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 The financial system consists of a three-layered reality, 

respectively, principles, institutions and knowledge. 

The half-hidden of which are principles, and 

institutions. 

This paper proves in a library way that financial 

knowledge is based on certain principles and the 

impossibility of separating its principles makes it 

impossible to overshadow its nature with superstructural 

changes. Among the intrinsic features of common fiscal 

patterns and policies are: sufficient to empirical 

knowledge and ignorance of revelatory cognition, 

instrumentalist method, mathematical and statistics fact-

making templates, the centrality of reason is an objective 

and partisan tool, neutrality and separation from value, 

reason is a function of desires, man's interpretation of a 

greedy and greedy creature, competition and herd 

behavior, promote gambling and interest. It was also 

proved that the current financial economy, despite its 

beautiful appearance, has caused serious damage to the 

economy, which is rooted in the principles and goals of 

capitalist economics. Falling into the trap of these 

patterns, has led to continuous crises in the real economy, 

the emergence of profit-oriented and uncontrolled anti-

production patterns, moral hazards, declining social 

capital and lack of values in society. 

Accordingly, the financial system and consequently 

the institutions and models derived from it, even with 

the appearance of sharia contracts, are not Islamic. The 

basic condition for the validity of Islamic financial 

versions is the formation based on principles, Figh and 

moral criteria. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

اصول، نهادها و دانش تشکیی  اِی طولی مبانی و مالی از یک واقعیت سه الیهنظام 
شده که نیمه پنهان آن مبانی و نهادهای مبتنی بک  آن مبکانی اسکتی ایکا م الکه بکه 

ای در پی اثبات ایا مهم است که ابتنای دانش مالی ب  مبانی خاص روش کتابخانه
شود که نتوان با تغیی ات روبنکایی و اکاه ی،  و عدم امیان تفییک از آنان باعث می

نیکازی از ویکی،  را تحت الشعاع ق ار دادی اکتفکا بکه شکناخت تی بکی و بیماهیت آن 
ساز ریاضی و آمار، محوریت ع   ابزارِی عینی و  های ی ی ت روش ابزارگ ایی، قالب

جزءنگکک ، خنیککایی و جککدایی از ارزش، پیکک وی ع کک  از امیککال، تف ککی  از ان ککان بککه 
قمککار و بهکک ه از جم ککه  ای، تکک وی موجککودی طمککاع و یکک یب، رقابککت و ر تککار گ ککه

 های مالی رای  استی های ذاتی الگوها و سیاست ویژگی
هایی جکدی همچنیا، اثبات شد مالی رای  با وجود ااه  زیبا، اقتصاد را دچار آسیب

داری داردی ا تکادن در دام ک ده که ریشه در مبانی و درنتییه اهداف اقتصاد سک مایه
قتصاد واقعی، پدید آمکدن الگوهکای ضکدتولیدی های ممتد در اایا الگوها به بح ان

های اخالقی، ا ول س مایه اجتماعی و ککم رنگکی سودمحور و  اقد کنت ل، مخاط ه
 ها در اجتماع ، منی  شده استی  ارزش

ایا، نظام مالی و درنتییه نهادهکا و الگوهکای ب آمکده از آن یتکی بکا اکاه   ب اساس
های مالی اسکالمی، اسی اعتبار ن خهق اردادهای ش عی، اسالمی نی تی ش ط اس

 گی ی ب  پایه مبانی، ضوابط   هی و اخالقی استیشی 
 

  
 82/5/8932دریافت: تاریخ 
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  واژگان کلیدی:

 ، اقتصاد مالی
 ، مبانی

 ، نظام مالی اسالمی
 سازی، اسالمی

 ، بح ان مالی
 شناسی روش
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 . مقدمه1

 بخه  در کهه است اقتصادی نظام هایزیرنظام از یکی مالی نظام
 و کنه مهی دنبهال را اقتصهادی نظهام اصلی مشی و خط اعتباری،

 بهینهه تخصهی  و واقعی بخ  مالی تأمین در گریواسطه شامل
 مهه یریت مههالی، اوراق و پههول قالهه  در سههرمایه و اعتبههار وجههوه،
 اسهت عبهارت مالی نظام .شودمی آن مانن  و بازی سفته و ریسک

 اصول و بینشی مبانی بر مبتنی مالی روابط و رفتارها مجموعه»: از
 مه یریت،−مهالی اهه ا  بهه نیهل جهت که است معین راهبردی

 «. کامل برخوردارن  یاز هماهنگ −نهادسازی و گذاریسرمایه
 را نظهری و فلسفی هایای ه نظم و قال  مالی، نظاماصل،  در
 بهازار در رفتهاری تبهین بهه مالی، دان  هاینظریه و کن می فراهم
 هههاسیاسههت و عملههی الگوهههای اجههرای مبنههای و پرداختههه مههالی

 نظهام زیهرا ؛اسهت مالیمق م بر علم  مالیظام ن رو ازاین شود؛می
 قابلیهت که کن می فراهم را هاگذاریسیاست و الگوها قال  مالی

 تشهکیل را مالی علم قال  الگوها، این. یابن می را واقع در تجربه
 تحلیهل از مهالی دانه  مهالی،نظام  یو با کشف و اجرا دهن می

. گیهردیشهکل مه مالی نظام یافتهتحقق  مالی یهای هرفتارها و پ 
 از عهاری توانه نمهی مهالی نظهام دنبهال به مالی علم این، براساس

 قلم اد شود.  هاارزش و مبانی

 مهالی نظهام بهر مبتنی مالی دان  آیااست که  ینمسئله ا حال
 دارد؟ را سهازی اسالمی قابلیت روبنایی، تغییرات ایپاره با مت اول

و به مثابه  لیبرال یو فلسف یبر نظام اقتصاد مبتنی مالی اقتصاد آیا و
 را دارد؟ یاسالم یبازساز یتعلم، قابل یک

 مهالی بهر حهاکم تعاضه ی دیه گاه پرسه  این پی ای  منشأ
 بهه رایه  بها اسهالمی مهالی رابطهه دیه گاه این در. است اسالمی
 و تصهحی  بهر سهعی و شهود می تعریهف تعاون و تعاض  صورت

 غال  روش رویه این. شودمی مالی اقتصاد دستاوردهای بازسازی
 ایجهاد آن فهر  پی . است اسالمی مالی هایپژوه  بیشتر در

 پژوهشگران از برخی. است نظام دو بین افزاییهم و سازن ه تعامل
 :ان کرده تشری  گونهاین

 الگوهههای تولیهه  بهها رابطههه در عقلههی و شههرعی الههزام هههی »
)با  بلکه. ن ارد وجود صفر نقطه از و ابت ا از بانک اری و اقتصادی

 هها روش تمهام( معرفت مشروع منبع عنوان به عقل پذیرش به توجه

 بها ناسهازگاری ولی ان ،ش ه تولی  متعار  نظام در که هاییشیوه و
 اصهال  قابل آنها موجود ناسازگاری اینکه یا ن ارن  اسالمی تعالیم

 «گردن  اسالمیت وصف به توانن می است، اسالمی چارچوب در
 (.72: 0120 یسمی،و م یان)موسو

 اهه ا ، کهه بودنه  کرده بیان تر پی  پژوهشگران این هرچن 
 بینهیجههان تأثیر تحت اقتصادی هاینظام هایچارچوب و اصول
(، اّمها 3: 0130 یان،)موسهو اسهت نظام آن پردازان نظریه بر حاکم

 ینشهیگز یقو تطب یی،بنا ییراتبرآن ش ن  با تغ ییدر چرخ  مبنا
 الگوههای توانیموارد م یشتردر ب ی،مال یفقه معامالت بر الگوها

 اسههالمی هههایروش کم دسههت ویهها کههرد سههازیاسههالمی را رایهه 
 .نمود پیشنهاد جایگزین

 یها کهه اسهت مطله  ایهن اثبهات بر مبتنی دی گاه این پذیرش
 ن ارنه  هاارزش و مبانی با ارتباطی و هستن  خنثی مالی الگوهای

 مهالی نظهام اهه ا  درنتیجه و هاارزش مبانی، فقهی تطابق با یا و
 آن اهه ا  تحقهق بهه ربطهی مهالی نظهام تحقق یا و یاب می تبّ ل

 درنتیجه و هاارزش و مبانی از برآم ه رای  مالی که درحالی  ن ارد؛
 نظهام بها تقابل در که کن می پیروی داریسرمایه خاص هایه  

 قراردادههای ظاهر با حتی آن از برآم ه الگوی هر و است اسالمی
 الگوهها ایهن دام در افتهادن دیگر، ازسهوی. نیست اسالمی شرعی،
 کن می ممت ی هایبحران دچار را اقتصاد شرعی، ظاهر با هرچن 

 .دارد داریسرمایه مالی نظام اه ا  و مبانی در ریشه که
 تبع به و یآن است که نظام مال یقتحق ینا یهفرض این، براساس

نظام  اصول و یبر مبان مبتنی خاص اه ا  براساس مالی دان  آن
 قابلیهتو  باشه مهی غهرب الحهادی فلسهفه ومتعهار   یاقتصاد

 .زاست بحران ماهیتا   و ن ارد را سازی اسالمی
 

 . پیشینه تحقیق2

 «اسهالمی اقتصهاد شناسهی روش» مقالهه در( 0137) زرقها  انس
 ارزشهی مبانی براساس متعار  اقتصاد شناسیروش تحلیل ضمن

 ریهزیپهی اسالمی هایارزش است معتق  خود خاص هنجاری و
 مه وی. است تقابل در متعار  اقتصاد با که کن می نویی اقتصاد

 امتنهاع ایران؛ در اقتصاد علم تأسیس» مقاله در( 0132) معرفی و
 در نئوکالسیکی اقتصاد تأسیس امکان امتناع تشری  به «امکان؟ یا
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 ماهیت به مقاله این در امکان ع م. پردازن می ایران مانن  کشوری
 نیهز پایهان در. شودمی داده نسبت نئوکالسیک اقتصاد علم مبانی و

 منطقهی امکهان ایران در متعار  اقتصاد سازی بومی کن می اثبات
 .دان می مربوط نهادها تفاوت به را پذیری امکان ع م ولی ن ارد؛

 یدرمههورد اقتصههاد و مههال» ( در مقالههه 7112) 1چههودهری
 یهههایشههرفتپ» کتههاب در و «آنههها کجاسههت؟ یگههاه: جایاسهالم
 را متعهار  بها اسهالمی مهالی تفهاوت «یاسالم یو مال یاقتصاد
 توحیه ی روش و شناسهی هستی شناسهی، معرفت نهوع در مبنایی،

 دام در قرآنهی، رویهه فراموشی با متعار  اسالمی مالی که دان می
 بهه قهادر و است گرفتار جعلی نئوکالسیک و نئولیبرال اصول نوعی

 .نیست نئوکالسیکی جعلی اصول ورای عملی تجربه
: اسهالمی مالی و اقتصاد مورد در» در( 7112) عار  نظر به

 یههایشهرفتپ» کتاب در(« 7) توضیحات کجاست؟ آنها جایگاه
 ههاینظام دیگر با اسالمی اقتصاد نظام «یاسالم یو مال یاقتصاد
 و ههاایه ه غربهی، مفهاهیم بنهابراین،. است متفاوت خیلی معاصر

. نهه ارد کههاربرد قابلیههت اساسههی تغییههرات بهه ون آن، ابزارهههای
 اقتصهادی رفتار بر اسالم اخالقی هنجارهای و اخالقی هایارزش

 اقتصادها دیگر از را اسالمی اقتصاد هاارزش این و است تأثیرگذار
 مصهر ، تصهمیمات کهه اسهت آن ارزشهی نظهام. کن می متمایز
 قهرار تأثیر تحت را مج د توزیع و گذاریسرمایه ان از،پس تولی ،

 .ده می

 تهأمین شناسیروش» کتاب در( 0120) گونمک و فرانکفورتر
 در ریشهه مهالی دانه  قائلنه  «معنادار یمال تأمین یبه سو ی،مال

 بهه و دارد طبیعهی علهوم از منشهع  اصهول و انحرافی فلسفه یک
 رفهاه، دغ غهه بها عقالیهی کارگزاران اصل. است نق  قابل سادگی

 و اطمینهان ع م فضای در ثروت و مطلوبیت سازی بیشینه یکسانی
از  2گرایهی،نهایی هایروش براساس مالی رفتارهای تحلیل اصول
و  شهودیآن مه یاست نشانگر تناقضات و تعارضات درونه یاصول

 است.  یخارج بار یانمخرب و ز یرتأث یدارا
 یرشعلل ع م پذ یبررس» مقاله در( 0122) همکاران و بیات

 به «یرانا یهدر بازار سرما یاسالم یمال یدر ابزارها یو نشر نوآور
 پیهروی و متعار  الگوهای پذیرش در مالی مهن سی رویکرد نق 

                                                           

1  . choudhury 

2  . Marginalism 

 و پردازدمی مالی متعار  نظام مشکالت رفع جهت در نوآوری از
 بها متناس  بومی طراحی در اسالمی مالی در تأسیسی رویکرد بر

کی  اه ا  و مبانی  .کن می تأ
 اقتصهاد اول   کهه اسهت امر دو این اثبات در مقاله این نوآوری

 اسهت لیبرال اقتصاد خاص های ارزش و مبانی بر مبتنی رای  مالی
 مهالی دانه  کهه نمهوده ترسهیم را ههاییهه   مبهانی این ثانیا   و

 اسههت ممکههن غیههر آن از ج اسههازی و گرفتههه شههکل آن براسههاس
 سهازی اسالمی و فقهه با تطبیق جهت در روبنایی تغییرات درنتیجه

 سهازی پیاده نیهز عمل در. کن  آن ماهیت تغییر به کمکی توان نمی
 .ن ارد پی در بحران جز اینتیجه وارداتی الگوهای این

 بررسهیو آثار بهه  یدر دو سط  مبان هافرضیه این آزمون برای
 در. شهود می پرداخته آن جوان  و متعار  مالی نظام کلی ساختار

 و 5شناسیو روش 4شناسیمعرفت 3شناسی،هستی به مبانی سط 
 یرسه یانبا ب یانپرداخته و در پا ینظام مال 7یو روش 6شناسیانسان

آن  یهیزا آثهار و بحران ی،در نظام مال یمبان ینرون  رش  ا یخیتار
 .شود یم یبررس

 بهرخال  سازیمستن  به نیاز دلیل به است، تذکر به لزم البته
 نظران صهاح  ههایقول نقل از پژوهشی، مقالت در مرسوم رویه

 .شود می برده بهره درمقاله معمول از بیشتر متعار ، اقتصاد
 

 . نقش مبانی و اصول در نظام مالی متعارف3

 8ینهیمتعهار ، م ینظام اقتصهاد ییغال  بر خنثا یوجود ادعا با
 : نویس  یم فلسفهاقتصاد از  یریاثرپذ یزانارتباط و م ۀدربار
 هههاییهههکههرد کههه نظر مطالعههاتم در فلسههفه مههرا متقاعهه »

 یههااز آمهوزه ینهز،مارکس و ک هاییهو نظر یکاقتصاددانان کالس
هف هم تهاکنون، بهه  قرنکه از  گیرن یسرچشمه م یمتفاوت فلسف

 ی،قاله  فکهر یهنغرب وجهود داشهته اسهت... ا یایتناوب در دن
 یهزو ن یاقتصهاد یلتحل یموجبات شکل دادن به صورت و محتوا

اقتصهاددانان  ینهز،صورت با محتوا را فراهم آورد. بهه گفتهه ک ۀرابط
                                                           

3. Ontology 

4. Epistemology 

5. Methodology 

6. Anthropology 

7. Method 

8. Piero V. Mini 
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 ینهی،)م« انه دوران گذشهته بهوده ۀاز فالسهف یکیمعمول  بردگان 
برداشهت از اقتصهاد  ی معتق  است که با همچنین(. 7و  0: 0220

 بهین روابهط عنوان بهه نه−تفکر  یکعنوان  به اقتصادکن  و به  ییرتغ
بهر  یزن 1مورگان و بورل(. 02: همود )شو نگریسته −ینیع یاتواقع

 قاله  از −مهالی آنهها جملهه از− یاجتمهاع یقاتج ا نبودن تحق
کی  فلسفی  :ان کرده تأ

. 7(؛ اسههت؟ شههناخت قابههل چیههزی)چههه  شناسههیهسههتی. 0
)شهناخت  شناسهیروش. 1(؛ چیست؟)شناخت  شناسیشناخت

 بها چگونهه ها)انسان انسان ماهیت. 0(؛ شود؟ می حاصل چگونه
 (.0222 مورگان، و بورل( )رک: کنن ؟می تعامل هم

 ههایارزش و مبهانی بهر اقتصهاد کهه شود می مشاه ه رو ازاین
 گرایههی،نههام گرایههی،ذهههن فردگرایههی، دئیسههم، همچههون خههاص
 مسهتثنا نیهز مهالی علوم. است آن مانن  و داروینیسم گرایی،کمیت
 و اسهت مکت  این در یافته تکامل مالی تأمین هاینظریه و نیست

. است غیرمعقول امری مالی تبع به و اقتصاد از مبانی دانستن ج ا
 تحلیهل گونهه این مهالی علهوم در را امهر این گونمک و فرانکفورتر

 :کنن می
 بنبهادین معلهولی و علهت سازوکار نوعی مالی فعالیت هر بر»
 روابهط سلسهله یهک طریهق از که( شناسیی)هست باش می حاکم

3یههانیپا ی و نتهها 2اولیههه شههرایط بههین قههانونی
 شههودمههی شههناخته 

 هم یگر با مالی سازوکار این براساس هاانسان(، شناسی)شناخت
 کننه مهی برقهرار( کهن  و)تعامهل  متقابهل رابطه خود محیط با و

 تهوانمهی را مالی فعالیت هر به مربوط اطالعات(؛ انسان یت)ماه
 اخهتال  کهه کهرد کسه  ههاییگیریان ازه و مشاه ات طریق از

(« شناسههی)روش  نهه ارد تههأثیری آنههها در فههردی هههایدیهه گاه
 تحقیقهات در اصهول و مبانی این(. 010: گونمک و)فرانکفورتر 

 مطالعهه، شهیوه یهک قاله  در تنها و یافته ثابت و عینی جنبه مالی
 مبانی بررسی به ادامه در. است ش ه منحصر فر ، پی  عنوان به
 .شود می پرداخته رای  مالی روش و

 

                                                           

1. Burrel & Morgan 

2  . initial condition 

3  . final outcomes 

 شناسی مالی متعارف هستی. 4

 موجهود آنچه مطالعه طریق از است واقع به رهیافتی شناسیهستی
 ماهیهت فههم بهه شناسهیهسهتی دیگرسهخن، به. شودمی فر  و

 مهالی. پهردازدمهی واقعیهت ساختار و امور علت و فعلیت هستی،
 مبتنی لیه هر که ش ه تشکیل طولی لیه چن  واقعیت یک از رای 

 شهناختیهسهتی مبهانی همهان آن زیرین لیه. است زیرین لیه بر
و  یسمچون دئ یمشترک با کل مجموعه اقتصاد متعار  است. مبان

 دسته است.  یناز ا ییفردگرا
 مبهانی ایهن بهر مبتنهی)نهادهها(  قهوانین و قواعه  بعه ی لیه

. کنه مهی فر  تغییرناپذیر را قوانین این مالی تحقیقات. باش می
 همگونی و عقالیی رفتار بازارها، م ام تسویه تعادل، چون قواع ی

 .است نوع این از مالی کارگزاران

 ههایسیاسهت و ابزارها الگوها، را مالی نظام واقعیت آخر   لیه
 توابهع بها شه ه تعیین قواع  چارچوب در که ده می تشکیل مالی

 .شون  می توجیه و بیان آماری و ریاضی
 یهکاز  یقهیتلف 4آربیتهرا،، گهذاریقیمهت نظریه مثال، طور به

اسهت کهه  یتهرا،و مفههوم آرب زمهانههم یمجموعه معادلت خطه
انتظهارت  بهازار، تعهادلخودکهار،  مکانیسهم یالیقصه خ براساس

سهاخته و پرداختهه  ی،عامالن اقتصاد یو هجوم عقالییهمگون، 
و  الحهاد مبنهایبهر  یمبتنه یزخودکار ن یسمش ه است. اصل مکان

همگهون  یهیانتظهارات و رفتهار عقال براین، افزون. باش می دئیسم
منجهر  ایگلهه هجهوم یسهمکهه بهه مکان ههاافهراد در بازار یهجوم

 .است غرب فلسفی ارزشی و فردگرایانه دی گاه بر مبتنی شود،می
 تهابعی سهرمایه بازار اتفاقات امر ظاهر برخال  دیگر، ازسوی

 و اوراق ثانویهه بازار پررنگ نق . نیست واقعی بخ  تحولت از
 رو ازایهن باشه ؛مهی شهکا  ایهن ههاینشهانه ترین مهم از ریسک

 داخل ریسک پرداخت که دارن  نظر اتفاق اقتصاددانان همه تقریبا  
 و انتزاعهی مهالی تأمین واقعیت( و 777: همان) است بهره نرخ در

از  یناشه ههامغهایرت ایهن. داننه مهی عملی مالی تأمین از مغایر
(؛ 103است )همهان:  یاختال  در درک و برداشت از جهان هست

 این، براسهاس. نه ارد اقتصهاد واقعهی فراینه  با ارتباطی هی  یعنی
 و اقتصههاد واقعههی بخهه  از تههابعی اسههت قههرار کههه مههالی بههازاری

                                                           

4 .APT 
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 ههها، حباب ایجههاد عامههل خههود باشهه ، آن مههالی نیههاز کننهه ه تأمین
و معضهل  یبخه  واقعه یبال یجه،و درنت هاستبحران و هاشوک

 علهت نهه را نظهام شه ن مهالی امین سمیر این، براساسش .  ی تول
 در که دان  می تولی  باز و بازدهی به سرمایه نیاز معلول بلکه فاجعه
 ادامه توانمی مالی های حباب از گرفتن سواری با فقط رکود شرایط

 (.00: 7100)چنگ،  داد راه
 بخه  بها مهالی ههایمه ل بین عمیق شکا  عامل ترین مهم

 ان یشهه از گرفتهه وام کهه اسهت سهازیساده مفهوم اقتصاد، واقعی
 مسهائل تقسهیم قاله  در را آن( 0291) فریه من و اسهت دکارت

 بهه دسهتیابی جههت کهه کهرد مطهر  اساسهی اجزای به اقتصادی
 ارائهه واقعیهت از مناسبی روایی سادگی، عین در که بود الگوهایی

 .ده 
 پوشههی، چشم قابههل مفروضههات زمینههه سههه در سههازیسههاده
 دهن ه توسهعه ابتکهاری مفروضات کنن ه، تعیین می انی مفروضات

 قابههل اهمیتههی، کههم دلیههل بههه مفروضههات اول دسههته. دارد وجههود
 تغییههر باعهه  دوم، دسههته سههازی ساده اّمهها هسههتن ؛ پوشههی چشم

 واض  مثال. شود می علمی انتزاعی دنیای با خارج دنیای محتوای
 جایگهاهی واقعهی دنیهای در کهه اسهت همگن انتظارات فر  آن

 شهواه  تسهلیم جهت حلی راه نیز سوم دستۀ در سازی ساده. ن ارد
 اثبهات جههت مثال طور به. است ریاضی قواع  مقابل در خارجی

 توجیههه و آمارههها دسههتکاری جهههت ابتکههاری اضههافاتی همگنههی،
 گهون،مک و. )فرانکفورتر شود وارد م ل در فروضی ها،غیرهمگن

0120 :171−171.) 
و  یلیانی)مه گ MMمه ل  ی،در مهال یسهاز واض  ساده مثال

است. آنهان ابته ا حکهم  یهو ساختار سرما ینه( در هز0293 یلر،م
 یمهال ینمجموعه احکام تهأم یگررا از د یهمربوط به ساختار سرما

 هایقسمت لحاظ با تنها سپس و نمودن  ج ا گذارییهمانن  سرما
سود، رشه  و  یمتقس یاستس» ینآن را حل کردن . همچن یضرور

ارائه دادن . از نظهر  MM( را، در ادامه م ل 0210« )ارزش سهام
صهرفا  در  ین،بهازده معه یهزهبهه انگ هاپرو،ه در گذارییهآنان سرما

 آن بازده است.  یزانکردن ثروت سهام اران و به م یشینهجهت ب
 خصهوص در گیهریتصمیم یک تنها مالی تصمیمات رو ازاین

 ارزش و ن اشهته واقعهی اقتصهاد در تغییهری و است سرمایه تأمین

 در تغییهری ههی  به ون یعنهی کنه ؛نمهی ایجاد بنگاه برای واقعی
 امهر ایهن. شهون مهی منتفهع سههام اران تهوده تنهها واقعی اقتصاد
 هرچهه اصل در. باش می پول بازار در بهره نرخ مفهوم کنن ه ت اعی

. یافهت یبالتر یلیش ، ق رت تحل ترساده و ترغیرواقعی م ل این
 یبرآوردهها یننشان داد کهه به یهسرما ینهاز هز یتجرب یبرآوردها

MM (.019وجود دارد )همان:  یفاحش یارو مخالفان، تفاوت بس 
 تجربهه از منهت  واقعیت که است این مالی ادعای هرچن  پس

 و بینه مهی محه ود زاویهه یک از تنها را هستی واقع در اّما است،
 یواقعه یهایو اتفاقهات دن شناسی یاز مسائل هست یلیبه خ نسبت
 جه ای اعتبهاری واقعیت ساخت پی در دیگر، ازسوی. دارد غفلت
 ش  منجر متعار  مالی زایی بحران به امر این. است حقیقی بخ 

 .شود می اشاره ب ان پایان در که
 

 متعارفشناسی نظام مالی  . معرفت5

 ایهن. اسهت شناخت به دستیابی هایراه و چیستی شناسی، معرفت
 تهوانیممهی چگونهه و به انیم جههان این از توانیممی آنچه نگرش،

 یقهین، و باور شناسی، معرفت اصلی اجزای. کن می بیان را ب انیم
 1«موجه صادق باور» علم فلسفه زبان به یا ثبات و واقع با مطابقت

 شههناخت، ماهیههت بیههانگر و( 0121 ،صهه   یناسههت )آتشهه
 . باش  یآم ن آن، منابع شناخت و اعتبار آنها م ی پ  هایویژگی

 ههر یعنی است؛ تجربی شناخت به منحصر مالی در شناخت
 پهذیری ابطال حه اقل یها و عینیهت آزمهای ، مشاه ه، قابل آنچه

 و علهم بهه مضا  دی گاه با حتی فلسفه رو ازاین است؛ علم باش ،
 و شناسههههی معرفت شناسههههی، هستی قبیههههل از آن مقههههولت

 معنهای بهه امهر این البته ش ؛ خارج علم حیطه از شناسی شناخت
 گراییطبیعی فلسفه بلکه نبود؛ مالی علوم بر فلسفه حاکمیت پایان

 :گوین می برخی. ش  قلم اد فر  پی  عنوان به
 امهر این. گرفتن  پا طبیعی علوم از تقلی  به درواقع مالی علوم»

 در جامعهه، مطالعهه مخصهوص «علهم» اصطال  اطالق مورد در
 بهه اسهتناد بها. کنه مهی صه ق نیز اجتماعی علوم به اشاره هنگام
 یگرانو د 2کویتلت که اجتماعی هایپ ی ه آناری، هایمن یقانون

                                                           

1  . Justified True Belief 

2  . Quetelet 
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بهر آن حهاکم اسهت،  ینکهه قهوان یعنوان کردن ، همانن  عالم ماد
 علههوم دانشهمن ان از برخهی. کنه یاداره مه ینقهوان یهزجوامهع را ن

 طراحهی بهرای را اقه اماتی دیه گاه ایهن از پیروی به نیز اجتماعی
 ریاضهی ههایمه ل از استفاده با فیزیک علم در ریاضی هایم ل
 گهون،مهک و)فرانکفهورتر  «کردنه  آغهاز اجتماعی علوم در ساده

0120 :11.) 
 معرفهت مشهروع منبهع تنهها را عقهل متعار  مالی همچنین،

 شناخت نوع هر و ن ارد شناخت در مح ودیتی هی  که شناس می
 بهها امههور ایههن. دانهه مههی ارزش فاقهه  را تجربههه و حههس از خههارج

 اسههالمی عقالنیههت و دارد مههاهوی تفههاوت اسههالمی عقالنیههت
، نیها ی)دادگهر و هادو محققهان برخهی نظهر بهرخال −توانه نمی

. گیرد قرار یابزار قالنیتسعه عوت یا یل(، عامل تع 9−73: 0120
 علهوم شهناخت، منبهع و ابزار عنوان به عقل پذیرش وجود با اسالم

 ههایواقعیهت و حقهایق گهرفتن نادیه ه دلیهل به را موجود تجربی
 (.011: 0131، یآمل ی)جواد دان می معیوب معرفتی،

 یعنهیاسهت؛  1گرایهینهام رایه ، مهالی معرفتهی مشکل دیگر
 امهور بهر کهه هستن  هاییدرواقع قراردادها و برداشت یکل یممفاه

 و علههم تولیهه گر تجربههی فههرو  تنههها و دارنهه  دللههت مختلههف
 وجود کلیات برای جایی حسی و ذهنی مفاهیم کنار در و شناختن 

 امر این هجنتی. ن ارن  کذب و ص ق قابلیت فرو  رو ازاین ن ارد؛
 .آورد فراهم را مالی ابزارگرایی توجیه

روآورده  −گرایهی ذههن− یانتزاعه یبهه الگوهها یمهال اقتصاد
در  یاضهی،با کمک گهرفتن از علهم ر یانتزاع یالگوها یناست. ا

 غیرواقعهی ههایفهر ی په یاقتصاد، بر مبنها ینعو  درک قوان
 یها) کامل عقالنیت کامل، اطالعات خال ، و کامل رقابت چون

 هایم ل. ان ش ه شناخته بازار کارایی فرضیه و( ییانتظارات عقال
دسته  یناز ا CCAMPو  MPT، CAMP، MM ، Sharp یمال

 هستن . 
 متغیرهها همه تحلیل در سازانم ل ناتوانی دلیل به هام ل این

 را سهازان م ل پن اشهته پی  تصور و ذهنیت تنها و نیستن  گوپی 
 بهاوجوداین،(. 21: 0120 گهون،مهک و)فرانکفورتر  کنن می بیان

 ایهن رو ازایهن یافهت؛ ادامه غیرواقعی مفروضات سمت به حرکت
                                                           

1  . Nominalist 

 خالصهه. شهود منجهر واقعیت و ص ق شناخت به توان نمی روش
 :است برخوردار زیر های ویژگی از رای  مالی شناسیمعرفت اینکه
 و شه  منحصهر تجربهی و حسی نوع در اقتصادی شناخت. 0
 ش ؛ داده قرار مبنا گرایی عینی و نگری جز 

 جهه ایی باعه  و درج نظههری حکمهت ذیههل اقتصهاد علهم. 7
 اقتصهاد ج ایی آن، نتیجه که ش  عملی حکمت و ت بیر از اقتصاد

 است؛ خنثی و ها ارزش از
 در محه  جزیهی گرایی عقهل و تجربهه اصهالت ظهور با. 1

 .ش  دینی معرفت و وحی منابع از نیازی بی اعالم اقتصاد،
بهه اخهتال  در  شناسهیمعرفهت در تفهاوت که کرد توجه بای 

 صه ق بهه بهاور مثهال طور بهه. شود می منجر علوممحتوا و قلمرو 
 ج یه  معرفتهی مبهانی و منهابع ایجهاد باعه  وحیهانی هایگزاره

 مثهال. شهودیمه منجهر متفهاوت الگوههای و رفتارها به و شود می
 بهاب در کهه رباسهت ممنوعیهت چون قواع ی و اصول آن واض 

 نههاده مسهلمان مهالی محققهان اختیهار در وحی مالی، معامالت
 بههره بهر مبتنی مالی ابزارهای و اوراق بازار، اعتباریبی به که است
 فهروش و ممتهاز سههام قرضهه، اوراق متعهار ، پهولی بهازار مانن 

 .شود می منجر اسالمی مالی نظام در استقراضی
 

 شناسی نظام مالی متعارف روش. 6

 و ههامسهئله قبهول و رد یها مطالعهه روش معنهای بهه شناسی روش
(. عه م 01: 0121 ی،)نظهر اسهت علمی تحقیق مورد هایپ ی ه

هها، ابهزار و راهکارهها  اهه ا  بها روش ینتوجه ب ان به انحرا  ب
 همچنهین اهه ا  و ابهزار نتهای ، و هها روش زیهرا شود؛ می منجر

 بهه ابزار به توجهبی تواننمی و ناپذیرن  ج ایی مقاص  و راهکارها
 .رسی  دلخواه اه ا 

 اعتبهار بررسهی و کشهف روش مالی، شناسی روش از مقصود
. باشه مهی یکه یگر، بها آنهان مقایسه و ارزیابی تحلیل، نظریات،

اسهت.  یه هرا برگز 3گرایهیاز اثبهات 2ابزارگرایی شاخه رای ، مالی
 یمعناست که تنها منبع شهناخت، تجربهه حسه ینبه ا ییگرا اثبات

 تکهذی  یها تأیی  آماری هایتوسط داده یهص ق فرض یعنیاست؛ 
 و دهه مهی اسهتقرا  بهه را خهود جای قیاس تفکر این در. شود می

                                                           

2  . Instrumentalism 

3 .Positivism 
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را  یعلمه یههایهفرضه نسهبیدست کم صه ق  یاص ق  مشاه ه،
 . کن می تأیی 

در  2ییسرآغاز تول  ابزارگرا 1(0291) فری من جنجالی نوشته
عمل است و  یبرا یابزار یه،نظر ی گاهد یناست. در ا یاقتصاد مال

جنبهه  یقتاست و کشف حق یتموفق یزانمالک سنج  آن تنها م
 ارائهه را نظریهه ههر اساسهی شهروط فریه من. کنه یم ی اپ یفرع

 گرایانههغیرواقهع و ثمربخشهی سادگی، قبول، قابل هایفر  پی 
 .دان  می نظریه مفروضات بودن

 ترسهیم برای  فری من که مسیری در نهادن گام با مالی اقتصاد
 مه ل درواقع. داد قرار اصل را مفروضات گراییغیرواقع بود نموده

 اینکهه به ون شود،می بنا ذهنی و غیرواقعی اولیه هایم ل روی بر
 باش .  هام ل آن مفروضات مورد در شکی

 بینهیپهی  و گهوییپهی  فری من، ابزارگرایی اساسی اصل دو
 آن نمونهه. شه  خ شهه دچهار ههامه ل از بسیاری در که بود م ل

نههوع سههاده  SLB( دربههاره مهه ل 0227فامهها و فههرن  ) هههاییافتههه
CAMP م ل یناست که نشان داد اپی  هاپهی  و بینیاز  گهویی

 واقع ن ارن . 
 یعنهی دانه ؛مهی کهارکردی امهری را ههانظریهه اعتبار فری من

 فرو  مبنای بر حتی را بینیپی  بهترین که است خوب اینظریه
 در نهه کذب و ص ق منطقی مالک و دارد نامناس  روش یا اشتباه
 سهط  در حتهی نهه و روش و راهبهردی سط  در نه فرو ، سط 

 اشتباه نظریه نادرستی یا درستی از سؤال اساسا   و ن ارد معنا نتیجه،
 و روش و فههرو  و مبههانی درگیههر را خههود اقتصههاددان و اسههت

 .  کن نمی واقع با آنها ناسازگاری

 کهه اسهت این فری من روش آمیز سفسطه هایاشکال دیگر از
 ههایداده از تهوانمهی آن اثبهات همچنهین و نظریه یک تبیین برای

 از علمی نظریه یک اثبات برای توانمی یعنی نمود؛ استفاده مشابه
. بهرد بههره رفتهه، کهار بهه نظریهه ته وین بهرای که هاییداده همان

 براسهاس که مقابل نظریه رد برای توانمی هاداده همان از همچنین
)فرانکفهورتر و مهگ گهون،  کرد استفاده نگرفته شکل هاداده همان

0120 :31.) 
 از راه ایهن در. یابنه مهی محهوری نقه  هاداده دی گاه این در

                                                           

1  . The Methodology of Positive Economics 

2  . Instrumentalism 

 روبهیداده(، داده)تجسس  جوییداده(، داده)استخراج  کاویداده
 در(. 32)همهان:  گیرنه مهی بههره تراشیداده و( هاداده یروبی)ل

 تهوان یها لگهاریتمی تبه یل چهون پیچیه ه هایروش از کاوی داده
 صهورت به هاداده تغییر برای معنادار ضری  یک یافتن برای بالتر

 سهه یها دو ح اقل مجذورهای روش این در. گیرن می بهره دلخواه
 مهبهم، ههایرگرسهیون خطا، ضری  تصادفی، ضری  ای،مرحله

 .باش  معنادار نه شود، معنادار است مهم تخمینی، ضرای 
 ههاییداده تخمهین براسهاس مهالی ههایفرضیه جوییداده در
 همهان از کهه ایفرضیه اثبات برای هاداده همان که شودمی ت وین

 بهه روبیداده(. 21)همان:  شودمی بسته کار به ش ه، گرفته هاداده
 معنهای بهه تراشهیداده و هاستداده ترکی  و تجمیع جمع، معنای

 شه ه تعیهین پهی  از معیارههای براسهاس هاداده ه فمن  انتخاب
جههت  ههاداده دسهتکاری به محقق است ممکن آن از ب تر. است

 ش ه بزن .  یینتع ی از پ یجهبه نت ی نرس
 شهاه  گذشهته، دههه چهار در مالی دان  ش  باع  امور این

 حادی مشکالت حل در واقعی چشمگیر پیشرفت یا موفقیت هی 
 سیاسهت تعیهین یا و سرمایه ساختار ها،دارایی گذاریارزش مانن 

 ظهاهر را مهالی تهأمین پارادایمی روش. نشود سود تقسیم زمینه در
 ایهن. آن از حاصهل نتهای  نهه کنه ،مهی توجیه آن شعارگونه زیبای
 کهه بپهذیریم اگر حتی داشت؛ نخواه  دستاوردی هی  قطعا   روش

 مهالی تأمین برای شود، عو  دیگری پارادایم با بای  پارادایمی هر
 اسهت ج یه  ههای روش بهه آوردن روی معنهای بهه فقهط امر این

 (.91)همان: 
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 انسهان از تعریهف که است انسانی و رفتاری علم یک مالی اقتصاد
 و فهرد بها اصهالت دی گاه، این در. گیردمی گراییمادی فلسفه از را

 انتزاعهی فهردی اقتصهادی، انسان. نیست افراد مجموع جز جامعه
 معنهای طبهق. شهودمهی توجهه اشجسمانی جنبه به تنها که است

 یکسهان رفتار دارای هامکان و هازمان همه در افراد حس، اصالت
 را خیهر جای و است انگیزشی عامل تنها میل تفکر این در هستن ،

ارزش است. عقهل  یانسان، علت رفتار و مبنا یلم یعنی گیرد؛می
 ابهزار تنهها و نه ارد را امیهالو اراده  کنتهرلبوده و تهوان  یالتابع ام
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بر اصالت لهذت و  یمبتن ییبه کارا ی نرس یلزم برا هایمحاسبه
 امور این مجموع از. نیست ملزم دینی هایتجربه است و به فرمان

گهر، حساب یسان به موجودو ان گیردمی شکل ناپذیری اشباع خرد
 .یاب می تنّزل طماع و حری  خودخواه،طل ، لذت

 خهوی براساس مالی بازار در طّماع و حری  انسان این رفتار
 یاسهت. بهورس بهاز 1حیهوانی خوی و شودمی تحلیل بازی سفته

کسه  سهود از راه  یهزهاسهت کهه بهه انگ یاقتصهاد یتیفعال ی،مال
رواج  یرسه 2شیلر. شودیانجام م یاوراق مال یمتق ییرتغ بینی ی پ

 :کن یم یلتحل گونه ینرا ا یبورس باز
توسهط  یبنه و شرط یاعالم ش ن قمارباز یهمزمان با قانون»

 یندر به یبه سفته بهاز یلو تما یریپذیسکر یزانم یکا،دولت آمر
پوکر به ستارگان مب ل ش ه  یکناننهاد. باز ی آحاد مردم رو به افزا

بود. بهرخط شه ن  ی ها رو به افزایلتار ینسهمگ یزبودن  و جوا
 ی حوزه بود که موج  افزا ینرخ اد مهم در ا یگرها دیبن شرط

: 7111 یلر،)شه «آحاد مردم ش ه بود یندر ب یریپذیسکسط  ر
01−07.) 

 گسترش محور ب هی ج ی  یمال یامر اب اع ابزارها ینا یپ در
تر یشهکسه  سهود ب یبرا یقمار و سفته باز شیوع موج  که یافت

 ههاییقمارخانهه هماننه  داری سرمایه مالی هایبازار رو ازاین. ش 
 مهالی ههایشرکت و کارگزاران بازان،بورس آن در که کنن می عمل

 بهه دسهت اقتصهادی قه رت و ثروت به دستیابی جهت در همگی
 . زنن می قمار

آن اوراق مشتقه )تعه   یکه در پ 3رهنی، اوراق آن واض  نمونه
 و 0 و 1 توان و 7به توان  مشتقه اوراقو به تبع آن  4(دار یقهوث یب ه

در  یمهه،ب یها 5اعتبهار نکهول ریسهک اوضهمع یانو در پا بود بالتر
 اوراق ایهن اصهل دربهود.  یهاپیپ هاییبن از شرط یتمقابل حما

 ههایبنگهاه مالکهان یا رگرانکا یاکه آ است ینبر ا بن ی شرط یباز
گرفتنه  تهوان بازپرداخهت  وام اولیه هایرهن براساسکه  یاقتصاد

 داریه)سههرما 6وارن بافههت رو یههنرا دارنهه ؛ ازا شههان یرهن یههها وام
                                                           

1 .Bull در بورس است. یمعادل گاو نر و سفته باز   
2  . Shiller 

3. MBS 

4. CDO 

5. CDS 

6. Warren buffet 

)چنهگ،  نامه  می جمعی کشتار سال  را مشتقه اوراق( آمریکایی
7100 :101.) 
از  یقماربهاز یههبهه روح ی و گهرا ینهیبمهر  خهوش یوعش

و  یهزیگریتبحهران اسهت. مسهئول یوعدوره ش یمخاطرات اخالق
 یبه ه یهادر غال  اوراق بسته یسکانتقال ر یمخاطرات اخالق

 یهمگه یدر بهازار مهال یرناپذ یریس یبازآنها به همراه سفته یمهو ب
 ههر درسهالر اسهت کهه  یهدر نظهام سهرما هاافول ارزش زا یحاک

 ن ارد. جز بحران  یراه صورت
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 منابع تخصی  رون  در کارگزاران رفتار عنصر مطالعه مالی دان 
 عنصهر پهس. اسهت نااطمینانی شرایط در زمان، و مکان بع  دو از

 روش جنبهه بهر بیشهتر مهالی دان  منتهی. است رفتار آن محوری
 توانسته مالی دان  اساسی، اشکالت وجود با زیرا کن ؛می تأکی 

آن را در  یهلدل یکن . برخ همراه خود با را ایحرفه و علمی جامعه
 بعه  از. انه نمهوده بیهان شناختیروان و شناختیدو بخ  جامعه

 زبهان بهه را گذاریسرمایه توانستن  تنها هام ل این شناختیجامعه
 بههر تسههلط بهها و کننهه  تبهه یل نئوکالسههیک خههرد اقتصههاد نظههری

 کههردن مالیههم در ریاضههی بیههان طریههق از درونههی هههایپیچیهه گی
 طریهق از اقتصادسهنجی ج یه  ههایظرافت کشف و مفروضات

 جهذب خود به را دانشگاهی هایچهره توانست تجربی هایآزمون
 وجههه توانسهته ههامه ل ایهن نیهز ایحرفهه و عملهی بع  از. کن 

 را مخاطره گیریان ازه امکان و تقویت را مالی کارشناسان ایحرفه
 گهون،مهک و)فرانکفهورتر  کنه  تولیه  رقهابتی مزیت و کن  فراهم
0120 :030−031.) 
 گسترده صورت به ریاضی از استفاده نوزدهم، قرن دوم نیمه از

 در ریاضهی کهاربرد در فهراوان انتقادههای البتهه ش ؛ آغاز مالی در
 افهراد ایهن جملهه از. اسهت گرفتهه صهورت مهالی تبع به و اقتصاد

 هههیم و( 0211) بههل(، 0220) جههین(، 0221) وسههت تههوانمههی
 اقتصهاد که بود مسئله این به افراد این اعترا . برد نام را( 0221)

 پهی در نظهری مبهانی بهه بخشهی ن غنها عهو  در متعهار  مالی
 بهوده جامعه در آنها رواج ه   به انتزاعی رفتارهای سازی ریاضی

 کّمهی روش یهک بهه کوشه می سازیریاضی در پژوهشگر. است
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 در ریشهه کهه بپردازد مالی مشاه ات و هاداده تحلیل برای قیاسی
 روش بهر مبتنهی خود که دارد گراییعینیت بر مبتنی شناسی هستی
 .است گراییاثبات

 هسهت آنچهه و واقعیت تحلیل عو  در مالی دان  اصل در
 فر  پی  مبانی براساس باش ، بای  آنچه برای سازی قاع ه پی در

 کشهف تها اسهت مفهاهیم خلهق دنبهال بهه بیشهتر و است انتزاعی
 و یابه مهی تقلیهل عه د به خارجی واقعیت روش این در. حقیقت

 مهالی مهن س اختیار در که است هاییداده تنها آماری مشاه ات
 آزمهون و گرفتهه شهکل ههاییفرضیه ارقام این دل از. گیردمی قرار
 الگوههایی تا شود می انتخاب یکی هافرضیه این میان از و شود می

 آیه ؛ فهراهم مالی کارگزاران خارجی رفتارهای به دهیشکل جهت
 در بیهان امکهان کهه اسهت مهواردی تغییر یا حذ  به حاضر حتی
 شهرایط سهنن، اصول، مبانی، رو ازاین. ن ارن  ریاضی قواع  قال 

 در آمارهها کهه آن، ماننه  و رسهوم قوانین، قواع ، مکانی، و زمانی
 اصهال   و شهودمهی سهپرده فراموشی به است، یافته تجلی آنها قال 
 ههایداده و هها گزارش امهور ایهن از یکهی تغییهر با که ن ارد توجه

 . یاب می تغییر تجربی
 نویسه مهی بهاره ایهن در اقتصهاد نوبهل جهایزه برن ه کروگمن

 انتزاعهی ههایمه ل اقتصهاددانان که ش  منحر  زمانی از اقتصاد
 ی،)فاستر و چسهن گرفتن  اشتباه حقیقت با را ریاضی قال  در زیبا

 بهه شهولز و مهرتنرابهرت 0222 سال در مثال، برای(. 71: 7107
 مشهترک جهایزه مشهتقه ابزار ارزش تعیین برای ج ی  روش خاطر
 نهوبلی الگهوی که بود حالی در این کردن  دریافت را اقتصاد نوبل

فعهال آنهها شکسهت  یریتبا وجهود مه  1مالی شرکت سه در آنها
 (.702: 7100خورد )چنگ، 

. اسهت ریاضی فنون و علوم خنثایی به توجه ع م دیگر مشکل
 لزم مه ل در متغیرهایی چه که کن نمی بیان گاه هی  ریاضی فنون

 آزمون یا ریاضی هایفرمول در متغیرها ورود تنها و هستن  کافی و
 شه ه تعیین پی  از متغیرهای همبستگی   و وابستگی میزان ها،داده

 داده از گروه چه کن نمی بیان و کن می بررسی را پژوهشگر توسط
 تنهها بلکهه اسهت؛ کهافی یها لزم م ل برای اطالعاتی دسته چه یا

 را ش ه تعیین پی  از هایداده بین همخوانی و هاهمبستگی میزان
                                                           

1. LTCM 1994, PGAM  1999, Trinsum group 2009. 

 دانه  ریاضهی ههایمه ل از حاصل نتای  رو این از. کن می بیان
 محتمهل مه ل یهک تنهها و دهه  نمی ارائه واقع از مطمئنی علمی

( 0211) بل رو ازاین ده ؛می ارائه محقق های فر  پی  براساس
 علهوم در کهل طور بهه کهه ریاضیاتی از اعظمی بخ  است معتق 

 علهم تها دارد ع دشناسهی جنبهه بیشتر است رفته کار به اجتماعی
 (.712: 0120 گون،مک و)فرانکفورتر 
 ههاب ان مالی هاینظریه در ریاضی از گسترده استفاده هرچن 

 آمهار کاربرد در که تخریبی ان ازه به اامّ  ،داده یو انتزاع یجنبه ذهن
 آیه ،یبه وجهود مه یاقتصادسنج درنتیجهو  یتجرب هایآزمون در

 معنههاداری مههالی اقتصههاد اصههل در. اسههت نبههوده بههارزیههان
 یخلط کرده اسهت. معنهادار یآمار معناداری با را شناسی معرفت

 قه رت کهه شهود معرفهی خهوب اییههنظر شهود میباع   یآمار
 بیان آین ه در را آن تأثیر و باش  داشته را مشخصی رخ اد بینی پی 
 ارائهه رخه اد، مطالعهات جملهه از تجربهی آزمون هر ه  . کن 

 نوبه به که است نظریه یک خصوص در مشخ  و قطعی ایگزاره
 ولی ده ؛می قرار ما اختیار در واقعی جهان درباره اطالعاتی خود
 از ه   و دارد واقعیت غیرعادی هایبازدهی که بپذیریم اگر حتی
 دربهاره را واقعیتی که است ارقام و آمار ارائه فرضیه هایآزمون تهیه

 همهه این چرا کنن ، گیریان ازه دقیق طور به غیرعادی هایبازدهی
 نقه  کهه دارد وجهود رخه اد مطالعهه دربهاره گوناگون هایفر 

)همهان:  دارد قهرار تردیه  و ابهام از ایپرده در آنها شناسی معرفت
001.) 

 اطالعهههات»: نویسههه مهههی بهههاره ایهههن در( 0229) بلهههک
 کوواریهانس، واریانس، پیرامون اطالعاتی توانن می اقتصادسنجی

 قهرار مها اختیار در نسبی همبستگی جمله از همبستگی انواع نیز و
 و تهأثیر معلهول، یها علهت درباره چیزی مستقیم طور به ولی دهن ؛

 متغیهر یهک گوییم می وقتی و گوین نمی ما به معنا یا ساختار تأثر،
 واقهع در کنهیم تبیهین را دیگهری متغیهر تا کن  کمک ما به توان می

 «است همبستگی معنای به فقط عمل در اّما ایمداده فری  را خود
 (.000ص ،همان)

و آمهار کهه قهرار بهود در جههت  یاضیچون ر یعلوم رو ازاین
 یرد،قرار گ یو منظم کردن آن در خ مت اقتصاد مال یتکشف واقع

زبان، به  یکعنوان  علوم به ینباع  انحرا  آن از واقع ش ن  و از ا
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 خلهق بهرای شهودآنکه در جهت کشف واقع بهه کهار گرفتهه  یجا
 نظهری مبهانی وقتهی تها درنتیجهه .شه  استفاده واقع ورای حقیقت

 مهالی، در سهنجی و ریاضهی ههایمه ل نشهود فهراهم ق رتمن ی
 .بود خواه  کنن ه گمراه
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 سیسهتم»: نویس می مالی سیستم بر حاکم رویه تشری  در کورتن
 فهرو یها کن  رش  بای  یا اقتصاد که ش ه طراحی ایگونه به ما مالی
 نیازههای تهأمین زایی، اشهتغال موجه  رشه ی چنین اینکه. پاش 

)کهورتن،  «نه ارد موضهوعیت اصال   شود،می فقر کاه  یا واقعی
7101 :017.) 

اسهت کهه در اثهر نوسهانات  یطیشهرا یمال بحران یا فروپاشی
 شهود می ش ی  کاه  دچار هایهارزش اوراق و سرما یمتیق ی ش 

 ایسهرمایه ارزش دادن دست از در گذارانسرمایه اغل  ضرر به و
از کنترل بحران  یاز موارد نظام مال یاری. در بسشود یخود منجر م

 آن است.  ناپذیر ییناتوان است و بحران جز  ج ا

. اسهت بحهران ان یش ،نمی که چیزی تنها به حاکم مالی نظام
 در مهالی بحهران 011 حه ود تهاکنون 0321 سهال از باوجوداین،

 تهوانمی آنها ترین مهم از. است پیوسته وقوع به داریسرمایه جهان
 انگلستان جنوب دریای بحرانم، 0112 یلله هلن  یازبه حباب پ

 یمهتم، حبهاب ق0271 پهیسیسیمی سهام بازار حبابم، 0200
سههام  یمهتم، حبهاب ق0271قبهل از رکهود بهزر   یکهاسهام آمر

حال  در یکشورها یگرو د یکمکز یبانک یم، بحران وام ها0272
 م،0231 یکهابعه  از جنهگ آمر یبحران بهانک م،0221توسعه در 
بحهران امهالک، مسهتقالت و  م،0231دوم  یمه،اپن ن یبحران مال

ل یهاوا یاییآس یاز کشورها یارو بس یو ان ونز یمالز یلن ،سهام تا
 یهم، بحران روسه0227فنالن ، نرو، و سوئ   یبحران مال م،0221
و  م7111−م0229متحهه ه  یههالتحبههاب سهههام در ا م،0223

 و اروپا اشاره نمود.  یکاآمر م7113 یبحران مال
دارد. اقتصهاددانان  یبر بخ  واقعه یممستق یرها تأث بحران این

 یهشت سال وقهت بهرا یانگینطور م معتق ن  پس از هر بحران به
به سطو  قبل از بحران لزم است. اسکار جهردا و  یطبازگشت شرا

 را یشهرفتهکشهور پ 00نزول  یهادوره یلرآلن تو  یکشالر یسمور

: انهه نمههوده یمدو دسههته رکههود تقسهه بههه 7113−0321در دوره 
تنههها از نههه یمههال ی. رکودهههایعههاد یو رکودههها یمههال یرکودههها
 ،خروج اسهت یبرا یشترزمان ب یازمن و ن تر یقعم یعاد یرکودها

سهرعت   ،باشه یشهترب ملی درآم بلکه هر ق ر نسبت اعتبارات به 
کرل یمال یبهبود رکودها  (.111: 7112 1، وکمتر است )آ

 وجهود نظهر اخهتال  چیسهت زایهی بحران این عامل اینکه در
 را یمهال یهابحران ی ای پ 2شورتز و فری من همانن  برخی. دارد

و  یه من)فر داننه یهها مهسئولنه دولتیرمغ هاییاستس معلول
 از را یقههانونیبهه 4یکههر،و ب 3ریمونهه در مقابههل و  (0211شههورتز، 

( 7119 یکر،و ب یمون )ر دانن می مالی هایبحران در مؤثر عوامل
 زابحهران را قهوانین خهود گهاه یعنهی دانسته حادتر را مشکل برخی

 (. 7113 5و تیبر،  یک)رودر دانن می
 یمهال یهابحران ی ای اقتصاددانان پ بیشتر یردر دهه اخ البته

 مخههاطرات ی،مههال ینهادههها یافراطهه یریپههذیسههکاز ر یرا ناشهه
 و اطالعات نق  جانبی، اثرات نظارت، و قوانین ضعف اخالقی،
 (.7102 6پکسیز، و)هرمنز  دانن می اشتباه های سیاست

 ینه هفزا ی را در گهرا هابحران این گیریشکل چسنی و فاستر
کهه بهه  یزیچ یاش ن  یبه سمت انحصار یو جهان یکااقتصاد آمر

 ییزیبهه قهول سهو یامشهور است  یانحصار یهمال یا 7ابهام رقابت
اقتصهاد  کهه کننه مهی اثبهات و داننه مهی «انباشهت ییگرا یمال»

 یههاو به سمت بحهران ددار یثباتیبه ب یلاز درون م یداریهسرما
 ینسههکی،م یمنههها تعبیههرشههود. بههه یمهه ی هکشهه یحههاد اقتصههاد

اقتصههاد  ی عامههل گههرا یانباشههت بهه ه ینزی،دان پسههاکاقتصههاد
 (.7107 ی،بحران است )فاستر و چسن یبه سو یداریهسرما

 بهه. اسهت نهفته رای  مالی نظام ساختار در اساسی مشکل پس
 یسهتمنوبهل اقتصهاد( س یزهجها 7113 سالقول پل کروگمن )برن ه 

 یجهان قرار گرفته است و پوشش ینظارت یستمجهان، مافوق س یمال
 ینبه ی یشهکا  شه  رو یهناست. ازا یرکود ممت  بخ  واقع یبرا

 (.7107 ی،وجود آم ه است )فاستر و چسن هب یو مال یبخ  واقع
                                                           

1. Akerlof 

2. Schwartz 

3. Raymond 

4. Baker 

5. Roderic & Tibor 

6. Heremans & Pacces 

7. ambinguity of competition 
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 منجهر اعتبهاری از واقعهی بخ  ج ایی به مالی بازار ساختار
 پیامه  تهرین مهم. کنه می تش ی  را امر این نظارت ضعف و ش ه

 تشهویق متحه ه ایهالت مالی بازارهای در گذاریمقررات ضعف
 پذیریریسک و مالی هایاهرم از افراطی استفاده به مالی نهادهای
 در بههال هههایبههازدهی بههه دسههتیابی انگیههزه تنها نههه. بههود افراطههی

 هایاهرم از افراطی استفاده به ترغی  را مالی نهادهای م تکوتاه
 بهود هها اهرم ایهن از اسهتفاده مشوق نیز قوانین بلکه کرد،می مالی

 یهر)بخه  غ 11 یکهادر آمر ی(. نسبت اهرمه7112 1ین،)سامرل
 . (7113 ،2لیارد( است )ی)بخ  واقع 0( به یقیحق

 اقتصهاد در مقاومهت کاه  و ها بنگاه شکنن گی به مالی اهرم
 در. کشهان مهی ورشکسهتگی بهه را اقتصاد و شود می منجر واقعی

 اقتصهاد در مهالی ههایاههرم از اسهتفاده بحهران از پی  هایسال
 بازار هایب هی ارزش که ای گونه به یافت؛ افزای  ش ت به آمریکا

 0222 سال در داخلی ناخال  محصول درص  791 از اعتبارات
 91 از بهی  بهه و یافهت افزای  7112 سال در آن درص  192 به

 (.7112 ین،)سامرل رسی  دلر میلیارد هزار
 جنون، در کتاب معهرو  خهود بها عنهوان  3کین لبرگر، چارلز
 نظریههه از هههابحههران تحلیلههی چههارچوب در ،سووطن  و وحشوو 

 رونهق مینسکی، م ل در. کن می استفاده مینسکی مالی شکنن گی
 کل عرضه که شودمی تغذیه بانکی اعتبار گسترش طریق از اقتصاد

 افهزای  بسهیار را اقتصهاد شهکنن گی کهه دهه مهی افزای  را پول
 (. 1996 ین لبرگر،)ک ده می

 سهازی ریاضی و قیاسی منطق ابزارگرایی، روش مالی، بازار در
 علهل از یکهی پرسکات. هستن  اخالق و هاارزش حذ  ضلع سه

 انتخههاب و اخالقههی هههایمخههاطره را مههالی بازارهههای شکسههت
 مبهانی در تهوانمی را امر این ریشه: نویس می و دان می نامناس 

 در اخالقهی مخهاطره. نمهود جسهتجو مالی اقتصاد شناختی انسان
 ایشهیوه بهه قهرارداد طهر  یک که شودمی گفته حالتی به اقتصاد

 شود می تحمیل دیگری بر اضافی هزینه او، نفع به که کن می رفتار
 (.0222 4)پرسکات،

                                                           

1  . Sumerlin 

2. Laird 

3. Kindleberger 

4. Prescott 

 نیازههای رفهع جههت تهالش چون ارزشی اصولتفکر  ینا در
 یه هعه م فا ینهوع بهه تکافهل و تعاون دوستی، نوع اجتماع، مالی

 یدرآمه ها موجه  که است قبول زمانی تنها ود وشمیمحسوب 
م ت کوتاه هاییسکتنها سود حاصل از ر یانم ین. در اشود ین هآ

و پرسودتر باشهن   یرترپذ یسکهرچه ر یمال یمهم است و کالها
 مههمو اشهتغال  یه ا بخه  تولبهست و رابطه هاب ان یشتریب قبالا

و ماننه   یمال یکالهبردار ی،قمار، ربا، بورس باز رو ینازا. نیست
 یو پرکهردن خههها یریو دولت مسهئول جلهوگ یاب یم یهآن توج

در قبهال  یتیاسهت و فهرد مسهئول یفساد اقتصاد یوعش یبرا یقانون
 یرقهانونیکهه غ یخهود تها زمهان یو اخالق یض  ارزش یرفتار مال

 افهول وهها  ن ارزشرنهگ شهامهر موجه  کهم یننباش ، ن ارد. ا
 .است ش ه اجتماعی سرمایه

 سههمت بههه مههالی اقتصههاد سههوق بههه اجتمههاعی سههرمایه افههول
 ایهن چهودهری. شه  منجهر قمار و ربا ب هی، بر مبتنی های روش

 شه ن حکفرمها از بعه  چرا که کن می بیان سؤال یک با را مطل 
 خهود برتری ریسک، تقسیم هایروش مالی، جهان در اخالقی بی
 ی،)چهودهر داد؟ دسهت از به هی بر مبتنی الگوهای مقابل در را

اعتمهاد اسهتوار اسهت و  یههبهر پا یسکر یمتسه یرا( ز90: 7112
اصهول  یاسهت و باعه  پررنگه یاجتمهاع یهسهرما یجههاعتماد نت

 . شودیو ع الت م یاخالق
 بهازی بهورس تطبیهق در مسلمان محققان بین اختال  وجود با

 پ ی ه این لیبرال اقتصاددانان از بسیاری که شود می مشاه ه قمار، با
 ی،کهوج ی)موشه کننه مهی تعبیهر کازینویی اقتصاد و قمار مشابه را

را ربها و  یعامل بحهران مهال ینتر ( مهم7113خان ) یم(. فه0131
   .(12، ص0121)نعمتي و سلیماني  دانن ی)قمار( م یسرم

 ینه هگسترش فزا راجهان  یمال یهابحران یدلئل اصل حفق
 یگهربانک به بانک د یکز ا یفروش ب ه ی،دهنش ه وام ینو تضم

 یمبادلهه قراردادهها ؛منجهر شه  5ینوییکه به وجود آم ن اثر دوم
مبادلت کهه  یحجم بال است؛ یسفته باز یبرا که صرفا   6یجعل

 یهرو غ یبهال یاردارد و مبادلت بس یتماس با بخ  واقع ینکمتر
 (.7112، )قحف دان  یارزها م یضرور

 اسهتفاده ب هی، انباشت در را مالی بحران عم ه دلیل نیز زرقا 
                                                           

5. domino effect 

6. faue contracts 
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 بازار در ساز حباب های سیاست و مشتقات و مالی اوراق از قمارگونه
 اخههالق تطههور بهه هی، انباشههت مهههم عوامههل از. دانهه مههی مههالی

 اوراق های محه ودیت رفهع و ربها قهوانین کردن ملغی داری،سرمایه
 (. 717−022: 7107)الزرقا ،  شمارد می را مشتقه

 از ناشهی را مهالی هایبحران ی ای پ یز( ن7101) 1استیگلیتز
 در نمونهه بهرای. دانه مهی مهالی ههای بنگاه افراطی پذیری ریسک
شه ؛  یسکر یتمانع شفاف 2پرخطر رهنی های وام، 7113 بحران

دلر( در سهال  یلیاردم 19درص  ) 9ها از  وام ینسهم ا که یطور به
 . ی رس 7111دلر( در سال  یلیاردم 111درص  ) 71به  0220

 هها،قیمت دستکاری با مالی م یران در فریبکارانه رفتار به میل
کرلو . کن می مخاطره دچار را سرمایه ( 7112) لی و( 0221) آ

 دیگهر م یران این براساس. ان  کرده اشاره ب ان ج اگانه مقالتی در
 با پونزی طرحی با بلکه نیستن ؛ سهام اران ثروت افزای  دنبال به

 بهه قرضهه و مشتقه رهنی، اوراق انواع قبیل از مسموم اوراق انتشار
 رو ازایهن. ان یشهن مهی مه یریتی مزایهای کس  جهت خود بقای

آم ن  ی . پ شود یم 3اعتباری هایثروت پشتوانه واقعی هایثروت
بود.  یاوراق مال یمصنوع یسکدر جهت پوش  ر یمشتقات مال

 یهن. اشهود یم یه همشتقه د یدر ابزارها ی،نمود کامل خطر اعتبار
 . باش می بازیسفته یابزارها ینتر از مهم یابزار در بازار کاغذ

 کردن کمینه دستمزد، کردن کمینه با مالی م یران دیگر، ازسوی
 از بخشهی محهل از خهود سههام بازخریه  و مج د گذاری سرمایه

 بههره شرکتشهان سهام قیمت بردن بال یا داشتن نگه بال برای سود،
 سهود کل درص  پن ، 0231 دهه در سهام بازخری  میزان. برن می

 در افهزای  بعه  بهه 0221 دههه از اّما بود؛ آمریکایی های شرکت
 رسهی  درص  731 به 7113 سال در و درص  نود به 7112 سال

 (.91: 7100)چنگ، 
 یمال یهاکنترل بحران جهت نیز لیبرال یاقتصادها دولتمردان

 کنتهرل ینههزده، هز مؤسسات بحهران وها بانک یهاییدارا ی خر با
 بخه  و یها بر مردم عهادبحران ینا یرا از مسببان اصل هابحران

( و بهه یات و بودجه بخ  عمومیفرودستان )مال ینهبه هز عمومی
                                                           

1. Stiglitz 

2. Ninja 

 افرراد دادیم اجازه که بود( ARM) ریپذ لیتعد بهره یها نرخ با یرهن یهاوام مانند
 .کنند پرداخت را آن بهره تنها اول یها سال در

3. Securitizations 

هها  یمههو ب گهذارییهسهرما یههاکام فرادستان )بانک اران، شرکت
 از گریهز بهرای یعنهی ؛(0120زاده،  تقهی) کننه یمه تحمیلو...( 

 آنچه براساس نه را هایشانگزینه گذاران سیاست اقتصاد، فروپاشی
 بهازده بیشهترین آنچهه براساس بلکه کرد؛ خواه  بیشینه را همگان
 کننهه  می انتخههاب زد، خواههه  رقههم دارانسههرمایه بههرای را مههالی

 (.017: 7101)کورتن، 
 

عدم امکان اسالمی شدن مالی متعارف به دلیل ابتنای . 11

 بر مبانی و اصول مغایر با اسالم

 توان می باش ، داشته اسالمی هایآموزه با ان کی آشنایی کسی اگر
 قابلیهت شه ه یهاد توصهیفات بها رای  مالی نظام آیا که کن  داوری

اسهت کهه  انگاریساده این، براساس خیر؟ یا دارد را ش ن اسالمی
 ینهیچن یهنو اصهول ا یبر مبهان یکه براساس قواع  مبتن ییالگوها

 قلم اد کرد.  یاسالم ی،به ظاهر فقه ی ش ه را با تصح یطراح
 مخلهوق انسهان تبهع بهه و عهالم شناسی،هستی مبانی بنابر. 0

و انسههان در  4اوسههت بنهه ه انسههان پههس اسههت؛ متعههال خ اونهه 
خ اونه  اسهت. عهالم  یهرغ یو آزاد از بن گ یع  الهچارچوب قوا

از حه  خهود  ی براساس حساب و کتاب بنا ش ه است و انسان نبا
 و ربها نهابودی چهون الههی ههایسهنت ین،همچنه 5.ی تجاوز نما

  6است؛ حاکم جهان این بر ص قات پای اری
 مبتنهی گراییاثبات سنت برخال  اسالمی شناسیمعرفت. 7

. باشه مهی نظهری حکمهت و عملهی حکمهت بین وثیق ارتباط بر
 شهناخت کهریم قهرآن غهرب، دنیهای فلسفی غال  نگاه برخال 

 توصهیه آن بهه و دانه  می ممکهن امهری انسان برای را عالم حقایق
 وحی و دینی شناخت از ج ای اسالمی مالی همچنین،. نمای  می
 معناست؛بی

. است مادی و الهی بع  دو دارای اسالم فرهنگ در انسان. 1
 ایثار دنبال به رو ازاین. است مخلوقات بهترین اول بع  مقتضای به
 انسان که است حالی در این. است مادی حقیر منافع از گذشت و

7نمای ؛می ف ا را چیز همه مادی منافع مسیر در مادی، بع ی تک
 

                                                           

 .3 ونس،ی. 4
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 سهود کسه  انگیزه با را اقتصادی مفی  و واقعی کار اسالم. 0
 اخالقهی و فقهی هایضابطه دسته دو آن برای ولی دان ؛می ارزش

 :است داده قرار
 و عمههومی فقهههی ضههوابط دسههته بههه فقهههی ضههوابط. الههف

همچهون  ی. ضهوابطشهودمهی تقسهیم قرارداد هر برای اختصاصی
 یربا، لضرر و لضرار و حرمهت قمهار از ضهوابط عمهوم یمتحر

اسهت کهه ههر  ینو حرمت در تجارت ا یتحل یارهستن . مثال  مع
است و مصلحت و نفع جامعهه در  یازعموم مردم ن یکه برا ییکال
باشهه ، تجههارت آن حههالل اسههت و هههر یو فههروش آن مهه یهه خر

 یکه موج  فساد در جامعه و بهه ضهرر جامعهه اسهالم یامعامله
ک یگرمثال د .باش یاست، حرام م  کنه یم ی بخس است. قرآن تأ

  1باش . −غیرمالی و مالی−ه عادلن ی اموال با یگذار که ارزش
در عقه  جعالهه  ینکههههر عقه ، ماننه  ا یاختصاصه ضوابط

 کهار انجهام− یلب ون دل یشتربه مبلغ ب یگریخ مت به د یواگذار
 الحهر) یسهتن یزجها −زیهادی مقابهل در افهزوده ارزش یا و مفی 

 انجهام به ون بیشهتر مبلغ به فروش وقتی(. 011: 0012 العاملی،
 شهودمی راضی اسالم چگونه نیست، جایز اقتصادی مفی  کار یک

 ایافزوده ارزش ایجاد ب ون ثانویه بازار در اوراق فروش و خری  با
 شون ؟ فراوان ثروت صاح  فرد

 کهه است این اسالمی، ضوابط مجموعه از هابرداشت از یکی
 ایهن. شود کس  درآم  مفی ، کار انجام برابر در خواه می اسالم

 را ایضابطه چنین رای  مالی بازار عم ه قسمت که است حالی در
 آن دنبهال بهه و ثانوی بازار رای  مالی بازار اصلی مقوم. تاب برنمی
 کهه آنجها تا. است مالی بازارهای غال  پ ی ه عنوان به بازیبورس

 بهازار ابزارهای اکثر رو ازاین. یاب نمی معنا آن ب ون مالی بازارهای
 ریسک م یریت ابزارهای و مالی تأمین ابزارهای از اعم رای  مالی

 سهودی یا واقعی بخ  برای و هستن 2صفر جمع با بازی مص اق
 چگونهه سهاختاری چنهین. دارد انه ک ایفایه ه یها و نه ارد بر در

 را محقق کن ؟  یادش هضوابط  توان می
 بازار در بلکه ن ارد؛ اختصاص ثانوی بازار به تنها امر این البته

 خریه  آربیتهرا،،. شودمی دی ه وسیع سط  در نیز رای  مالی اولی
 و استقراضهی فهروش محه ود، مسهئولیت با سهام سهام، اعتباری

                                                           

 .58 اعراف،. 1
2  . Zero-Sum game 

 تمهام بها رایه  اسالمی مالی که قبیلن  این از هاییمثال اینها مانن 
 صهورت ایهن در. آنهاسهت بهرای جهایگزین معرفهی درص د توان

بهه اهه ا  نظهام  ی ندر جهت رسه توان می بازاری چنین چگونه
 ع الت و رش  را همزمان محقق کن ؟  ی،اسالم

: ایثهار و تعهاون انصها ، رعایهت ماننه  اخالقهی ضوابط. ب
 اصهلی انگیهزه شخصهی، نفهع و طمهع حرص، وقتی است روشن

 بههازار ایههن در اخالقههی ضههوابط اسههت، سههرمایه بههازار فعههالن
 از ریسهک گونهه ههر انتقال ابزارها عم ه اساس وقتی. معناست بی
 ضهوابط همهه آن اسهت، دیگران به قیمت هر به و ممکن طریق هر

 دارد؟ را جایگهاه ک ام و معنا چه آم ه سنت و کتاب در که اخالقی
 زن می رقم ایگونه به را بازار این ساختار مادی منافع سر بر رقابت

و بها حفه   معناست یدر آن کامال  ب یبه ضوابط اخالق یبن یکه پا
 داشت؟  یبه تحقق ضوابط اخالق ی ام توان یساختار چگونه م

 یه اوراق قرضه، سههام ممتهاز، خر یجا به ییابزارها جایگزینی
بهازار  ی امهور و تصهح گونه ینو ا یشتربه مبلغ ب ینفروش د ی،اعتبار

ضهمن  یهادابزارها با استفاده از عقه  صهل ، شهروط ز یتمام یثانو
 یهعاحتهراز از ب یبهرا یقیحق یمتاز ق یشترب یارمبلغ بس یینعق ، تع

 یرشاست که با پهذ یننشان از ا یگرد یادز یارممنوع و موارد بس یند
بودن کهرد  یب ون تکلف حکم به اسالم توان ینم یساختار بازار مال

و با همان کهارکرد و گهاه در عمهل به تر  یگزینجا یابزارها یو معرف
حهوزه  یهناسالم در ا یاتاخالق یبازار را محل تجل توان  یچگونه م

   ی ؟بنما
 ساختار در بازی ناتوانی اتهام رفع جهت به رای  اسالمی مالی

. اسهت پرداختهه تکلفات و توجیهات به مالي، بازار حیوانی رقابت
 از قسهمتی کهه کنه  می ته اعی را مطله  این روش، این بر اصرار
 حرکت برای و باش  ش ه جعل عقالیی مسیر برخال  شرع احکام

 نمونه، برای. نمود استفاده غیرمتعار  امور از بای  معقول مسیر در
 مشهروع را ابته ایی صهل  مهوارد در صهل  عق  شیعه فقه هرچن 

 منطقهی کهه دارد اختصهاص مهواردی به است روشن اّما دان ،می
 ههر یها بیع که موردی هر در اگر وگرنه باش  داشته عرفی و عقالیی

 بهها شهود آن جههایگزین صهل  داشههت، مشهکل دیگههری قهراردادی
 .ش  خواهیم مواجه عقال  استهزا 

 یهراخ ههایسال در اسالمی سرمایه بازار وضعیت است کافی
 یتهاز کم یی به گرفتن تأ ی مق یهبازار سرما ینکهشود. با وجود ا ی هد
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 یهنا یکنن گان بازار مهال عموم شرکت یبورس است، اّما تلق یفقه
بها صهرفا   یمعهامالت وارداته یقهتمهوارد حق یشهتراست که در ب

 در حال تحقق است.  یاسالم یپوشش
 به ون و خطاسهت مسهیر این ادامه که دریابیم رسی ه آن وقت

 یتشاه  حاکم تواننمی رای  مالی بازار ساختار در اساسی تغییر
 یجادرا ا یتلق ینزود ا یا یراشتباه د یرمس ینا ۀنظام اسالم بود. ادام

 ینسبت به بهازار مهال یکارکرد بهتر ی را یخواه  کرد که بازار مال
آن هموارتر  یرروان بودن معامالت، مس یلبه دل یرادارد؛ ز یاسالم
و  بهرد یرا بال م ها ینهن ارد که هم هز یههمه توج ینبه ا یازیبوده ن

 یه تق یجههو در نت کن  یتر م معامله گران سخت یهم فهم آن را برا
تر است. هر چن  تالش تمهام صهاحبنظران مسهلمان  مشکل یعمل
 یه تج  یهن،بعه  از ا یفعل یفهاست، اّما وظ یستودن ینهزم یندر ا
 .  باش  یم یاساس ینظر

 
 گیری . نتیجه11

 یدسههتاوردها یو بازسههاز ی تصههح بههر یتعاضهه  یهه گاهد یپهه در
سؤال بود کهه  یننوشتار پاسخ به ا ینا ه  متعار ،  یاقتصاد مال

را  یاسالم یبازساز یتآن قابل یمتعار  و الگوها یاقتصاد مال یاآ
 تنهها عنوان به عقلبر قبول  یپرس  مبتن یندارن ؟ پاسخ مثبت به ا

 هها ارزش و مبهانی به نسبت مالی الگوهای خنثایی و معرفت منبع
 اه ا  پایه بر متعار  مالی هاینسخه که است حالی در این. بود

 شناسهی،هسهتی−فلسهفی فهر  پهی  مبهانی و اصهول بهر مبتنی
شکل گرفتهه اسهت  −خاص روش و شناسیروش شناسی،معرفت

 است.  یاسالم ی گاهکه در تقابل با د

 قهوانین و قواع  مبانی، طولی لیه سه از متعار  مالی واقعیت
 یلتشهک یمهال ههایسیاست و ابزارها و الگوها و دان  و)نهادها( 

 روش از استفاده ی،و حس یتجرب یهاش ه است. اکتفا به شناخت
عقهل  دادنمحور قرار ریاضی، سازحقیقت هایقال  و گراییابزار
از حکمهت  یاعالم انقطاع حکمت نظهر ،و جز  نگر ینیع یابزار
 یهالعقل تهابع ام یازینیدان  از ارزش و اعالم ب ییو ج ا یعمل

 حهری ، و طمهاع موجهودی بهه انسهان تفسهیر ی،از وح یوانیح
 آن مانن  و بهره قمار، چون ابزارهایی تجویز و ایگله رفتار رقابت،

 .است رای  مالی هایسیاست و الگوها ذاتی های ویژگی جمله از
 در عمیهق ههاییآسهی  بهه مبنهایی ههایچال  دیگر، ازسوی

در  −مهالی نظام هایبحران− هاآسی  این و شود می منجر اقتصاد
نوظهور سودمحور  یمال یآم ن الگوها و ابزارها ی دو سط  به پ 

و کهم یاجتمهاع یهو افول سهرما یاخالق یهامخاطره ،فاق  کنترل
 مالی رو ازاین انجام ؛یها و اخالق در اجتماع م رنگ ش ن ارزش

 .زاست بحران شعارگونه، زیبای نمای وجود با متعار 
 از اسهالم بها رایه  مهالی نظهام گرفت نتیجه توانمی بنابراین،

 آن از آمه ه بهر الگوی هر و دارد ذاتی تباین اصول، و مبانی جهت
 دیگر، ازسهوی. نیسهت اسهالمی شرعی، قراردادهای ظاهر با حتی

 و چال  دچار را اقتصاد نظام، آن از برآم ه الگوهای دام در افتادن
 مههالی نظههام مبههانی در ریشههه کههه کنهه مههی طههولنی هههایبحههران
 مهالی ههاینسهخه اعتبار اساسی شرط رو ازاین. دارد داریسرمایه

 و اسهالمی مهالی نظهام اه ا  و مبانی پایه بر گیری شکل اسالمی
  .است اسالم مالی اخالقی و فقهی ضوابط
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