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اي فزاينده در كانون گونههايي كه از ديرباز، به ويژه در چند دهة اخير، به يكي از موضوع

توجه انديشمندان اقتصادي قرار داشته است، موضوع توسعه نظام مالي و نقش بسيار مهم آن در رشد 

هاي اقتصادي در هر كشور را ترين نظاميكي از مهمويژه نظام بانكي، نظام مالي، به. اقتصادي است

هاي گوناگون اقتصادي از قبيل صنعت، منابع مالي مورد نياز كسب و كارها در بخش. دهدتشكيل مي

 .شودها و مؤسسات مالي و اعتباري تأمين ميكشاورزي، مسكن، بازرگاني و خدمات، بيشتر توسط بانك

ي پيشرفته و كارآمد، اقتصاد كشور قادر به توسعه و رشد پايدار ترديد، بدون وجود يك نظام مالبي

 .نخواهد بود

هاي مالي در عصر كنوني، از لحاظ ساختار و نوع فعاليت از تنوع و پيچيدگي بسيار زياد نظام

هاي بيمه، ها، مؤسسات مالي و اعتباري، شركتبرخوردار هستند و انواع مؤسسات مالي از قبيل بانك

هاي مالي و خدماتي گذاري مشترك و بسياري ديگر از فعاليت هاي سرمايهافي، صندوقليزينگ، صر

 هايها را به فروشگاهاين گستردگي خدمات و تنوع خدمات مالي در حدي است كه بانك. شوندشامل ميرا 

 .بسيار بزرگ خدمات مالي تبديل ساخته است

توسعة . كداري ايجاد شده استدر چند دهة اخير، تحوالت بسيار زيادي در صنعت بان

ابزارهاي نوين (هاي مالي زدايي، تنوع محصوالت و خدمات، نوآوري بانكداري الكترونيك، مقررات

المللي بانكداري و پديدة جهاني شدن، از جملة اين تحوالت بوده ، برقراري استانداردهاي بين)مالي

ترين ترديد يكي از مهمهرت يافته است، بينظام بانكداري بدون ربا كه به بانكداري اسالمي ش. است

نظير در ساير كشورهاي هاي كشورهاي اسالمي و سپس با سرعتي كمتحوالتي است كه ابتدا در بانك

اين تحول كه در ادبيات و نوشتارهاي بانكداري به تجديد حيات و تجلي . جهان گسترش يافته است

و معارف اسالمي تعبير شده است، اگر در ابتدا با هاي بنيادين اسالمي و بازنگري در فرهنگ ارزش

شد، در حال حاضر به عنوان يك نظام بانكداري قابل اجرا و سودآور در شك و ترديد نگريسته مي

سطح جهان پذيرفته شده و در بسياري از كشورهاي غيراسالمي نيز از اين نظام در كنار نظام 

اين نظام بانكداري كه بر مبناي قرآن و سنت و . شوديبانكداري متعارف، به صورت گسترده استفاده م

گذاري شده است، به اصول و هنجارهاي اخالقي مانند عدالت، غيرربوي هاي واالي اسالمي پايهارزش

بودن معامالت بانكي، عدم وجود غرر در قراردادها، دسترسي طرفين معامله به اطالعات كافي و دقيق، 

 هاآور اجتماعي و غيرشرعي و هنجارهاي اخالقي ديگري كه ذكر تمام آنوارد نشدن در معامالت زيان 

هاست كه نظر جهانيان را به گي هموجب اطاله كالم خواهد شد، به شدت پايبند است و همين ويژ

 . خود جلب كرده و موجب توسعه و رشد روزافزون بانكداري اسالمي در سطح جهان شده است

به  1363است كه نظام بانكداري بدون ربا را از اوايل سال  كشور ايران از معدود كشورهايي

هاي آن اقدام كرده است، ها و نارساييمورد اجرا گذاشت و با گذشت زمان نسبت به رفع كاستي

هاي ها هم با كسب تجربه و انجام پژوهشرو است كه انشاءاله آنهاي متعدد روبهگرچه هنوز با چالش

ي انديشمندان اسالمي و بانكي برطرف خواهد شد و در جهت تكوين و علمي بيشتر، با دست توانا

 . تكامل پيش خواهد رفت



 

 

مؤسسه عالي بانكداري ايران با درك اهميت و ضرورت اشاعة نظام و فرهنگ بانكداري 

الملل، پيوسته كوشش كرده است كه افزون بر اسالمي، چه در داخل كشور و چه در سطح بين

ها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور و انساني ماهر و متخصص براي بانك آموزش و پرورش نيروي

با استفاده از اساتيد صاحب نظر و  -هاي متعدد در زمينه بانكداري اسالميبرگزاري همايش

هاي علمي جديد و ها و مقالهنسبت به تأليف و ترجمه و انتشار كتاب -كارشناسان با تجربه بانكي

 . اقدام كندمتناسب با دانش روز، 

كه توسط اين جانب به  "ريزي تاريخچه، عملكرد و برنامه: بانكداري اسالمي در ايران "كتاب 

هاي متمادي تدريس و تحقيق در زمينه بانكداري اسالمي و كسب رشتة تحرير درآمده، حاصل سال

، از جمله اين كتاب. تجربيات عملي و اجرايي در سطوح باالي مديريتي در نظام بانكي كشور است

هايي است كه ضمن پرداختن به سيرتكامل بانكداري در ايران و جهان؛ اصول و مباني و معدود كتاب

هاي بانكداري اسالمي ايران را با فلسفه اسالمي بانكداري، تحوالت نظام بانكي پس از انقالب و چالش

شايان ذكر است اين . ه استاستفاده از روش شناختي علمي و با نگاهي نقادانه مورد بررسي قرار داد

توسط  1384، نخستين بار در سال "رويكرد بدون ربا: سير تكامل بانكداري در ايران"كتاب با عنوان 

 ريزيبرنامه"از آنجا كه در چاپ جديد دوفصل تحت عناوين . بانك توسعه صادرات ايران منتشر شده است

ريزي سيستمي براي ايجاد تحول رفتاري نامهبر"و  "سيستمي براي اجراي بانكداري اسالمي در ايران

توجهي از مطالب كتاب به بانكداري اسالمي  به كتاب افزوده شده و بخش قابل"در نظام بانكي كشور

تاريخچه، عملكرد : بانكداري اسالمي در ايران"تخصيص يافته است، براساس نظر كارشناسان، عنوان 

گفتني است كه برخي از . تر تشخيص داده شد اسببراي چاپ جديد اين كتاب من "ريزي و برنامه

مؤلف با . مطالب و آمار و ارقام ارايه شده در كتاب نياز به افزودن تحوالت و آمار و ارقام جديد دارد

هاي تكميلي، تجديد نظر اساسي در مطالب و آمار و ارقام و به آگاهي از اين موضوع و با انجام پژوهش

هاي خود قرار داده و به ياري خداوند متعال در نظر دارد در چاپ  ر برنامهروزرساني اطالعات را در صد

 . بعدي كتاب اين نقص را برطرف كند

 مهدي رضوي

 رييس مؤسسه عالي آموزش  بانكداري ايران
 و

 مشاور رياست كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

 

 

 


