی تعدیلقراردادهاي مالی از قبیل اختیار معامله با نرخ 

گذاري واقعی، شاهد رویارویی ملت  هاي مالی در ارتباط با سرمایه سسات، باالبودن نسبت بدهی به دارایی و شدت فعالیتمؤ

آگاهی  و )درونی(طور ذاتی  (جامعه) با رنج زیادي هستیم. از سوي دیگر، در شرایطی که امکان منع حرص و طمع به

اصول مذهبی در ارتباط با  شود؛ بازي و ریسکی ممنوع معامالت سفته شود؛ردادي فراهم اگیرنده رهنی از تعهدات قر وام

تر از  رشد بخش مالی سریعاز سوي دیگر و  شود ها نوشته و پاسخگویی به خدا و جامعه ایجاد نظارت و مقررات بانک

تناب نموده و در نتیجه از دیدگاه توان انتظار داشت که مالیه متعارف از این موارد اج هاي واقعی نگردد، می فعالیت

اقتصاد اسالمی بینش و بصیرت الزم جهت مقابله با آشفتگی را  ،اقتصادي اسالمی، بحرانی اتفاق نخواهد افتاد. در واقع
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که همواره انتشار پول و اوراق قرضه را جهت رفع مشکل کسري بودجه  این عوامل مختلفو نسبت به کند  میپیشنهاد 

  نماید.  هایی را مطرح می اهارد، دیدگدربرد

رژیم تورم پولی صفر زمانی است که نرخ مبادله باشد به طوریکه  میتعابیر و تفاسیر قاطع اسالمی بر مسأله پول کامل 

دهد که پایه پولی جهت  عرضه پول با تقاضاي پول منطبق گردد. در ارتباط با موضوع مالیات نیز دیدگاه اسالمی اجازه می

ن از این طریق تأمین مالی گردد و اگرچه عدم شفافیت اطالعات در این عملیات منجر به تورم مالیاتی پوشش نیازمندا

، این وضعیت الزاماً استفاده از تأمین مالی رو از این باشد. هاي اسالمی می گردد، اما تفاسیر اولیه، بیشتر مطابق با اندیشه می

کند. طاهر  هاي عمومی مطلوب مورد نیاز است) رد نمی پایین و زیرساختتورم (زمانیکه هزینه پولی را تحت شرایط رکود 

درآمد حاصل از مخارج قانونی، عدم رضایتمندي و  عدم کفایتمعتقدند که تأمین مالی پولی بر مبناي شرایط  و دیگران

و در نهایت ثبات پول و نیاز فراوان به فطرت کاالهاي عمومی (به عنوان مثال: کمک به نیازمندان، دفاع و خدمات بدهی) 

  پذیر است. هاي مورد قبول، امکان حفظ تورم در قبال محدودیت

برخی طوریکه،  روند به میشمار  قانونی بر تمام موضوعات به قرآن کریم و سنت دو منبع اولیه جهت یافتن رهنمودهاي

، وي به عنوان رهبر (ص) اکرم باشند.در زمان رسول ی همچون کسري بودجه میمسائلاصول اولیه اسالم دربرگیرنده 

آوري وجوه نقد مردم با تضمین  اقدام به رفع نیاز فوري و اهداف عمومی به اندازه توان خود و جمع جامعه مسلمین

با دیدگاه بهبود اساسی در تأمین مالی عمومی در زمان بعد از نمودند. در ارتباط  می شده، هاي نگهداري وامبازپرداخت 

گیري وجود ندارد و به  راشدین مدارکی دال بر قرض يگونه گفت که در دوران چهار خلفا توان این یز میمحمد رسول اهللا ن

اند. اما  سکوت نموده مسائل) در رابطه با این 9همین دلیل نویسندگان اولیه اسالم همچون ابویوسف و ابو عبید سالم(قرن 

گیري توسط دولت به عنوان آخرین راه حل موجود در  ط با قرضبه ارائه موضوعاتی در ارتبا 11نویسندگان دیگري در قرن 

ها توسط  اند. در واقع دلیل این موضوع ناشی از احتمال عدم بازپرداخت (نکول) وام شرایط کمیاب (بحرانی) پرداخته

گیري عمومی  رسد قرض ، به نظر میحالباشد. با این  می توسل به مالیات اضافی براي انجام این کارصاحبان قدرت و یا 

گردد. لذا از این  المال به طور موقتی با تأخیر مواجه می ها و درآمد قانونی براي بیت پرداخت ،و از این طریق است مجاز

کند و در هر لحظه از  مرکزي عمل نمی المال به صورت بانک زیرا بیتشود  میطریق، انگیزه نیازهاي فوري تقویت گشته 

  از طریق خلق پول نیز وجود ندارد. بودجه يمین کسرأتنین در آن مفاهیمی چون و همچشود تواند حاصل زمان می
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ی همچون مسائلنمودن  اجتهاد جهت مطرحکارگیري  در بههاي شریعت، مهارت  آموخته با وجود قوانین شفاف، دانش

و ابزارهاي مشارکتی را هاي عمومی تجارت (از قبیل صکوك)، اجاره  بدهی بر مبناي دارایی معین براي تأمین مالی هزینه

اند. این در حالی است که حمایت آشکار و یا اعتراض نسبت به برخی از این ابزارها با توجه به قرآن و  به اثبات رسانیده

انقالبی را در  ،ها و استفاده از آنها باشد. از سوي دیگر، هیچ شکی نیست که این نوآوري پذیر نمی سنت به راحتی امکان

هاي حاکمیت عمومی در نظرخواهد  حلی را براي چالش و راهخواهد کرد المی و تأمین مخارج عمومی ایجاد تأمین مالی اس

  گرفت.

به طور کلی در حال حاضر، تصمیمات قانونی و ممنوعیت بر اخذ سود ثابت در مرکز موقعیت اسالمی قرار دارد. 

هاي ناشی از سیاست افراطی مدرن،  بسیاري از آسیب ی همچون حمایت در برابرمسائلممنوعیت ربا در ارتباط با درواقع،

ی را ارائه هایپذیري مالی و سیاسی،پیشنهاد هاي بزرگ، توهمات مالی، عدم رعایت عقاید عمومی و انعطاف حکومت

و تأکیدي را  شود بایستی به عنوان یک نیروي محرکه در مدیریت مالی دولت پذیرفته دهد.از سوي دیگر، فشار مالی می می

این زمینه، تورم و در  که نماید.ازآنجاییر تأسیس یک نظام مالیاتی بر پایه اصول سرمایه (حقوق صاحبان سهام) ایجاد ب

هاي با  م وا اعطاي ها از طریق تأمین کسري جهت رفع این مشکللذا واند جانشین مناسبی براي آن باشد،ت گیري نمی قرض

آیا و اینکه  است ها آزمونی براي مقاومت اخالق باطنی ارت دیگر، این وام. به عبدر نظر گرفته شدالحسنه) نرخ صفر(قرض

در واقع بر ترتیبات مشارکت بر سود و زیان  مسألهاین  .است یا خیر آماده شدهًجهت کمک به همنوع خود  یک فرد واقعا

عمومی از طریق انواع مختلف  را براي رهایی از منفعت شخصی در راستاي توسعه اقتصاد، به طوریکه راهی نماید میتأکید 

  .کند میمشارکت دولتی و خصوصی ایجاد 

هاي با نرخ صفر  بیان نمود که برتري و مزیت خاص نظام اسالمی با توجه به وامگونه  اینتوان  در مجموع می

به . این نظام است تبدیل نمودهالحسنه) و قراردادهاي مشارکت در سود و زیان،آن را به یک عنصر ثبات اقتصادي  (قرض

در  .احساس کنند بحران مالی ازرا ثیر کمتري أت کرد تا کردند، کمک تبعیت می مالی اسالمی نظامکشورهایی که از اصول 

زمینه مقاومت و ایستادگی در برابر  اجتهادي (فقهی)، هايبا قراردادن مبناي خرید و فروش بر اساس پیشنهاد واقع

در این راه اقتصاد اسالمی باید از لذا  آمد.وجود خواهد   به و جریانات اقتصاديهاي تجاري  رکودهاي ناشی از چرخه
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بنابراین پیشرفت در و  پذیري مفاهیم برخوردار باشد و بتواند با توجه به شرایط روز به تحلیل بپردازد پذیري و بسط انعطاف

    .باشد میاین زمینه نیازمند تالش و مطالعه و اثبات این حقایق به دنیاي کنونی 
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  ، با عنوانMervyn Lewisمتن حاضر ترجمه مقاله 

An Islamic economic perspective on the global financial crisisباشد از کتاب ذیل می.  
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