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چکیده
در کنار مطالعات و متون گشتردة اسالمی در حوزة اقتصاد متعار  ،مطالعات و پژوهشهايی نيهز بها
تكيه بر طبقهبنديهاي علم اقتصاد در جهت بررسی مبانی اخالقی اقتصاد اسالمی صورت پذيرفته است.
امّا در حوزة مالی و سرمايهگذار ي تاکنون با رويكرد اخالقی به مسائل و موضوعات مالی همچون بازارهها
و ابزارهاي نوين مالی و همچنين رويكردها و روشهاي سرمايه گذاري پرداخته نشده است .در اين مقاله
پس از بررسی حوزة اخالق اقتصادي به تعري حوزة اخالق سرمايهگذاري و رابطة اخالق سرمايهگذاري
با ادبيّات موجود در زمينة اخالق اقتصادي پرداخته میشود .سؤال اساسی در اين مقاله ايهن اسهت کهه
الزامات و معار اخالقی و تربيتی اسالم در حوزة فعّاليّهتههاي سهرمايهگهذاري چيسهتند؟ در ادامهه بها
رويكردي فرايندي به سرمايهگذاري ،عناوين و موضوعات اخالقی از نگاه قهرآن و روايهات در سهه دسهتة
کلّی قبل از اجراي سرمايهگذاري ،اجراي سرمايهگذاري و پس از اجراي سرمايهگهذاري تقسهيمبنهدي و
بررسی شدهاند .طبقه بنهدي آيهات و روايهات و طرّاحهی چهارچوب موضهوعی اخهالق سهرمايهگهذاري از
يافتههاي اين مقاله است.
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مقدّمه
پس از ايجاد علم اقتصاد جديد و به تبع آن علومی همچون مالی و سرمايهگذاري و آنگهاه ورود ايهن
علوم متعار غربی به کشورهاي اسالمی ،انديشمندان مسلمان در حوزههاي مختل تالشهاي بسياري
براي بررسی اين علوم از ديدگاه اسالمی و احياناً اسالمی نمودن اين علهوم کهردهانهد .در حهوزة اقتصهاد،
مطالعات اسالمی بيشتر متمرکز بر پيشفرضها و مبانی نظري و ايهدئولوژيک علهم اقتصهاد و بررسهی و
احياناً اصال اين موارد بوده است ،در حالی که در علومی همچهون مهالی و سهرمايهگهذاري مطالعهات و
تالشها بيشتر با نگاهی فقهی در پی اصال ابزارهاي مالی و سرمايهگذاري جهت تأمين نظرات فقههی و
شرعی اسالم بوده است.
در کنار مطالعات و متون گستردة اسالمی در حوزة اقتصاد متعار  ،مطالعات و پژوهشهايی نيهز بها
تكيه بر طبقهبنديهاي علم اقتصاد در جهت بررسی مبانی اخالقی اقتصاد اسالمی صورت پذيرفته است.
امّا در حوزة مالی و سرمايهگذاري تاکنون به مسائل و موضوعات مالی همچون بازارهها و ابزارههاي نهوين
مالی و همچنين رويكردها و روشهاي سرمايهگذاري با رويكهرد اخالقهی پرداختهه نشهده اسهت .سهؤال
اساسی در اين مقاله اين است که الزامهات و معهار اخالقهی و تربيتهی اسهالم در حهوزة فعّاليّهتههاي
سرمايهگذاري چيستند؟ با توجّه به نبود مطالعات متناظر در اين زمينه به بررسهی و طرّاحهی چهارچوب
اخالق اسالمی در حوزة سرمايه گذاري اکتفا شده است .مطمئنّاً بهر اسهاس چهارچوب بهه دسهت آمهده،
بررسی عميق هر يک از اين موضوعات در تحقيقات آتی سهلتر و مقدور خواهند بود.

 )1تعریف علم اخالق
علم اخالق علمی است که رذائل و راههاي معالجة نَفْس از آنها را و فضائل و چگونگی آراسهته شهدن
به آنها را تبيين میکند (النّراقی ،بیتا ،ج  .)00 :6بررسی پيرامون ارزشهايی که بر نحوة نگرش انسهان
به فضائل و رذائل تأثير دارد نيز جز مسائل علم اخالق است .اخهالق در ديهن جايگهاه وااليهی دارد ،بهه
گونه اي که حضرت رسول(ص) هد بع ت خود را تتميم مكارم اخالقهی برشهمردند .همچنهين مهالک
کمال ايمان را پايبندي به ارزشهاي اخالقی دانستهاند .قرآن کريم تزکية نفهوس را بهه عنهوان يكهی از
اهدا رسالت پيامبر اکرم(ص) ذکر فرموده است.

 )1رابطة اخالق و اقتصاد از منظر غرب و اسالم
اخالق اقتصادي به آن دسته از ارزشهاي اخالقی و معنوي گفته میشود که آثهار اقتصهادي دارنهد،
خواه خود آن ارزشها اقتصادي باشند و خواه نباشند .بهه جهرأت مهیتهوان گفهت دو سيسهتم اخالقهی
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مختل موجد دو نوع اقتصاد میباشد .ماکس وِبِر حاکميّت اخهالق پروتسهتانی را منشهأ پيهدايش نظهام
سرمايهداري میداند .وي در سال 6669ميالدي در کتاب اخالق پروتستان و رو سرمايهداري به رابطهة
بين اين دو توجّه نمود .وي میگويد« :اين امر که سرمايهداري بهتهرين نيهروي محرّکهة خهود را از رو
سرمايهداري گرفته است ،با واقعيّت تاريخی تأييد میشود».
آمارتياسن که يكی از اقتصاددانان بزر و برندة جايزة صلح نوبل در سال  6668مهيالدي اسهت ،در
اين مورد اينگونه اظهار میکند که حال اگر رفتار واقعی انسانها تحهت تهأثير مالحظهات اخالقهی قهرار
گيرند ،آنگاه واضح است که مالحظات مربوط به اقتصاد رفاه بايد تأثيري بر رفتار واقعی داشهته باشهند و
در نتيجه ،در اقتصاد پيشبين نيز موضوعيّت پيدا کنند .در واقع ،اگرمالحظات اخالقی ههيچ گهاه رفتهار
واقعی انسانها را متأثّر نمیکرد ،بذل عنايت به مبحث اخالق کاري عبث میبود.
اخالقيّاتی هم که اسالم در زمينههاي اقتصادي بيان فرموده ،میتواند زمينهساز نظام اقتصادي ويهژة
خود باشد .آموزههاي اخالقی اسالم بسيار زيادند و همة عرصههاي اقتصهاد را در بهر مهیگيرنهد .تعهاليم
اخالقی اسالم در زمينة اقتصاد از آموزههاي اقتصادي صر اسالم جدا نيسهتند .اسهالم خواسهته اسهت
آحاد جامعة اسالمی با عمل به اين تعاليم از درون ساخته شوند و در نتيجهه ،هنگهامی کهه بهه فعّاليّهت
اقتصادي پرداختند ،عالوه بر اينكه اقتصاد را به درجة باالي رشد و شكوفايی میرسانند ،قدمهاي بزرگی
در مسير کماالت برخواهند داشت (معصومینيا.)606 :6080،

 )9تفاوت رویکرد اخالقی با رویکرد فقهی
مير معزّي در کتاب خود در زمينة فلسفة علم اقتصاد اسالمی نصوص اقتصادي (قهرآن و روايهات) را
به چهار دسته تقسيمبندي میکند:
ه نصوص (گزارههاي وصفی) اعتقادي و فلسفی (جهانبينی).
ه نصوص (گزارههاي وصفی) علمی (سنّتهاي الهی).
ه نصوص (گزارههاي دستوري) ارزشی و اخالقی.
ه نصوص (گزارههاي دستوري) حقوقی و فقهی.
وي تعري نصوص حقوقی را قوانين و احكام حقوقی و فقهی داراي ضهمانت اجهراي دولتهی عنهوان
میکند و نصوص و گزارههاي اخالقی را اين گونه معرّفی مینمايد« :همة نصوصهی کهه بهر مسهتحبّات و
مكروهات و ارزشها و ضدّ ارزشها در حوزة رفتارها و روابط اقتصادي داللت میکنند و نيز نصوصی کهه
بر واجبات و محرّماتی داللت میکنند که رعايت آنها بر عهدة فرد است و ضمانت اجراي دولتی نهدارد و
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تخلّ از آنها جُرم محسوب نمیشود .براي نمونة آيات و روايات متعدّدي بهر حرمهت اسهرا و تبهذير و
استحباب صدقه و قرضالحسنه داللت دارند» (ميرمعزّي96 :6087 ،ه 08و .)000
در نگاه اسالمی به مسائل از جمله مسألة سرمايهگذاري ،در رويكرد فقهی متون دينی به گزارهههاي
پنجگانة واجب ،مستحب ،مبا  ،مكروه و حرام تبديل میشوند .در رويكرد فقهی در حوزة سرمايهگذاري
بيشتر به حوزة معامالت و قراردادهاي مرتبط توجّه میشود .در معامالت براي محقّهق ابزارسهاز مهالی و
براي سرمايهگذار گزارههاي پنجگانه به دو گزارة حالل و حرام تبديل مهیشهوند .بهدين صهورت ،مها بهه
عنوان محقّق مالی بسياري از متون و پيامهاي دينی را از دست میدهيم.
در رويكرد اخالقی به اوامر شارع مقدّس فارغ از اين گزارهههاي پنجگانهه توجّهه مهیگهردد و سهعی
میشود تا حدّ امكان در زندگی فردي و اجتماعی مهورد اجهرا قهرار گيهرد .رويكهرد اخالقهی بهراي نگهاه
سيستمی به زندگی و اجتماع و تمدّنسازي جامعتر است.

 )3چارچوب اخالق اقتصادی از منظر اسالم
محقّقان در زمينة اخالق اقتصادي اسالم عموماً آموزههاي اسالمی را به تناظر با تقسهيمبنهدي علهم
اقتصاد به سه دستة عمدة علم اقتصاد ،يعنی توليد ،توزيع و مصر تقسيم کردهاند .در ذيل ههر يهک از
اين بخشهاي علم اقتصاد مباحث مختل اخالقی و متون (آيات و روايات) مربوطه مهورد بررسهی قهرار
میگيرند.

اخالق
اقتصادی

شکل  )1چارچوب اخالق اقتصادی از منظر اسالم (به نقل از :ايروانی.)6089 ،
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 )2رابطة اخالق اقتصادی و اخالق سرمایهگذاری
مباحث سرمايهگذاري زيرمجموعهاي از مباحث اقتصادي است .از سوي ديگر ،اخالق تجارت ،کسهب
و کار و بازار نيز زيرمجموعهاي از اخالق اقتصادي محسوب میشود .تحقيقات انجام شده در اين زمينهه،
همچون صنعتكار مباح ی همچون ابواب معامالت ،بازار ،انفاق و اسرا را ذيل مباحهث اخهالق تجهارت
برشمرده است.
اخالق سرمايهگذاري از منظر معامالت و قراردادها (در تجارت عموماً منظور بيع اسهت) و همچنهين
نحوة تعامل با مشتريان زيرمجموعة مبحث اخالق تجارت نيز بهشمار میرود ،امّا از نظر مباحث ديگهري
همچون نحوة تجهيز وجوه ،روشها و ابزارهاي سرمايه گذاري ،قراردادها (کهه در سهرمايهگهذاري طيه
وسيعتري از قراردادها را نسبت به کسب و کار شامل میشود) و نحوة مصر منافع حاصل از ذيل ايهن
مبحث خارج است .از اين رو ،رابطة عموم و خصوص مِن وَجه بين اخالق تجارت و اخالق سرمايهگذاري
وجود دارد و هر دوي اينها زيرمجموعة اخالق اقتصادي بهشمار میروند .از اين رو ،رابطة زير بين اخالق
اقتصادي ،اخالق تجارت و اخالق سرمايهگذاري وجود دارد.

شکل  )1رابطة اخالق اقتصادی ،تجارت و سرمایهگذاری

 )6تعریف غربی از اخالق سرمایهگذاری
در کتاب اخالق سرمايهگذاري اصول مبنايی اخالق سرمايه گذاري براي متخصّصين اين صهنعت بهه
شر زير عنوان شدهاند:
اصل  )1فهم اخالقی ،شناخت و دانش کامل از تمامی جوانب عمليّات سرمايهگذاري از جمله منبهع
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اصلی درآمدها و هزينهها.
اصل  )1استفادة اخالقی از اطّالعات ،دسترسهی مناسهب بهه اطّالعهات در مهورد سهرمايهگهذاري و
استفادة صحيح و اخالقی از اين اطّالعات.
اصل  )9سرمايهگذاري مسئوليّتپذير ،اجتناب از ضرر و زيان به ديگهران (جامعهه ،محهيط زيسهت،
ذينفعان و.)..
اصل  )3اعتماد و انصا  ،رعايت انصا و امانتداري در فرايند سرمايهگذاري نسبت به ذينفعهان و
حفظ اعتماد ايشان (.)Peck, 2011: p 20
اين تعري اصهولی از اخهالق سهرمايه گهذاري را بهراي متخصّصهان ايهن صهنعت و مهديران مجهري
سرمايهگذاري بيان میکند که زيربناي مباحث اخالقی در دانش سرمايهگهذاري متعهار نيهز بههشهمار
میرود .امّا میتوان با نگاهی وسيعتر جنبههاي بيشتري از سرمايهگذاري را مورد بحث اخالقی قرار داد.

 )7فرایند و مباحث مرتبط با سرمایهگذاری
هد اصلی ايهن مقالهه دسهتهبنهدي و طبقهه بنهدي عنهاوين اسهالمی و اخالقهی مهرتبط بها حهوزة
سرمايهگذار ي است ،در حالی که مباحث اخالق اقتصادي را محقّقان بر اسهاس سهه بخهش اصهلی علهم
اقتصاد به مباحث توليد ،توزيع و مصر تقسيم مینمايند .به نظهر مهیرسهد بهراي ايجهاد دسهتهبنهدي
مناسب براي اخالق سرمايهگذاري بايد بر اساس ماهيّت فرايندي سهرمايهگهذاري ،فعّاليّهتهها و مراحهل
قبل ،حين و پس از اجراي مبادله ،سرمايهگذاري را مبنا براي اين دستهبندي قرار داد.
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شکل  )9چارچوب اخالق سرمایهگذاری
بر اساس طر بهدست آمده میتوان موضوعات اخالقی و اسالمی را از آيات و روايات استخراج کهرد
و آنگاه مورد دسته بندي قرار داد .قابل ذکر است که بسياري از اين موضوعات اخالقی و آيهات و روايهات
ذيل آنها در کتب حديث استخراج و طبقهبندي شدهاند و تنها بايد اين موضوعات در چارچوب مهدّ نظهر
ما قرار ،و آنگاه آيات و روايات با رويكرد به مسألة سرمايهگذاري مورد تفسير و تدبّر مجدّد قرار گيرند.
در ادامه وارد هر يک از مراحل و موضوعات مرتبط با سرمايهگهذاري مهیشهويم و بهه ذکهر آيهات و
روايات ذيل هر کدام و بررسی مختصر آنها میپردازيم .مطمئنّاً تفسير و تدبّر عميق در ههر يهک از ايهن
موضوعات و متون ذيل آن نيازمند تحقيقات جامعی است که از موضوع اين مقاله که همانا ارائة ساختار
و چارچوب بحث اخالق سرمايهگذاري است ،خارج میباشد.

1ـ )7مرحلة قبل از اجرای سرمایهگذاری
در اين مرحله مباح ی نظري همچون نظر اسالم به مال و مالكيّت ،رابطة بين مصهر  ،پهسانهداز و
سرمايهگذاري و همچنين اهدا سرمايهگذري از منظر اسالم مورد بررسی قرار میگيرند .از سوي ديگر،
امور اجرايی که بايد قبل از اجراي سرمايه گذاري و انجام تراکنش خريد دارايی سهرمايهگهذاري صهورت
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پذيرند ،همچون تجهيز وجوه مورد سرمايهگذاري و نحوة انتخاب و گزينش اين منابع مورد توجّه است.

1ـ1ـ )7دارایی و مالکیّت از نظر اسالم
در بينش اسالمی خداوند مالک حقيقی جهان هستی و انسان جانشين خدا در زمين و امانتدار الهی
به شمار میرود .بنابراين ،ثروتها و امكانات و منابع زمينی و همچنهين مصهنوعات بشهري در حقيقهت
مُلک و دارايی آدمی نيست و تنها به رسم امانت و براي استفادة او و در چهارچوب خواسهته و دسهتورات
خداوند به دستش سپرده شده است.
از امام صادق (ع) پرسيدند که حقيقت پرستش چيست؟ فرمود :سه چيز است :بنده آنچه را خداوند
به او بخشيده ،دارايی خود نداند ،چرا که بندگان دارايی ندارند و همة دارايیها را از آنِ خدا مهیداننهد و
آن را در همان مواردي که خداي متعال به ايشان فرمان داده مصر میکنند ...پس هنگهامی کهه بنهده
آنچه را خداي متعال به او سپرده ،دارايی خود نداند ،خرج کردن در مواردي کهه خهداي متعهال فرمهان
داده ،بر او آسان خواهد شد (ر.کا مجلسی6900 ،ق ،.ج009 :6ا .)67

1ـ1ـ )7رابطة بین مصرف ،پسانداز و سرمایهگذاری
در ذيل اين موضوع عناوينی همچون انفهاق در دسهتهبنهديههاي آيهات و روايهات در کتهب روايهی
مشاهده میشود .اسالم الگوي تخصيص درآمدي مبتنی بر تأمين نيازهاي شخصی ،خهانواده و نزديكهان،
سپس پسانداز به ميزان معقول و آنگاه سرمايهگذاري در توليد و تجارت و در نهايت ،مشارکت اجتماعی
(انفاق) را توصيه میکند« :وَ عَنْهُ (ص) أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ الدَّنَانِیرِ الْأَرْبَعَةةَُ :دِینَارٌ أَعْطَیْتَـهُ مِسْـکِیناً وَ
دِینَارٌ أَعْطَیْتَهُ فِی رَقَبَةٍ وَ دِینَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ دِینَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَی أَهْلِـکَ ،وَ إِنَّ أَفْضَـلَهَا
الدِّینَارُ الَّذِی أَنْفَقْتَهُ عَلَی أَهْلِکَ :از پيامبر (ص) روايت شده بهترين دينارها چهارتها هسهتند :دينهاري
که به مسكين دادهاي ،ديناري که خرج مالی کردهاي ،ديناري که در راه خدا خرج کردهاي و ديناري که
خرج خانوادهات نمودهايا و بهترين دينارها دينهاري اسهت کهه خهرج خهانوادهات کهزدهاي» (طبرسهی،
6907ق ،.ج 090 :7ا  .)8690امام رضا (ع) :هرگاه انسان به اندازة خوراک سهال خهود را فهراهم آورد،
سبكبار و آسودهخاطر میشود .امامان باقر و صادق ،عليهماالسّالم ،تا زمانی که به قدر خوراک سالشان را
آماده نمیکردند ،مِلكی نمیخريدند» (کلينی6906 ،ق ،.ج 86 :9ا  .)6همچنين ،امهام صهادق (ع) در
حدي ی به مفضّل میفرمايد« :اي مفضّل! ...به گنجشكان نگر که چگونه خوراک خود را در روز به چنهگ
میآورند و چنان است که اين خوراک يكجا آماده و در اختيار آنها نيست ،بلكه بايد با حرکت کردن و به
جستجو پرداختن به آن دسترسی پيدا کنند .وضع همة آفريدگان به همين گونه است .پس منهزّه اسهت
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خداوندي که روزي آفريدگان خود را به اندازه مقدّر کرد ...و آن را چنان قرار نداد که از دسترس بهه دور
باشدا زيرا آفريدگان به آن نيازمندند و چنان نيز نداشت که به رايگان و بهی ههيچ تالشهی در دسهترس
آنان واقع شودا زيرا که در اين چگونگی هيچ مصلحتی وجود نمیداشت .اگر نيازمنديهاي خهوراکی بهه
صورت يكجا و آماده وجود میداشهت ،چارپايهان بهه آن حملهه مهیبردنهد و آن انهدازه مهیخوردنهد تها
شكمهاشان باد کند و هالک شوند .مردم نيز با فراغتی که برايشان پيش میآمد ،بهه نهايهتِ ناسپاسهی و
سرمستی گرفتار میشدند و تباهی و زشتكاري سراسر زمين را میگرفت» (ابنعمر.)60 :6060،
اين حديث خود نشان از مصلحتی است که خداوند متعال ديده است و از اين رو ،تالش براي کسب
روزي و همچنين تدبير آن (همچون سرمايهگذاري) به گفتة معصوم از وظاي بندگان است.

9ـ1ـ )7اهداف سرمایهگذاری
در نگاه متعار  ،هد سرمايهگذاري کسب بازدهی از يک دارايی اسهت ،امّها يهک انسهان مهؤمن در
سرمايهگذاري اهدا متعالیتر ي را نيز مدِّ نظر قرار دارد .شكر و عبادت خداوند و آشكار کردن نعمهت و
همچنين ممنوعيّت راکد گذاشتن سرمايه از الزامات شارع بر مؤمنان در زمينة سرمايهگذاري میباشد.

شکر و عبادت خداوند
قرآن کريم چه زيبا هد غايی نعمات خداوند را بيان کرده است که همانا شكر و پرسهتش خداونهد
متعال است« :فَکُلُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَال ً طَیِّبًا وَاشْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن کُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ :پس ،از
آنچه خدا روزيتان کرده است ،حالل و پهاکيزه بخوريهد و شهكر نعمهت خهدا را بههجها آوريهد ،اگهر او را
مىپرستيد» (النّحهلن )669ا «یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَ َ تُسْرِفُواْ
إِنَّهُ َ یُحِبو الْمُسْرِفِینَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِیَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِـی
لِلَّذِینَ آمَنُواْ فِی الْحَیَاةِ الدونْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُـونَ :اى فرزنهدان
آدم! زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و (از نعمتهاى الههى) بخوريهد و بياشهاميد،
ولى اسرا نكنيد که خداوند مسرفان را دوست نمىدارد* .بگو :چه کسى زينتهاى الههى را کهه بهراى
بندگان خود آفريده است و روزيهاى پاکيزه را حرام کرده؟! .بگو :اينها در زندگى دنيا براى کسانى اسهت
که ايمان آوردهاند( ،اگرچه ديگران نيز با آنها مشارکت دارند ،ولى) در قيامهت ،خهالص (بهراى مؤمنهان)
خواهد بود .اينگونه آيات (خود) را براى کسانى که آگاهند ،شر مىدهيم» (األعرا ن 00ه.)06
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آشکار کردن نعمت
رسول خدا (ص) میفرمايد« :هر آينه خداوند زيباست و زيبايی را دوست میدارد و دوستار آن است
که نعمت خويش را بر بندهاش بنگرد» (مجلسی6900 ،ق ،.ج 066 :76ا .)0
در حدي ی امام صادق (ع) به يكی از ياران خود مبلغی را دادند و میفرماينهد بها آن بازرگهانی کهن.
سپس میفرمايند « :بدان که مرا به سود آن رغبتی نيست ،هرچند که سهود خواسهتنی اسهت ،امّها مهن
دوست میدارم که خداوند مرا در حهالی ببينهد کهه بهه بههرهههاي آفريهدة او روي مهیآورم» (کلينهی،
6906ق ،.ج 71 :9ا .)60

آیندهنگری و تدبیر زندگی
امام علی (ع) میفرمايد« :هر کهس چيهزي از روزي خهداي سهبحان را در اختيهار دارد ،بايهد از آن
درست نگهداري کندا زيرا شما در زمانهاي به سر میبريد که اگر انسان به مردم نيازمند شهود ،نخسهت
دينش را به آنان تسليم میکند» (ابن أبی الحديد6087 ،ق ،.ج 060 :00ا  .)989امام صهادق (ع) بهه
خدمتكار خويش ،مصاد میفرمايد « :زمينی پُردرخت يا کشهتزاري تهيّهه کهنا زيهرا هرگهاه اتّفهاق يها
مصيبتی براي انسان پيش آيهد و او بهه يهاد آورد ،پشهتوانهاي مهالی دارد کهه خهانوادهاش را اداره کنهد،
سخاوتمندتر خواهد بود» (کلينی6906 ،ق ،.ج  .)86 :9همچنين آن حضرت (ع) مهیفرمايهد ...« :وَ امّها
سلمان ،رضی اهلل عنه ،هرگاه سهم خود را از بيتالمال را میگرفت ،به اندازة نياز يهک سهالش از آن بهر
میگرفت ،تا نوبت آينده دريافتش فرارسد .به وي گفته شد :با اينكه زاهدي ،چنين میکنی ،حهال آنكهه
نمیدانی امروز میميري يا فردا؟! سلمان پاسخ داد :چرا همانگونه که مرگم را بيم داريد ،زندگيم را اميد
نمیبريد؟! مگر نمیدانيد آنگاه که آدمی نتواند نياز زنهدگی خهود را تهأمين کنهد ،روانهش بها او نهاآرامی
میکند و هرگاه نيازش را تأمين سازد ،روانش آرامش میيابد؟!» (همان).

تدبیر و ساماندهی دارایی
پيامبر خدا (ص) میفرمايد« :از نشانهههاي مردانگهی ،نگههداري درسهت از مهال اسهت» (مجلسهی،
6900ق ،.ج 060 :71ا  .)7امام صادق (ع) نيز میفرمايد« :نگهداري نيكو از مال ،نشانة ايمان اسهت»
(کلينی6906 ،ق ،.ج 87 :9ا  .)0همچنين آن حضرت میفرمايد« :بايد از مال نيكهو نگههداري کنهیا
زيرا انسان بخشنده با اين قدرت میيابد و از فروکاهی بینياز میشود» (همان88 :ا .)1

ممنوعیّت راکد گذاشتن سرمایه
آية ذيل صراحتاً از راکدگذاري سرمايه منع کرده است .اسهالم اصهرار بهر گهردش مهال در جامعهه و
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صَر (مصر يا سرمايهگذاري) آن در مصالح فرد و جامعه دارد« :وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّةةََ
وَ َ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ :و کسانى که طهال و نقهره را گنجينهه (و ذخيهره و
پنهان) مىسازند و در راه خدا انفاق نمىکنند ،به مجازات دردناکى بشارت ده!» (التّوبهن .)09
همچنين به نقل از زُراره از اباعبداهلل (ع) آمده است« :شنيدم که فرمود :در آنچه انسان از خود باقی
میگذارد  ،هيچ چيز به اندازة مال خاموش (طال و نقره) به زيان او نيست .گفتم :با آن امهوال چهه کنهد؟
فرمود :آن را در باغی هزينه کند» (کلينی6906 ،ق ،.ج 66 :9ا .)0

تالش و کوشش
خداوند متعال در قرآن کريم میفرمايد« :وَأَن لَّیْسَ لِلِِّْنسَانِ إِلَّا مَـا سَـعَى :و اينكهه بهراى انسهان
بهرهاى جز سعى و کوشش او نيست» (النّجمن  .)06در واقع ،خداوند متعال انسان را امهر بهه کوشهش و
تالش نموده است .از اين رو ،بدون تالش و کوشش در زمينة سرمايهگذاري و تدبير صهحيح دارايهیهها،
انسان چيزي به دست نخواهد آورد.

عمران زمین
خداوند میفرمايد...« :هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا ... :...اوسهت کهه شهما را از زمهين
آفريد و آبادى آن را به شما واگذاشت( »....هودن  .)16در واقع ،خداوند به انسهان يعنهی خليفهة خهود در
زمين دستور به عمران و آبادانی آن داده است و اين مهم نيز بهدون سهرمايهگهذاري و صهر منهابع در
بخشهاي مختل اقتصاد ميسّر نمیشود.

3ـ1ـ )7منابع مورد سرمایهگذاری و نحوۀ تجهیز وجوه
تدبير مال و ميانهروي در مصر و انفاق از توصيههاي اسالمی است که در آيهة زيهر متبلهور اسهت:
«وَ َ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَ َ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا :هرگهز دسهتت
را بر گردنت زنجير مكن (و ترک انفاق و بخشش منما) و بيش از حدّ (نيهز) دسهت خهود را مگشهاى تها
مورد سرزنش قرار گيرى و از کار فرومانى» (اإلسرا ن  .)06همچنين پيامبر خدا (ص) مهیفرمايهد« :ههر
يک از شما که فقير است ،نخست به خود بپردازد .اگر مهالی افهزون آمهد ،بهه خهانوادهاش بدههد و اگهر
بيشينهاي ماند ،به خويشاوندان يا بستگانش بپردازد و اگر باز هم ماند ،اين سهو و آن سهو هزينهه کنهد»
(المتّقی الهندي6076 ،ق ،.ج .)061 :1
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حديث فوق و ديگر احاديث مشابه همگی بر تدبير مال و ابتدا هزينه بر امور جاري ،سپس پسانهداز
و سرمايهگذاري به حدّ نياز و در نهايت ،انفاق در راه خدا تأکيد میکنند.

1ـ )7مرحلة اجرای سرمایهگذاری
در اين مرحله ،سرمايهگذار وارد اجراي سرمايهگذاري و انجام معامله و خريد دارايی میشود .از ايهن
رو ،اين مرحله بيشتر رويكردي فقهی و معامالتی دارد ،هرچند که نگاه اخالقهی نيهز در آن مهورد اعتنها
است .مواردي همچون بازارها ،دارايیها ،قراردادها ،معامالت ،شهرَکا و طهر ههاي تجهاري از موضهوعات
مورد توجّه در اين مرحله هستند.

1ـ1ـ )7بازارهای مورد سرمایهگذاری
در روايات وارده از ائمّة هدي تأکيدي خاص بر بازار مسلمين شده است و براي اين بازار ويژگیهها و
مزيّتها يی برشمرده شده است .از جمله فرض است که در بازار مسلمين همة اجناس حهالل و طيّهب و
قابل خريد و مصر میباشند .براي شناخت بازارهاي اسالمی بايد صفاتی که مهورد نظهر معصهومين در
اين بازارهاست ،مورد توجّه قرار گيهرد« :وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی فَلْـیَحْفَظْ خَمْـسَ
خِصَالٍ وَ إِلَّا فَالَ یَشْتَرِیَنَّ وَ لَا یَبِیعَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ کِتْمَانَ الْعُیُوبِ وَ الْمَـدْحَ إِذَا بَـاعَ وَ الـذَّمَّ إِذَا
اشْتَرَی :رسول خدا ص میفرمايد کسی که میفروشد و میخرد پنج خصلت را رعايت نمايهد و گهر نهه
نخرد و نفروشد :اجتناب از ربا ،سوگند ،کتمان عيب و مد در فروش و ذم در خريد» (صدوق ،بهیتها ،ج
669 :0ا .)0707
همچنين توجّه به منفعت عمومی و عاقبت و نهايهت کهار از مهوارد مهورد توجّهه در انتخهاب حهوزة
سرمايهگذاري است« :آهنگ کارهايی را نما که منفعت آن همگانیتر و عاقبت آن نيکتر است» (تميمی
آمدي6909 ،ق.)609 :.

1ـ1ـ )7داراییهای مورد سرمایهگذاری
خداوند مصر خريد و سرمايهگذاري در کلّيّة نعمات و دارايیها را (مگر آنچه خود صهراحتاً تحهريم
فرموده )،حالل کرده است و تحريم نعمات را از سوي انسان افترا به خود میداند« :یَا أَیوهَا النَّاسُ کُلُـواْ
مِمَّا فِی األَرْضِ حَالَ ً طَیِّباً وَ َ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ موبِینٌ :اى مهردم! از آنچهه در
زمين است ،حالل و پاکيزه بخوريد و از گامهاى شهيطان پيهروى نكنيهد ،چهه اينكهه او دشهمن آشهكار
شماست» (البقرهن )618ا «قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَالَ ً قُلْ آللّهُ
أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ :بگو :آيا روزيهايى را که خداوند بر شما نازل کرده ،ديدهايد که بعضى از
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آن را حالل و بعضى را حرام نمودهايد؟! بگو :آيا خداوند به شما اجازه داده يا بر خدا افترا مى بنديد (و از
پيش خود حالل و حرام مىکنيد؟!)» (يونسن .)96

9ـ1ـ )7انتخاب شُرَکَا و طرفهای تجاری
در روايات متعدّد به تناسب موضوع و واقعة مرتبط ،معصومين اشاراتی نسبت به طر ههاي تجهاري
نمودهاند .اين موارد داليلی همچون نفی واسطهگري ،نفی غرر و تدليس ،التهزام بهه اجهراي قراردادهها و
حدود شرعی و  ...داشته استا به عنوان نمونه رسول اکرم (ص) میفرمايد« :هيچ يک از شما نبايد براي
استقبال از کاروان تجاري از شهر خارج شود  ...خداوند روزي برخی مسلمانان را به دسهت برخهی ديگهر
نهاده است» (الكلينی6901 ،ق ،.ج ،)618 :9و نيز« :نبايد شهرنشين واسطة فهروش باديههنشهين گهردد.
خداوند برخی از مسلمانان را روزيرسان برخی ديگر مینهد» (همان).

3ـ1ـ )7قراردادهای مورد سرمایهگذاری
طبق آية شريفة «اوفوا بالعقود» تمامی قراردادها مورد احترام میباشند ،مگر آنچه مهورد نههی قهرار
گرفته استا م ل ربا .از اين رو ،دامنة قراردادها و ابزارهاي مورد سرمايهگهذاري از نظهر اسهالم گسهترده
میباشد« :یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ :...اى کسانى که ايمان آوردهايد! به پيمانهها (و قراردادهها)
وفا کنيد( »....المائدهن)6ا «...وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... :....در حالى که خدا بيع را حالل کهرده ،و
ربا را حرام( »...البقرهن )079ا «یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُواْ َ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِـلِ إِ َّ أَن تَکُـونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ :...اى کسانى که ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع)
نخوريد ،مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد( »...النّسا ن .)06

2ـ1ـ )7معامالت و شرایط آن
قرآن کريم و همچنين روايات معصومين مهوارد بسهياري در بيهان شهرايط فقههی و اخالقهی انجهام
معامالت دارند که در جهت موضوعاتی همچون عادالنه شدن معامالت بين مسهلمين و همچنهين أخهذ
سود عادالنه ،ايجاد شفّافيّت و انصا و نفی غهرر ،نهزاع ،کهمفروشهی ،غهشّ و تهدليس و تقلّهب و حهذ
واسطهها و غيره میباشد .در سرمايه گذاري علمی ،مفاهيم متعهارفی همچهون ارزشگهذاري دارايهیهها،
شفّافيّت و افشا وجود دارد که به وضو تأکيد بر آنها در آيات و روايات مشاهده میگردد.
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ارزشگذاری صحیح داراییها
ارزشيابی و ارزشگذاري دارايیها از مباحث مهم در سرمايهگذاري است .يافت ارزش واقعی دارايیها
تأثير بسزايی در بازدة سرمايه گذاري و کسب سود و يا اجتنهاب از ضهرر دارد .تأکيهد بهر ايهن مسهأله را
میتوان در آياتی از قرآن يافت که کمفروشی را نهی میکنندا به عنهوان نمونهه« :وَیْـلٌ لِّلْمُطَفِّفِـینَ *
الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ :واى بر کمفروشهان! *
آنان که وقتى براى خود پيمانه مىکنند ،حقّ خهود را بهه طهور کامهل مهىگيرنهد * ،امّها هنگهامى کهه
مىخواهند براى ديگران پيمانه يا وزن کنند ،کم مىگذارنهد» (المطفّفهينن 0هه)6ا «وَیَـا قَـوْمِ أَوْفُـواْ
الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَ َ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ َ تَعْثَوْاْ فِی األَرْضِ مُفْسِـدِینَ :و اى قهوم
من! پيمانه و وزن را با عدالت تمام دهيد و بر اشيا (و اجناس) مردم عيب نگذاريد و از حق آنان نكاهيهد
و در زمين به فساد نكوشيد» (هودن  .)89چنانکه مشاهده میشود ،از کمفروشی و يا کمشماري دارايهی
مردم نهی شده است و از آن تعبير به فساد فی األرض شده است.

شفّافیّت و افشا
همانگونه که پِک در اصول اخالق سرمايهگذاري اشاره کرده ،شفّافيّت اطّالعاتی از موارد مههمّ مهورد
بحث در دانش سرمايه گذاري و همچنين اخالق سرمايهگذاري متعار است .اين مبحث در متون فقهی
با عنوان هايی همچون نهی از غرر ،تدليس و فريب مورد اشاره قرار گرفته اسهت و معهامالت غهرري نيهز
باطل شمرده میشود« :هر کس به برادر مسلمانش نيرنگ زند ،خداوند برکت روزي او را میگيهرد و راه
تأمين زندگيش را تنگ میسازد و او را به خود وامینهد» (مجلسی6900 ،ق ،.ج )019 :70ا «به راستی
که تاجر راستگو روز قيامت با سفيران گرامی نيكوکار همراه است» (حرّ عاملی6906 ،ق ،.ج .)089 :60
همچنين در بزرگترين آية قرآن کريم ،خداوند متعال مسألة ثبت و ضبط اطّالعات مهالی و قراردادهها را
مورد اشاره و تأکيد قرار داده است و میفرمايد« :یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِـدَیْنٍ إِلَـى أَجَـلٍ
موسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ :...اى کسانى که ايمان آوردهايهد! هنگهامى کهه بهدهى
مدّت دارى (به خاطر وام يا داد و ستد) به يكديگر پيدا کنيد ،آن را بنويسيد! و بايهد نويسهندهاى از روى
عدالت( ،سند را) در ميان شما بنويسد( »...البقرهن.)080

ریسکپذیری
قرآن کريم میفرمايد« :مَا یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِکَ لَهَا وَمَا یُمْسِکْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ
مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ :هر رحمتى را خدا به روى مردم بگشايد ،کسى نمهىتوانهد جلهوي آن را
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بگيرد و هر چه را امساک کند ،کسى غير از او قادر به فرستادن آن نيسهتا و او عزيهز و حكهيم اسهت»
(فاطرن )0ا «تاجر ترسو محروم است و براي تاجر جسور (ريسکپذير) رزق و روزي تضمين شده اسهت»
(المتّقی الهندي6067 ،ق.)6006 :.

9ـ )7مرحلة پس از اجرای سرمایهگذاری
پس از خريد و سرمايهگذاري در يک دارايی ،موضوعاتی همچون اداره و مهديريّت دارايهی ،خهروج از
دارايی و سرمايهگذاري و همچنين نحوة مصر عوايد سرمايهگذاري و الزامهات اخالقهی کسهب بهازده و
منفعت ،مورد بحث و توجّه قرار میگيرد.

1ـ9ـ )7نحوۀ مشارکت و مدیریّت سرمایهگذاری
تدبير در مال ،توصية معصومين به مؤمنين براي افزايش مال و دارايی میباشد کهه امهروزه در علهم
سرمايهگذاري در مفاهيمی م ل مديريّت سرمايه گذاري و مديريّت و حاکميّت شرکتی متبلور میگهردد.
رسول اکرم (ص) میفرمايد« :من دربارة امّتم از فقر نگران نيستم ،بلكه دربارة ايشان از تدبير بد نگرانم»
(ابنأبی جمهور6900 ،ق ،.ج  .)06 :9امام علی (ع) نيز میفرمايد« :دستماية اندکی که همراه بها تهدبير
باشد ،بهتر است از بسياري که بدون تدبير مصر شود» (محدث ارموي)6698 :6010 ،ا نيز« :تدبير
درست ،مال کم را افزونی میبخشد و بدي تدبير ثروت بسيار را بر باد میدهد» (همان.)9800 :
در عرصة حكومت و مديريّت عمل صالح مورد نظر قرآن ،هد گذاري ،برنامهريهزي و اجهراي بهينهه
است که چنين تدبيروَرزي بهترين اندوخته و پشتوانة مديريّت و تعيينکنندة اصلی پيشرفت و سهعادت
است (ر.کا دلشاد.)661 :6088 ،

1ـ9ـ )7نحوۀ مصرف عواید سرمایهگذاری
از نتايج سرمايه گذاري ،توسعة رزق و روزي و نعمات بندگان اسهت .اسهالم دسهتورات زيهادي بهراي
نحوة مصر عوايد ناشی از دارايیها دارد که از آن جمله مصر شخصهی و بهراي خهانواده و نزديكهان،
انفاق و صدقات و زکات و خمس و همچنين سرمايهگذاري مجدّد میباشد .پيامبر خدا (ص) میفرمايهد:
«مال خوب چهل است و افزون بر آن شصت ،و واي بر دارندگان صدها! مگر آنكه بخش گرامیِ مهالش را
ببخشد ،افزونی را انفاق کند ،حيوان فربهاش را قربانی کند و هم خود بخورد و هم افهراد قناعهتپيشهه و
گدا را بخوراند» (طوسی6969 ،ق ،.ج .)70 :6
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مصرف شخصی و برای خانواده و نزدیکان
خداوند متعال میفرمايد« :یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُواْ َ تُحَرِّمُواْ طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ :...اى کسهانى
که ايمان آورده ايد! چيزهاى پاکيزه را که خداوند براى شما حالل کرده است ،حرام نكنيهد( »...المائهدهن
 .)87امام رضا (ع) نيز میفرمايند« :بر آن که از نعمت برخوردار است ،واجب اسهت کهه بهر خهانوادهاش
گشادهدستی کند» (کلينی6906 ،ق ،.ج66 :9ا .)9

انفاق و صدقات
خداوند میفرمايد...« :وَیَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... :...و از تو مهىپرسهند چهه چيهز انفهاق
کنند؟ بگو :از مازاد نيازمندى خود(»...البقرهن .)066

زکات
خداوند متعال میفرمايد« :الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَـامُوا الصَّةلَاةََ وَآتَـوُا الزَّکَةاةََ وَأَمَـرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ :همان کسانى کهه ههر گهاه در زمهين بهه آنهها قهدرت
بخشيديم ،نماز را برپا مىدارند و زکات مىدهند و امر به معرو و نهى از منكر مىکننهد و پايهان همهة
کارها از آنِ خداست» (الحجن .)96

خمس
خداوند متعال در قرآن کريم میفرمايهد« :وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْـتُم مِّـن شَـیْءٍ فَـأَنَّ لِلّـهِ خُمُسَـهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَـا عَلَـى
عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ :بدانيد هرگونه غنيمتى به دسهت
آوريد ،خمس آن براى خدا و پيامبر ،و براى ذىالقربى ،يتيمان ،مسهكينان و وامانهدگان در راه (از آنهها)
است .اگر به خدا و آنچه بر بندة خود در روز جهدايى حهقّ از باطهل ،روز درگيهرى دو گهروه (باايمهان و
بىايمان) [= روز جنگ بَدر] نازل کرديم ،ايمان آوردهايدا و خداوند بهر ههر چيهزى تواناسهت» (األنفهالن
.)96
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سرمایهگذاری مجدّد
در حدي ی امام صادق (ع) به يكی از اصحاب هزار و هفتصد دينار داد و به او فرمود :بها آن بازرگهانی
کن .وي با آن مال صد دينار سود کسب کرد .امام (ع) از اين خبر بسيار خرسند شد و فرمهود :آن را در
سرماية من قرار بده (ر.کا کلينی6900 ،ق ،.ج .)71 :9

9ـ9ـ )7الزامات اخالقی کسب بازده و منفعت
صر سرمايه گذاري و رعايت تمامی اصول علمی در فرايند آن الزاماً منتج به کسب بازده و نيهل بهه
اهدا در سرمايهگذاري نمیگردد ،بلكه خداوند اصول و سنّتهايی را همچون الزام به ايمان ،تقوا ،شكر
و عدالت را جهت گشايش روزي براي انسانها عنوان نموده است« :وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُـواْ وَاتَّقَـواْ
لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ :...و اگر اهل شهرها و آباديها ايمان مىآوردند و تقوا پيشهه
مىکردند ،برکات آسمان و زمين را بر آنها مىگشوديم( »...األعرا ن )61ا «...لَئِن شَـکَرْتُمْ ألَزِیـدَنَّکُمْ
وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ :اگر شكرگزارى کنيد( ،نعمت خهود را) بهر شهما خهواهم افهزود و اگهر
ناسپاسى کنيد ،مجازاتم شديد است» (الحجن  .)7امام علی ،عليههالسّهالم ،نيهز مهیفرمايهد« :بهه وسهيلة
حاکميّت عدل ،برکات و نعمتهاي خداوند مضاع مهیشهود» (محمّهدي ريشههري 6961(،ق.)091 :.
همچنين «وقتی در جامعه جنايات و ظلمها آشكار شود ،برکات و نعمتهاي الههی رخهت برمهیبنهدد»
(همان.)097 :

نتیجهگیری
با نگاهی به متون اسالمی ،از آيات قرآن کريم تا روايات و احاديهث و اقهوال و افعهال معصهومين ،در
میيابيم که گزارههاي زيادي مرتبط با اخالق اسالمی در زمينة سرمايهگذاري وجود دارد کهه مهیتوانهد
راهگشاي ما در رسيدن به سعادت الهی در دنيا و آخرت باشد .جلب رضاي الهی و کسب نعمات دنيهوي
و اخروي و شكر خالق در موضوع خطيري همچون مسائل مالی و اقتصادي که امروزه مبتلیبه بسهياري
از مؤمنين گشته ،نيازمند بررسی اين متون و فرمانها میباشد.
در اين مقاله سعی گرديد تا چارچوبی براي مباحث اخالق اسالمی در سرمايهگذاري ايجاد گردد .بها
نگاهی فرايندي سرمايهگذاري به سه مرحلة کلّی قبل از اجرا (اهدا  ،تصميمگيري و ،)...اجرا (معامالت،
مقرّرات و قراردادها و )...و پس از اجرا (مديريّت ،عواقب ،مصهر و خهروج) تقسهيم گرديهد .بسهياري از
موضوعات اخالقی که در کتب روايی در ابواب مختل قرار میگيرند ،در اين چارچوب قرار گرفته اسهت
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و ارتباط آنها با موضوع سرمايهگذاري و لزوم بهرهگيري از اين آيات و روايات در امر سرمايهگذاري نشان
داده شد .طبقه بندي آيات و روايات و طرّاحی چارچوب موضوعی اخالق سرمايهگذاري از يافتههاي ايهن
مقاله است.
اين چارچوب در عين کلّی و موجز بودن میتواند راهنمايی باشد بهراي تحقيقهات جهامعتهر در ايهن
زمينه و ورود به حوزههاي تخصّصی و احياناً هر يک از موضوعات مرتبط با امر سرمايهگذاري .بهالتّبع بها
نگاه کلّی اين اثر و همچنين پيشرو بودن در ارائة اين مبحث ،مجال تدقيق و تعميق مطالب در هر يهک
از موضوعات و تدبّر در زمينة نظر شارع مقدّس وجود نداشت که اين امر میتواند در تحقيقات بعهدي از
طرق زير تكميل گردد:
ه ارائة طبقهبنديهاي ديگر از مفاهيم سرمايهگذاري و تقويت يا اصال چارچوب بهدست آمده.
ه بررسی اخالقی هر يک از موضوعات و مفاهيم موجود در سرمايهگذاري بر اساس آيات و روايات.
ه بررسی مباحث متعار در اخالق سرمايهگذاري (همچون مسئوليّت اجتمهاعی ،حفهظ محهيط زيسهت
و )...بر اساس آيات و روايات.
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