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چکیده
از عوامل توسعه اقتصادي ،وجود ابزارهاي متنوع در بازارهاي مالی است .اقتصادي موفق است که ابزارهاي
مناسب براي جذب سرمایهگذاريهاي داخلی و خارجی داشته باشد .طراحی ابزارهااي جدیاد در ایاراا باا
چالش هاي انطباق ابزارها با شرایط بازار پول و سرمایه و انطباق با فقه اسالمی مواجه است .یک ابزار ماالی،
افزوا بر تطابق با فقه اسالمی ،باید از منظر اقتصادي ،مدیریت مالی ،حقوق و حساابداري قابال دفااع باشاد.
استانداردي ندارند و هر یک از م ققاا به فراخور تخصص خود روشی را برگزیدهاند؛ درنتلجه یافتاههااي
م ققاا و ابزارهاي طراحیشده ،از اعتبار عل ی قابل دفاعی برخاوردار نلسات .تادویط یاک روق ت قلاق
عل ی و استاندارد میتواند فرایند پژوهش در ایط زملنه را تسهلل ن وده ،یافتههااي ننهاا را از جهات اعتباار
ارتقا دهد .ایط مقاله میکوشد با نسلبشناسی پژوهشهاي طراحی ابزارهاي مالی اساالمی و باا اساتهاده از
نقاط قوو و ضعف ننها ،روق ل ی و استانداردي براي طراحی ابزار مالی اساالمی پل انهاد ن ایاد .در ایاط
روق پژوه گر به صورو مرحله به مرحله ،ایده ابزار مالی جدید را در معرض اعتبارسنجی قارار مایدهاد
که شامل نلازسنجی از ناشراا ،سرمایه گاذاراا و بررسای نراي فقلهااا ،اقتصااداناا ،حقوقاداناا و اساتاداا
حسابداري است.
واژگان کلیدی :روق پژوهش ،طراحی ابزار مالی اسالمی ،مهندسی مالی ،فقه مالی.
طبقهبندی .Z12 ،G29 ،G19 :JEL

* .استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی (نویسنده مسئول).

Email: samosavian@yahoo.com.

** .دانشآموخته دکتری مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق.7

Email: hamedtajmir@gmail.com.
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بررسی پژوهشهاي طراحای ابزارهااي ماالی ن ااا مایدهاد االاب ایاط مطالعااو ،روق ت قلاق عل ای و
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مقدمه
توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها ،نهادها و ابزارهای مالی میباشد .اقتصادی
توانمند است که بتواند ابزارهای مناسب و متنوع برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و
خارجی داشته باشد (جمشيدی ،0335 ،ص .)91در غالب کشورهای دنيا ابتدا معاملهگران
بازارهای مالی ابزارهایی را ابداع کرده و به تدریج به کار میگيرند ،سپس تحليلگران
حقوقی و اقتصادی به بررسی آن میپردازند؛ ولی در کشورهای در حال توسعه به ویژه
کشورهای اسالمی به جهت داشتن شرایط اقتصادی و فرهنگی خاص ،ابزارهای مالی به
صورت تقليدی یا علمی توسط محافل علمی ارائه میگردد و لذا چالشهایی را به همراه
دارد؛ به همين مناسبت طراحی ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با چالشهایی روبهروست.
چالش انطباق ابزارهای مالی با شرایط اقتصادی و بازارهای مالی -بهویژه بازار سرمایه -و
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چالش انطباق ابزار مالی با فقه اسالمی از مهمترین آنهاست .با توجه به اینکه اکثریت
جمعيت پيرو مذهب اماميه هستند و بر اساس قانون اساسی کشور تمامی قوانين و مقررات
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در کشور میبایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد ،لزوم طراحی
ابزارهای مالی مبتنی بر فقه اماميه اهميتی دوچندان مییابد .به بيان روشنتر یک ابزار مالی
موفق ،افزون بر تطابق با آموزههای فقه اسالمی ،باید از منظر اقتصادی (تطابق با معيارهای
اقتصاد خرد و کالن) ،مدیریت مالی (شناسایی و مدیریت ریسکهای مرتبط) ،حقوقی
(تطابق با قوانين باالدستی) و حسابداری قابل دفاع باشد.
در سالها ی اخير محققان بسياری در زمينه طراحی اوراق جدید و بررسی ماهيت فقهی
ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حلهای گوناگون جهت رفع موانع فقهی تالشهای
چشمگيری انجام دادهاند؛ ليکن با بررسی اجمالی پژوهشهای انجامشده ،بهوضوح
مشخص میشود که روش تحقيق علمی و استانداردی در این زمينه به کار گرفته نشده
است و هر کدام از محققان به فراخور تخصص خود روشی را برگزیدهاند.
تدوین یک روش تحقيق علمی و استاندارد میتواند فرایند پژوهش در این زمينه را
تسهيل نموده ،یافته های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد .پژوهش حاضر در صدد است
روشی را جهت بررسی فقهی -حقوقی و مالی -اقتصادی ابزارهای مالی ،طراحی کند که به
وسيله آن ،محقق بتواند گام به گام در تبيين ابزار خود به پيش رود و نتایج تحقيق وی از

علميت و قابليت اتکای مناسبی برخوردار باشد .برای این منظور ابتدا روشهای طراحی
ابزارها احصا و آسيبشناسی میشوند ،آنگاه روش تحقيق طراحی ابزارهای مالی اسالمی
(مختار)* پيشنهاد میگردد.

طراحی ابزارهای جدید در اقتصاد اسالمی
برخی میپنداشتند بازارهای مالی اسالمی نمیتوانند به پویایی بازارهای غربی باشند؛ چراکه
اکثر ابزارهای مالی بازارهای غربی مبتنی بر قرض با بهره است که از دیدگاه فقه اسالمی ربا
و ممنوع است .پيدایش بازار صکوک ،این حقيقت را ثابت کرد که خيلی از کارکردها،
ویژگیها ،منابع و ابزارهای بازارهای مالی در یک ساختار مالی اسالمی نيز امکانپذیر
هستند (ایوب ،5101 ،ص.)520

کرد .بازار دارایی که به عنوان بازار سهام شناخته میشود ،محل خرید و فروش سهام
شرکت های سهامی است .بازار بدهی متعارف که سروکار با انواع اوراق قرضه دارد ،بر پایه
رباست و نمیتواند در بازارهای مالی اسالمی جریان داشته باشد (همان ،ص .)251برای
پرکردن این خأل بازار صکوک مطرح شد .صکوک برحسب انواع آن با بازده ثابت یا متغير
تنوع زیادی به بازار سرمایه میدهند .طبق استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی
نهادهای مالی اسالمی ( )AAOIFبيش از چهارده نوع صکوک تعریف شده است .صکوک
اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از
قراردادهای مورد تأیيد اسالم طراحی شدهاند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک
یا مجموعهای از داراییها و منافع حاصل از آنها میباشند (موسویان ،0310 ،ص.)301

* .ایده اوليه این روش تحقيق برای اولين بار در رساله دکتری رسول خوانساری در دانشکده مدیریت مالی
دانشگاه تهران ارائه شد ،سپس در چند رساله دکتری در دانشگاه امام صادق 7به کار گرفته شد .درنهایت
در رساله دکتری حامد تاجمير ریاحی در دانشگاه امام صادق 7دانشککده معکارف اسکالمی و مکدیریت،
بازسازی و به کار گرفته شد (واژه «مختکار» حکرف اول طراحکان روش تحقيکق موسکویان ،خوانسکاری،
تاجمير و روش تحقيق است).
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بازار سرمایه را در یک دید کالن میتوان به دو بخش بازار دارایی و بازار بدهی تقسيم
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رهیافتهای طراحی ابزارهای مالی اسالمی
در هر ابزار مالی به غير از نهادهای نظارتی ،دو گروه بازیگر اصلی به نام ناشر و
سرمایه گذاران وجود دارند .ابزاری در بازارهای مالی موفق خواهد بود که بتواند نيازهای
این دو گروه بازیگر اصلی را برآورد .ناشر در صورتی اقدام به انتشار ابزار مالی میکند که
بتواند نيازی را مرتفع سازد .هر ناشر بر اساس فعاليت خود نيازهایی دارد که عمدهترین
آنها تأمين مالی و مدیریت ریسک میباشد .از طرف دیگر ابزار مالی زمانی بفروش میرسد
که سرمایهگذاران از خرید آنها برخوردار شوند .انتفاع سرمایهگذاران از اوراق نيز به دو
صورت کسب سود و مدیریت ریسک خواهد بود .البته در بازارهای مالی اسالمی گاهی
ناشر و سرمایهگذاران به دنبال اهداف خيرخواهانه و سود اخروی هستند که میتوان در این
موارد از ابزارهایی چون اوراق قرضالحسنه و اوراق وقف استفاده کرد.
20

با استقرای انجامشده در زمينه ابزارهای مالی اسالمی طراحیشده ،میتوان چهار
رهيافت عمده طراحی را احصا نمود .این استقرا که پشتوانه منطقی آن نيز توضيح داده
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خواهد شد ،بر اساس ابزارهای منتشرشده در کشور ،مصوبات کميته فقهی و مقاالت
علمی -پژوهشی منتشرشده میباشد.

الف) رهیافت تطبیق ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه
در این رهيافت ابزار مالی از سایر کشورها اقتباس میشود و آن ،ساختار با ضوابط عام
معامالت و ضوابط خاص عقود تطبيق داده میشود .استفاده از این نوع ابزارها با توجه به
عملياتیشدن آن در دیگر کشورها و رفع نقيصههای اجرایی و تدوین قوانين و مقررات
الزم برای آن از سهولت نسبی برخوردار است .از این رهيافت در تصحيح اوراق سهام
عادی و سهام ممتاز و واحدهای سرمایهگذاری صندوقها استفاده میشود .محققان مالی
اسالمی در مواجهه با اینگونه ابزارها و اعالم نظر فقهی از شيوههای تحقيق مختلفی
استفاده میکنند که هر یک با چالشهایی مواجه است.
 .0شیوه استنباط فقهی؛ در این شيوه محقق در مسند اجتهاد ،با مراجعه به منابع فقهی به
تبيين ماهيت فقهی ابزار مالی میپردازد .هرچند این کاوش علمی سبب غنای ادبيات

موضوع ابزار مالی می شود ،ليکن با توجه به عدم رعایت کامل ضوابط اجتهاد و کشف
نظر شارع از متون ،نتایج بهدستآمده با تردید و ابهاماتی روبهروست.
 .5شیوه تحلیلی حقوقی؛ در این شيوه با تحليل حقوقی مسئله بر اساس قوانين و
مقررات موجود ،حکم ابزار استخراج میشود .این روش هرچند بر اساس متد حقوقی
روش مناسبی است ،ولی از نظر فقهی قابل اعتماد نيست و به اصطالح رایج ،خطای
تطبيق مفهوم بر غيرمصداق محتمل است.
 .3شیوه استفتا؛ این شيوه که در بعضی از پژوهشها استفاده شده و کميته فقهی سازمان
بورس و اوراق بهادار نيز در بعضی موضوعات اختالفی از این شيوه استفاده میکند،
استفتا از مراجع تقليد است .چالش جدی این شيوه اختالف فتاوی ناشی از عدم تبيين

ب) رهیافت تطبیق ابزارهای کشورهای اسالمی با فقه امامیه
در این رهيافت ابزاری که در یک کشور اسالمی مورد استفاده قرار گرفته ،مطالعه و راه
حلهای فقهی آن جمعآوری میگردد .محقق در این روش سعی میکند روشهای فقهی
ابزار را بر اساس فقه اماميه تبيين نماید .در این روش هرچند مباحث فقهی تاحدودی انجام
شده است ،ولی نيازمند بررسی دقيق وجوه افتراق بين مذاهب فقهی است که در جای خود
با سختی هایی همراه است .این روش طراحی ابزار نيز به سه شيوه استنباط فقهی محقق،
بررسی حقوقی و استفتا از مراجع صورت میگيرد و همان چالشها اینجا نيز جریان دارد.
از این رهيافت در تصحيح بسياری از انواع صکوک مانند صکوک اجاره ،مرابحه ،سلف و
کارتهای اعتباری بانکی استفاده شده است.

ج) رهیافت طراحی ابزارهای جایگزین
گاهی ابزار متعارف یا ابزار مالی اسالمی کشور دیگر ،بر اساس فقه اماميه مشروعيت فقهی
الزم را ندارد و ناگزیر از طراحی ابزار جایگزین است .محقق بهخوبی میداند ابزار
جایگزین باید به گونهای باشد که اوالً هدفهای اصلی ابزار اصلی را پوشش دهد؛ ثانياً
مقبوليت فقهی داشته باشد؛ ثالثاً از نظر اجرایی قابليت عملياتی داشته باشد .نحوه رسيدن
محقق به ابزار جایگزین ،به سطح دانش فقهی و مالی وی بستگی دارد .برای این منظور
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صحيح و دقيق موضوع است.

21

محقق شروع به استقرای روش های مختلف کرده ،از بين آنها روشی را بر میگزیند .استفاده
از شروط ضمن عقد ،ترکيب عقود مختلف ،تأسيس عقود جدید از جمله روشهای مورد
استفاده است .با توجه به اینکه در موارد متعدد این راه حلها سابقهای در متون فقهی معتبر
ندارد ،اعتبار سنجی این روشها با چالش هایی بيشتر از دو روش گذشته مواجه است .از
این رهيافت در طراحی اسناد خزانه اسالمی و بعضی از انواع صکوک مانند صکوک
مشارکت و صکوک وکالت استفاده شده است.

د) رهیافت طراحی ابزار جدید
رهيافت آخر طراحی ابزار جدید است .منظور از ابزار جدید ،ابزاری است که پيشينهای در
کشورهای مختلف اعم از کشورهای اسالمی و غير اسالمی ندارد و بر اساس اقتضائات
22

اقتصادی و مالی کشور طراحی میشود .البته با فراخترکردن دامنه تعریف میتوان ارائه راه
حلهای جدید را نيز طراحی ابزار جدید لحاظ کرد؛ خصوصاً اینکه بعضی از راه حلهای
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ارائهشده جهت تصحيح ابزارهای مالی بهکلی ماهيت ابزار را تغيير داده است .ابزارهایی
مانند اوراق قرضالحسنه و اوراق وقف را میتوان از مصادیق رهيافت چهارم دانست.
در جدول زیر نمونههایی از انواع ابزارهای مالی اسالمی و نوع طراحی آن ارائه شده
است.
روش تحقیق

نام اوراق

نوع طراحی

انواع صکوک

تطبیق ابزار کشورهای اسالمی با فقه امامیه /ارائه ابزار
جایگزین

استنباطی /استفتایی

سهام عادی

تطبیق ابزارهای متداول با فقه امامیه

استنباطی /استفتایی

سهام ممتاز

تطبیق ابزارهای متداول با فقه امامیه

استنباطی

قرارداد آتی

تطبیق ابزارهای متداول با فقه امامیه /ارائه ابزار
جایگزین

استنباطی

اختیار معامله

تطبیق ابزارهای متداول با فقه امامیه /ارائه ابزار
جایگزین

استنباطی

تطبیق ابزار کشورهای اسالمی با فقه امامیه /ارائه ابزار
جایگزین

استنباطی

اسناد خزانه
اسالمی

فقهی

اوراق رهنی

تطبیق ابزارهای متداول با فقه امامیه /ارائه ابزار
جایگزین

استنباطی

سوآپ نرخ بهره

تطبیق ابزارهای متداول با فقه امامیه /ارائه ابزار
جایگزین

استنباطی

سوآپ کاال

تطبیق ابزارهای متداول با فقه امامیه

استنباطی

اوراق وقف

طراحی ابزار جدید

استنباطی

اسالمی

آسیبشناسی روشهای تحقیق طراحی ابزارهای مالی اسالمی
موسویان و خوانساری ( )0312در تحقيقی به آسيبشناسی پژوهشهای مالی اسالمی از
منظر داشتن روش تحقيق پرداختهاند .بر اساس این تحقيق حدود  %91از مقاالت اقتصاد و
نمیکنند .بيشترین روش پژوهش مورد استفاده در مقالههای مرتبط به اقتصاد و مالی
اسالمی به روش توصيفی تحليلی مربوط است .برخی از این روشها نيز به جنبههای
غيرفقهی مقالهها مربوط است ،اما به عنوان روش تحقيق مقاله معرفی شده است .در برخی
از آنها نيز فقط ابزار گردآوری دادهها ارائه شده است ،مانند روش کتابخانهای و نظرسنجی
از خبرگان .خالصه نوعی عدم انسجام در بررسی موضوعهای اقتصادی از لحاظ فقهی در
پژوهشهای این حوزه به چشم میخورد (موسویان و خوانساری ،0312 ،ص .)59افزون بر
این ،پژوهشهای طراحی ابزارهای مالی اسالمی دچار نقصهای دیگری نيز میباشد ،مانند:

 .1عدم توجه به فرایندها و محدودیتهای عملیاتی
اصوالً بازارهای مالی از پيچيدگی ،سرعت عمليات و شفافيت بيشتری نسبت به بازارهای
واقعی برخوردارند .این ویژگیهای بازارهای مالی باید در طراحی ابزارهای جدید رعایت
شود .استفاده از عقود با شرایط ضمن عقد پيچيده ،از ميزان کارایی بازار میکاهد و ميزان
استقبال از آن را بهشدت دچار چالش میکند .شاید بتوان یکی از دالیل عدم استقبال بازار
سرمایه کشور از آتی سهام را پيچيدهبودن شرایط ابزار طراحیشده و نحوه پيادهسازی آن
در اجرا دانست (روزنامه دنيای اقتصاد ،شماره  .)3365بررسی قابليت اجرایی یک ابزار باید
مقدم بر بررسی فقهی آن باشد؛ زیرا ابزاری که قابليت اجرایی ندارد ،فایدهای در بررسی
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مالی اسالمی ،فاقد روش پژوهش مشخص بوده و بقيه نيز از روشهای استاندارد تبعيت
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فقهی آن نيست .در فلوچارت مراحل تصویب ابزارهای مالی اسالمی در سازمان بورس و
اوراق بهادار نيز احراز قابليت اجرا مقدم بر بررسی در کميته تخصصی فقهی است.

 .2عدم توجه به مسائل حقوقی و حسابداری
بررسی ارکان یک ابزار جدید و مشخصنمودن مسئوليتهای حقوقی هر یک سبب
میشود ابزار طراحی شده از شفافيت بيشتری برخوردار باشد .مشکالت حسابداری ثبت
ابزارهای مالی جدید نيز از جمله مسائل پيش روی طراحی ابزارهای مالی اسالمی است؛
چراکه تا زمانی که ماهيت ثبتی یک ورقه بهادار معلوم نباشد ،سرمایهگذاران حقوقی که
ملزم به ارائه صورتهای مالی هستند ،نمیتوانند در انتشار یا خرید ابزار مالی جدید
مشارکت نمایند .مشکالت در زمينه ثبت حسابداری ابزارهای مالی جدید باعث شده است
24

که سازمان بورس و اوراق بهادر طی دستورالعملهایی نحوه گزارشگری مالی اوراق بهادار
جدید را توسط هر کدام از ارکان و خریداران بيان کند ،مانند دستورالعمل نحوه گزارشگری

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سیدعباس موسویان و حامد تاجمیر

مالی مربوط به اوراق اجاره.

 .3تغییر ماهیت ابزار از هدفهای تعریفشده
این مشکل بيشتر در ارائه ابزار جایگزین نسبت به ابزارهای متعارف ،دیده میشود .محققان
جهت رفع بعضی از موانع فقهی در ابزارهای متعارف متوسل به ابزارهای جایگزینی
میشوند که گاه هدف از طراحی ابزار را تغيير میدهد .به بيان دیگر هدف از طراحی هر
اوراقی تأمين نيازی از ناشر و سرمایهگذاران است که باید در راه حل جدید لحاظ شود و
راه حل به گونهای نباشد که ابزار را از هدف اصلی خود دور نماید .بعضی از راه حلهای
ارائه شده برای فروش استقراضی سهام یا خرید اعتباری سهام را میتوان در این زمره جای
داد.

 .4استفاده از نظرات غیر مشهور فقهی
رونق یک ابزار مالی جدید زمانی به وقوع میپيوندد که این ابزار بر اساس نظر اکثریت
مراجع عظام تقليد معاصر مجاز شمرده شود؛ لذا استفاده از نظریات فقهی غيرمشهور و نادر

باعث خواهد شد که ابزار طراحیشده به توسعه مطلوب نرسد و مشکالتی را برای
سرمایهگذاران مسلمان به وجود آورد (معصومینيا ،0331 ،ص.)053

 .5عدم توجه به اثرات اقتصاد کالن ابزار طراحیشده
طراحان ابزار مالی اسالمی باید به اثرات اقتصاد کالن ابزار طراحیشده توجه نمایند.
طراحی ابزاری را که از نظر فقهی بال اشکال باشد ،ليکن اثرات کالن اقتصادی آن مطلوب
نباشد ،نمیتوان اوراق بهادار اسالمی مناسبی دانست .از جمله معيارهای اقتصاد کالن که
باید در طراحی ابزارهای جدید لحاظ گردد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 همسویی با رشد اقتصادی

بازارهای مالی و به تبع آن ابزارهای مالی باید درنهایت باعث رشد توليد در اقتصاد
واگذاری اوراق سلف ،به پيشخرید محصوالت شرکتهای توليدی مبادرت کند که باعث
میشود از طرفی شرکتها با اطمينان بيشتری توليد کنند و از طرف دیگر محصوالت آنها
درنهایت به دست مصرفکننده اصلی برسد .این رویکرد درنهایت رشد واقعی اقتصاد را به
همراه دارد (تاجمير ریاحی و اشعریون قمیزاده ،0319 ،ص.)13

 همسویی با عدالت اقتصادی

عدالت ،از جمله عدالت اقتصادی به حدی مورد اهتمام خداوند است که در برخی
آیات قرآن ،هدف از ارسال پيامبران و فرستادن کتب آسمانی برپایی عدالت شمرده شده
است (حدید .)52 :پيششرط تحقق این مفهوم در بازار به معنای عام و بازارهای مالی به
معنای خاص آن است که اوالً معامالت ،روشن و شفاف صورت پذیرد؛ ثانياً معيارهای
سنجش عادالنه و دقيق باشند و ثالثاً قيمتها بر اساس حقوق طرفين شکل گيرد .بر این
اساس بازارهای مالی و ابزارهای مالی باید از ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی به گونهای
طراحی شوند که سرمایهگذاران مالی ،به ارزش افزوده حاصل از بهکارگيری سرمایه خود
برسند.
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واقعی شوند که ثمره آن به آحاد جامعه برسد؛ برای مثال ناشر با استفاده از منابع حاصل از
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 قابلیت برای سیاست مالی
یکی از معيارهایی که باید طراحان ابزارهای مالی در نظر بگيرند ،قابليت ابزار برای
سياست مالی است؛ به این معنا که ابزار از منظر حقوقی و اقتصادی به گونهای طراحی شود
که اوالً مخالف سياستهای مالی دولت نباشد؛ ثانياً دولت ،شهرداریها و شرکتهای
دولتی نيز بتوانند در مواقع نياز با کسب مجوزهای قانونی ،به انتشار آنها و جذب نقدینگی
الزم برای اجرای پروژههای عمرانی بلندمدت در مقياس بزرگ اقدام کنند؛ همانطورکه
بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی بتوانند با استفاده از آن ابزار به احداث یا توسعه
واحدهای اقتصادی بپردازند.

 قابلیت برای سیاست پولی

ممنوعيت خرید و فروش اوراق قرضه سبب شده است سياست پولی از طریق عمليات
26

بازار باز در کشورهای اسالمی از جمله ایران با مشکل مواجه شود .بر این اساس الزم است
در طراحی ابزارهای مالی به قابليت آنها برای سياست پولی توجه شود؛ به این معنا که اوالً
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بهکارگيری آن ابزار مخالف سياستهای پولی بانک مرکزی نباشد؛ ثانياً آن ابزار قابليت
خرید و فروش از طرف بانک مرکزی را داشته باشد و به عبارت دقيقتر ابزارها به گونهای
طراحی شوند که از منظر فقهی و حقوقی امکان تغيير قيمت یا نرخ سود را داشته باشند تا
در مواقع نياز بانک مرکزی با پيشنهاد قيمت باالتر دارندگان ابزارهای مالی (مردم و
بانکهای تجاری) را به فروش و در مواقع دیگر با پيشنهاد قيمت پایينتر ،دارندگان وجوه
مازاد را به خرید ابزارهای مالی تشویق کند (موسویان ،0310 ،ص.)333-330

 گسترش بازار مالی

حذف ابزارهای مالی چون اسناد خزانه ،اوراق قرضه و برخی از انواع سهام ممتاز از
بازارهای مالی اسالمی ،خأل چشمگيری را به وجود آورده و دامنه انتخاب صاحبان سرمایه
نقدی را محدود کرده است .گرچه این خأل تا حدودی به وسيله انتشار اوراق مشارکت و
ابزارهای مشابه پر شده است ،لکن کافی نيست و بازارهای مالی اسالمی همچنان نيازمند
طراحی ابزارهای متنوع و جدید هستند .بنابراین در طراحی ابزارهای مالی اسالمی باید به
گسترش بازارهای مالی در جهت رفع نياز مردم ،شرکتها و نهادهای فعال در اقتصاد
واقعی توجه نمود (تاجمير ریاحی و اشعریون قمیزاده ،0319 ،ص.)11

 .6عدم توجه به آثار اقتصاد خرد ابزار طراحیشده
توسعه ابزارهای مالی باید با تکيه بر نيازهای بازار هدف و اقتصاد کشور باشد .طراحی هر
ابزاری بهخصوص ابزارهایی که ایده اوليه آن از کشورهای دیگر گرفته میشود ،نيازمند
نيازسنجی میباشد .این نيازسنجی معطوف به نيازهای سرمایهگذاران و ناشران میباشد
(همان ،ص .)09به عبارت دیگر ابزارهای مالی زمانی در بازار سرمایه نقشآفرین خواهند
بود که از منظر معيارهای اقتصاد خرد ،برای ناشران ابزارهای مالی و خریداران آنها قابل
توجيه باشند ،مهمترین اصول و معيارهای اقتصاد خرد ابزارهای مالی به شرح زیر میباشند:
 تطابق با هدفها و انگیزههای ناشران و سرمایهگذاران مالی

ابزارهای مالی زمانی مورد استقبال و تقاضای مشتریان قرار میگيرد که افزون بر تحقق
تطابق داشته باشد .برای این منظور باید هدفها و انگيزههای صاحبان وجوه مازاد
(سرمایهگذاران مالی) در جامعه اسالمی را شناسایی کرد .مطالعه متون دینی و سفارشهای
اوليای دین و رفتارهای اقتصادی مسلمانان نشان میدهد که دو نوع هدف و انگيزه برای
مسلمانان مطرح است .هدفها و انگيزههای خيرخواهانه و اخروی و کسب سود مادی.
نتيجه اینکه در جامعه اسالمی هر مسلمانی حق دارد اموال خود را با انگيزههای
خيرخواهانه یا کسب سود مادی یا ترکيبی از آن دو به کار گيرد.

 تطابق با روحیات و سلیقههای ناشران و سرمایهگذاران مالی

سرمایهگذاران ابزارهای مالی اعم از سرمایهگذاران نهادی و خرد دارای طيف وسيعی از
ریسکپذیری هستند و بر اساس ميزان ریسک پذیری خود به خرید و فروش ابزارهای مالی
مبادرت می کنند .انتقال یا مدیریت ریسک از طرف ناشران نيز امری است که در اوراق
بهادار مختلف متفاوت است و ناشران میتوانند بعضی از ریسکها را به خریداران منتقل یا
خود به مدیریت آن بپردازند .تنوع ابزارهای مالی باید به گونهای باشد که بتواند تمامی این
طيف گسترده را پوشش دهد .عدم نيازسنجی ابزار مالی طراحیشده در بازار هدف ،یکی از
آسيبهایی است که طراحی ابزارهای مالی را خدشهدار میکند.
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اغراض ناشران (تأمين مالی طرح یا پروژه اقتصادی) ،با هدفها و انگيزههای متقاضيان نيز
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 نقدشوندگی
یکی از عوامل مؤثر در شکلگيری و گسترش ابزارهای مالی ،خاصيت نقدشوندگی
سریع ابزارهای مالی است .کسی که روی امور فيزیکی سرمایهگذاری میکند ،در مواقع نياز
نمیتواند دارایی خود را سریع به پول نقد تبدیل کند؛ درحالیکه خریدار ابزارهای مالی
انتظار دارد با مراجعه به بورس اوراق بهادار ،دارایی خود را با کمترین هزینه با سرعت
مناسب و به قيمت بازار به پول تبدیل کند ،مطالعه احکام و قواعد معامالت اسالمی نشان
میدهد ،هيچ الزامی وجود ندارد که صاحبان دارایی تا پایان عمر ،آن داراییها را داشته
باشند ،بلکه حق دارند در موارد نياز بفروشند یا تبدیل به دارایی دیگر کنند .یکی از لوازم
اساسی این کار قابليت ابزار مالی به خرید و فروش در بازار ثانوی است و الزمه دوم،
فراهمشدن بازار ثانوی مناسب و فعال است؛ بنابراین ابزارهای مالی باید به گونهای طراحی
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شوند که اوالً خودشان قابليت نقل و انتقال داشته باشند و ثانياً بازار ثانوی برای آنها شکل
بگيرد.
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 کارایی

تجربه نشان میدهد از ميان ابزارهای مالی ابداعی ،تنها آن گروه تثبيت میشوند که از
کارایی الزم برخوردار باشند .در تعریف کارایی و شاخصهای آن بحثها و اختالف
نظرهایی هست که در متون مربوطه آمده است .مقصود از کارایی در بازارهای مالی ،برتری
نسبی برخی از ابزارهای مالی نسبت به ابزارهای مالی مشابه در تحقق هدفها و انگيزههای
مشتریان و تأمين سليقههای آنان است .بر این اساس باید طراحان ابزارهای مالی جدید
جوانب مختلف ابزار را مطالعه کرده ،درنهایت آن را به گونهای پيشنهاد میکنند که در آغاز
کار برای مشتری انتظار بهتری شکل گيرد و در تجربه نيز بتواند نسبت به ابزارهای مشابه
یک گام جلوتر باشد (موسویان ،0310 ،ص.)333-330

 .7عدم توجه به مباحث مالی و مدیریت ریسک
تعامل ریسک و بازده در سطح مناسب را از جمله مهمترین عوامل انتخاب ابزار در پرتفوی
سرمایهگذاری دانستهاند (فبوزی ،5105 ،ج ،0ص .)032ابزار مالی زمانی میتواند مطلوب
ناشران و سرمایهگذاران باشد که از منظر ریسک در نقطهای بهينه واقع شده باشد .چنانچه

در طراحی یک ورقه بهادار بين بازدهی ورقه و ميزان تحمل ریسک آن تناسبی وجود
نداشته باشد ،آن ورقه از مطلوبيت مورد نظر برخوردار نيست .در بازار سرمایه ،اوراق بهادار
با طيف مختلفی از ریسک وجود دارد که با توجه به ميزان ریسکگریزی افراد مورد داد و
ستد واقع میشود (رهنمای رودپشتی و همکاران ،0310 ،ص.) 532

تحلیل آسیبهای طراحی ابزارهای مالی اسالمی از منظر روش
تحقیق
آسيبهای هفتگانه طراحی ابزارهای مالی اسالمی میبایست در یک روش تحقيق جامع
پوشش داده شوند؛ به نحوی که خروجی روش تحقيق از این آسيبها به دور باشد .این
گروه اول آسیبهای فقهی؛ یکی از دغدغههای اصلی روش تحقيق فقهی این است که
اگر محقق بر مبنای یک فرایند غيراستاندارد به استنباط فقهی برسد ،این استنباط حجيت
الزم را برای دیگران نخواهد داشت و مردم از این استدالل پيروی نخواهد نمود؛ چراکه
تأیيد فقهی یک ابزار مالی نيازمند لحاظ نظر مراجع عظام تقليد میباشد.
گروه دوم آسیبهای اقتصادی – مالی؛ روش تحقيق جامع میبایست به گونهای باشد
که برای طيف وسيعی از آسيبهای اقتصادی و مالی راه حل داشته باشد؛ بهگونهایکه
نيازسنجی ،دغدغه های خرد و کالن اقتصادی و همچنين مباحث مدیریت مالی ابزار را
پوشش دهد.
گروه سوم آسیبهای حقوقی و حسابداری؛ ویژگی اصلی این گروه آن است که
جهت رفع این موانع میتوان مقررات و استانداردهای جدیدی را تدوین کرد و صرف
وجود این آسيب منجر به عدم تأیيد ابزار مالی نخواهد شد .به بيان دیگر در صورتی که
ابزاری از منظر فقهی ،اقتصادی و مالی مورد تأیيد باشد ،ليکن بر اساس مقررات یا
استانداردهای حسابداری موجود قابليت انتشار نداشته باشد ،محقق میتواند پيشنهاد تدوین
یا تغيير دستورالعمل ،مقررات ،قوانين یا استانداردهای حسابداری را بدهد.
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آسيبها از یک منظر به سه گروه تقسيم میشوند:
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مراحل روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسالمی (مختار)
مراحل روش تحقيق جامع طراحی ابزارهای مالی اسالمی (مختار) به شرح ذیل میباشد.
 .1تبیین ایده ابزار مالی جدید :پژوهشگر بر اساس یکی از چهار رهيافت طراحی ابزار
مالی ،ایده اوليه طراحی ابزار را تهيه میکند .این ایده میتواند کامالً بدیع یا گرتهبرداری از
ابزارهای موجود باشد .هرچه محقق از دانش مالی بيشتری برخوردار باشد یا تتبع بيشتری
برای طراحی ابزار داشته باشد ،انجام مراحل بعدی تحقيق سهولت بيشتری خواهد داشت.
یکی از دغدغههای پژوهشگران در طراحی ابزار دستیافتن به ایده اوليه است که راه حل
آن در چهار رهيافت طراحی ابزار مالی جدید بيان شد .مشکلترین رهيافت جهت طراحی
ابزار مالی جدید ،رهيافت چهارم است که ایده اوليه ابزار وجود خارجی یا مشابه در دیگر
بازارها ندارد .وجود دانش و تجربه محقق در این مرحله امری کليدی خواهد بود .روش
30

تحقيق «مختار» این قابليت را دارد که حتی محقق با داشتن ایده اوليه به اجرای آن بپردازد
و در حين اجرای روش تحقيق به نيازهای بازار و راه حلهای بالقوه دست یابد .در این
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حالت فرایند روش تحقيق میتواند چندین بار تکرار شود تا درنهایت یک ایده قوی به
دست آید و آن ایده مجدد وارد فرایند روش تحقيق گردد.
 .2بررسی انگیزه و نیاز ناشران :انگيزه اوليه و اصلی ناشران برای انتشار ابزار ،تأمين
مالی است؛ ليکن ناشران عالوه بر این انگيزه اوليه ،نيازهای بالفعل و بالقوه بسياری مانند
پایينبودن هزینه تأمين مالی ،معافيت مالياتی تأمين مالی ،نياز کمتر به بروکراسی تضمين
و ...دارند که میتواند انتشار یک ابزار را برای آنها جذاب کند .بهدستآوردن نيازها و
انگيزههای بالقوه که تا کنون پاسخ داده نشده است ،دریچههای جدیدی در طراحی ابزار به
روی محقق خواهد گشود.
 .3بررسی انگیزه و نیاز سرمایهگذاران :انگيزه و نياز سرمایهگذاران و ناشران مکمل
یکدیگرند؛ به بيان دیگر ویژگیهایی که در یک ابزار مالی گنجانده میشود ،باید به گونهای
باشد که برایند آن داد و ستدی منصفانه برای ناشر و سرمایهگذار فراهم آورد .کسب سود
مادی و سود معنوی (ثواب) یا ترکيبی از این دو مهمترین انگيزه سرمایهگذاران است .البته
در کنار آن ،انگيزه های فرعی دیگر چون ميزان ریسک ،اعتبار ناشر و تضمين ابزار نيز
وجود دارد که میتواند جذابيت ابزار را باال ببرد.

 .4بررسی فقهی ابزار :با توجه به متفاوتبودن ماهيت بررسی فقهی ،روش تحقيق
جداگانهای برای آن پيشنهاد شده است که تفصيل آن میآید.
 .5بررسی سایر معیارهای اقتصادی و مالی :معيارهای خرد و کالن و مباحث مدیریت
ریسک جهت طراحی ابزار در ابتدای مقاله بيان شد .در این مرحله از تحقيق ابزار
طراحیشده بر اساس این معيارها مورد بررسی قرار میگيرد .گفتنی است وزن همه
معيارهای خرد و کالن و همچنين وزن همه انواع ریسک در یک ابزار مالی یکسان نيست و
میتوان برحسب هر ابزار از نظر خبرگان بهره برد و جمعبندی خبرگان را مبنای عمل قرار
داد؛ چراکه بر اساس ویژگیهای ابزار ،شرایط بازار و کالن اقتصاد معيارها ،اولویتبندی
خواهند شد.
دستورالعملهای موجود انجام میگيرد .در صورتی که نيازسنجی ،بررسی فقهی و معيارهای
اقتصادی ،ابزاری را تأیيد کند ،اما مقررات منعی برای انتشار داشته باشد ،محقق میتواند بر
اساس نظر خبرگان تدوین دستورالعمل جدید یا اصالح قانونی را پيشنهاد دهد.
 .7بررسی رویههای حسابداری :بررسی رویههای حسابداری نقش مؤثری در تثبيت
ویژگی های مالی ابزار دارند که همانند مرحله قبل امکان ارائه پيشنهاد جهت تغيير یا تدوین
استانداردهای جدید وجود دارد.
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 .6بررسی مقررات و دستورالعملها :در این مرحله ،تطابق با مقررات و
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اعتبارسنجی در هر مرحله از روش تحقیق مختار
با توجه به مباحث گذشته روش تحقيق مختار در دو بخش روش تحقيق فقهی و اقتصادی
 -مالی ارائه میشود:

 .1اعتبارسنجی فقهی روش تحقیق مختار
چالشی که به صورت مشخص پژوهشهای فقه اقتصادی با آن روبهرو هستند،
بينرشتهایبودن موضوعهاست .از یک سو پژوهشگران عرصه اقتصاد و مالی اسالمی،
تسلط کافی بر ظرافتهای فقهی ندارند و اگر بخواهند موضوعها را برای مراجع تقليد

تبيين کنند ،آشنایی با حساسيتهای الزم فقهی را ندارند؛ از سوی دیگر -همانطورکه
پيشتر گفته شد -به علت تنوع و تکثر علوم و دانش بشری در حوزههای گوناگون و
افزایش پيچيدگی روزمره آن ،امکان موضوعشناسی عميق در تمام رشتههای علوم و از
جمله اقتصاد و مالی اسالمی برای مراجع عظام تقليد وجود ندارد؛ درنتيجه نمیتوان به
پاسخ استفتایی ساده که بسياری از جزئيات موضوع اقتصادی در آن باز نشده ،اعتماد کرد
(موسویان و خوانساری ،0312 ،ص .)56در این مرحله محققان با دو چالش مواجهاند:
نخست ،نحوه انتخاب چارچوب اصلی فقهی جهت طراحی ابزار مالی؛ به بيان دیگر
انتخاب عقد مناسبی که تطابق بيشتری با ویژگی های ابزار داشته باشد .دوم ،نحوه تأیيد این
تطابق است که نيازمند قوه اجتهاد فقهی در زمينه فقه معامالت میباشد .روش تحقيق
تبيين نماید و از طرف دیگر نحوه تأیيد قابل اتکای این تطبيق را ارائه نماید.

مراحل بخش فقهی روش تحقیق مختار
 .1تبیین ویژگیهای ابزار مورد طراحی :در گام نخست پژوهشگر به تحليل دقيق
ویژگیهای ابزار می پردازد .هر ابزار مالی بر اساس هدف طراحی آن و بازیگران ابزار
ویژگیهایی دارد .در یک ابزار مالی خریداران و فروشندگان ابزار دارای حقوق و
مسئوليتهایی میشوند که نحوه انتقال این حقوق و مسئوليتها ،ماهيت این حقوق و
مسئوليتها ،مدت انتقال این حقوق و مسئوليتها و محدودیتهای هر کدام از طرفين در
نحوه استفاده و انتقال آن جنبه تعيينکننده در شناسایی ماهيت فقهی و حقوقی آن تأثير
دارد.
 .2بررسی مستندهای فقهی ابزار مورد طراحی :گذراندن این مرحله به صورت ضمنی
بيانگر این است که پژوهشگر در زمينه طراحی ابزار مالی اسالمی باید دو شرط زیر را
داشته باشد :الف) دانش متعارف و تخصصی الزم در زمينه ابزار مورد نظر؛ این دانش به
پژوهشگر کمک میکند ابعاد مسئله را بهخوبی تبيين کند و با شناخت کامل از ابزار وارد
بررسی مسائل فقهی شود .ب) آشنایی نسبی با مباحث فقه اقتصادی بهخصوص مباحث
عقود و شرایط آنها؛ اینگونه نباشد که محقق بدون هيچ آشنایی به کتب فقهی مراجعه
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مختار در صدد است مراحل انتخاب عقد مناسب برای طراحی ابزار مناسب را گام به گام
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نماید و شروع به اولویتبندی عقود کند؛ چراکه ممکن است نتایج ناصحيح باشد یا مدت
زمان تحقيق به درازا بينجامد.
 .3انتخاب اولیه مناسبترین عقود :در این مرحله محقق پس از بررسی پژوهشهای
انجام شده و مباحث عقود در منابع فقهی ،بر اساس تلقی خود عقود مناسبی که به نظر
میرسد بيشترین شباهت با ابزار طراحیشده را دارد ،شناسایی میکند .اگر ابزار مورد نظر
از نظر طراحی پيچيده نباشد ،امکان شناسایی عقود در این مرحله بيشتر خواهد بود؛ ولی در
ابزارهای پيچيده عقود در حالت ساده خود شباهت کمتری با ابزار مالی خواهند داشت و
مراحل روش تحقيق بيشتر خواهد شد که در ادامه بدان پرداخته میشود .خروجی این
مرحله بهدستآوردن ليستی اولویتبندی شده از عقود با قابليت بيشترین تطابق با ابزار
مورد طراحی میباشد .در این مرحله محقق میبایست آشنایی مناسبی در زمينه «ضوابط
34

عمومی و اختصاصی قراردادها از دیدگاه فقه» داشته باشد.
 .4انجام پرسشهای سهگانه :جهت تطابق شرایط ابزار مالی با مبانی فقهی بر اساس
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روش تحقيق مختار به صورت منطقی از روش متداول به سمت روشهای پيچيدهتر پيش
میرود .بر اساس پرسشهای سهگانه ،پژوهشگر بر اساس اولویتبندی عقود ،بهترتيب به
سؤاالت پاسخ می دهد و فرایند ادامه پژوهش که عبارت است از نظرسنجی از خبرگان مالی
(مراحل  2تا  )3را انجام میدهد .در پایان اگر در مورد عقد مورد نظر تأیيد نهایی انجام شد
که طراحی ابزار بر اساس عقد مورد نظر پایان پذیرفته است و این طراحی از مقبوليت
فقهی برخوردار خواهد بود و اگر تأیيد نشد ،پژوهشگر به سؤال دوم میرود و مراحل  2تا
 3را برای سؤال دوم انجام میدهد و در این مرحله نيز در صورت عدم تأیيد ،سؤال سوم بر
اساس همان مراحل بيان شده مورد بررسی قرار میگيرد .سؤاالت سهگانه مطرحشده به
ترتيب زیر است:
پرسش  :1آیا ویژگیهای ابزار با ویژگیهای لحاظشده در عقد تطابق کامل دارد؟
پرسش  :2آیا امکان تغيير ویژگیها در عقد انتخابی وجود دارد؟
پرسش  :3آیا امکان تأسيس یک عقد جدید وجود دارد؟
در مورد مالحظات هر سه سؤال در ادامه صحبت خواهد شد.

 .5انتخاب خبرگان فقه مالی :در این مرحله پژوهشگر باید موضوع را در معرض
نظرهای خبرگان فقهی آشنا به بحثهای اقتصادی و مالی قرار دهد .انتخاب خبرگان فقهی
با استفاده از روش نمونهگيری هدفمند انجام میشود .نمونهگيری هدفمند که به آن
نمونهگيری غيراحتمالی ،هدفدار یا کيفی میگویند ،به معنای انتخاب هدفدار واحدهای
پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است (.)Tashakkori & Teddlie, 2010, p.354
منظور از خبرگان فقهی ،متخصصانی هستند که واجد دست کم دو شرط از موارد ذیل
میشوند:

 داشتن دست کم مدرک سطح  9تحصيالت حوزوی در بخش معامالت؛

 داشتن دست کم مدرک کارشناسی ارشد رشتههای مرتبط با اقتصاد یا مالی؛
 عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
 عضویت در کميته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار؛


داشتن حسن شهرت بعنوان صاحب نظر فقه اقتصادی (موسویان و خوانساری،
 ،0312ص.)53

 .6جمعبندی دیدگاههای خبرگان فقه مالی :پس از انتخاب خبرگان فقه مالی ،سؤال
طراحی شده بر اساس سه سؤال متوالی به خبرگان عرضه می شود .در این مرحله بر اساس
نظریات خبرگان دو حالت ممکن به وجود میآید :الف) اکثریت خبرگان به پرسش جواب
مثبت دادهاند؛ ب) اکثریت جواب منفی دادهاند.
در حالت الف ،موارد اختالفی -در صورت وجود اختالف بين خبرگان مالی -از مراجع
عظام تقليد استفتا میشود .در حالت ب ،نظرات مخالف به خبرگان دارای نظر موافق ارائه
می شود .اگر ادله مخالفان از نظر موافقان مورد تأیيد واقع شد ،درواقع سؤال مورد نظر
جواب منفی گرفته است و پژوهشگر باید به سؤال بعدی رفته و مراحل را از ابتدا آغاز
کند؛ ولی اگر موافقان ادله مخالفان را نپذیرفتهاند ،سؤال فقهی به همراه اجمالی از ادله
موافقان و مخالفان جهت استفتا به محضر مراجع عظام تقليد فرستاده میشود.
 .7دریافت نظر مراجع عظام تقلید :در مرحله پایانی نظرات مراجع عظام تقليد
جمعبندی میشود .در صورت تأیيد اکثریت مراجع ابزار طراحیشده از نظر فقهی مجاز
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شمرده میشود و پژوهشگر میتواند مستندات و همچنين اجمال نظریات مخالفان و
موافقان از جمع خبرگان فقه مالی را در پژوهش خود گزارش کند و جهت افزایش اعتبار
مستندات استفتا مراجع را نيز به پيوست الصاق نماید .در صورت عدم تأیيد بر اساس نظر
اکثریت مراجع سؤال مورد بحث که در واقع نشاندهنده یکی از راه حلهای مد نظر جهت
طراحی میباشد ،رد میشود و محقق میبایست به سؤال بعدی برود و مراحل را مجدداً
انجام دهد.
الگوی عملياتی روش تحقيق طراحی ابزارهای مالی اسالمی به صورت شماتيک در
شکل  5آمده است.
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شکل  )5روش تحقيق فقهی طراحی ابزارهای مالی اسالمی
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مالحظات پرسشهای سهگانه بخش فقهی روش تحقیق مختار
یکی از اصلیترین مراحل روش تحقيق مختار ،پرسشهای سهگانه فقهی است .در این
مرحله محقق بر اساس اولویتبندی عقودی که انجام داده است ،شروع به جمعآوری
نظرات خبرگان بر اساس این سه پرسش میکند .محقق در مرحله اول به دنبال پاسخ به این
سؤال است که عقد انتخابی چقدر مشابهت با ابزار دارد .جهت پاسخگویی به این سؤال
محقق باید چکليستی از ویژگیهای ابزار مورد نظر و چکليستی از ویژگیهای عقد
انتخابی را تهيه کند .جهت این کار محقق میبایست دانش کافی در زمينه ابزار داشته باشد
و جوانب مختلف آن را بررسی کند .تهيه چکليست در مورد ویژگیهای عقد انتخابی
نيازمند تسلط محقق بر «ضوابط خاص قراردادها از دیدگاه فقه اسالمی» است .هرچند
عقود تطابق کامل با شرایط عقد مورد نظر ندارد ،بهخصوص اگر ابزار مورد بررسی از
جمله ابزارهای پيچيده مالی باشد.
در صورتی که تطابق عقد با ابزار مورد نظر تأیيد نشد ،محقق سراغ پرسش دوم میرود.
این پرسش در صدد پاسخگویی به این سؤال است که ویژگیهای عقد انتخابی تا چه حد
قابل تغيير است یا میتوان بر اساس شروط ضمن عقد بعضی از ویژگیها را حذف ،تغيير
یا اضافه کرد .پاسخ به این سؤال نيازمند تسلط کافی به «ضوابط خاص قراردادها» و
«شرایط صحت شروط» میباشد و بر اساس نظر خبرگان انجام میپذیرد.
اگر پاسخ سؤال دوم نيز منفی باشد ،محقق به دنبال تأسيس یک عقد جدید یا استفاده از
عقد صلح خواهد بود .در مورد مشروعيت تأسيس یک عقد جدید باید گفت که فقيهان
معاصر ،گرچه اصل اولی در معامالت را فساد میدانند ،اما با لحاظ ادله اجتهادی چون آیه
وفا به عقد ،اصل اولی را تغيير داده و اصالت صحت را جایگزین کردهاند (سليمانپور،

 ،0335ص .)3از سوی دیگر معامالتی جایز است که دربردارنده قواعد عامه حاکم بر
معامالت باشند؛ یعنی ربوی ،غرری ،ضرری و قماری نباشند و با رضایت و در ملک فرد
صورت بگيرد؛ ازاینرو میتوان بر اساس این ضوابط حکم به جواز یا عدم جواز
قراردادهای جدید کرد و قائل به این شد که از نظر اسالم ،قراردادهای مشروع ،منحصر در
معامالت موجود در نصوص دینی و کتب فقهی نيستند ،بلکه هر عقد جدید که در طول
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زمان به وجود آید ،اگر با شرایط و قواعد عامه معامالت موافق باشد و دليل عام یا خاصی
بر خالف آن نباشد ،حکم به صحت آن میکنيم (حسينی حائری ،0953 ،ج ،0ص .)510به تبع
فقه اسالم ،قانون مدنی ایران نيز اصل آزادی قراردادها را پذیرفته است :در ماده  01قانون
مدنی آمده است« :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند ،در
صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ است» (کاتوزیان ،0319 ،ص.)35
صلح در اصطالح شرعی قراردادی است که به موجب آن ،انسان با دیگری سازش
می کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا از حق خود بگذرد ،خواه
این سازش در برابر عوض یا بدون عوض باشد (صاحب جواهر ،0365 ،ج  ،56ص .)500به
اعتقاد اماميه عقد صلح قرارداد مستقل بوده و شرط آن نيست که مسبوق به نزاع باشد (امام

خمينی ،0311 ،ج ،0ص .)206از مطالعه ماهيت ،احکام و ضوابط قرارداد صلح میتوان به این
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جمعبندی رسيد که تا زمانی که صلح منتهی به حال کردن حرامی یا حرامکردن حاللی
نباشد ،جایز است و شرایط اختصاصی قراردادهایی چون بيع ،اجاره ،جعاله ،شرکت،
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مضاربه و ...را ندارد ،هرچند میتواند آثار و فواید آنها را داشته باشد؛ بنابراین:
 . 0در مواردی که قرارداد خاص ،عقد یا ایقاعی جایز است و طرفين میخواهند الزم
باشد ،می توانند مفاد آن قرارداد را از طریق صلح انشا کنند؛ برای مثال میتوان مفاد
قراردادهای جعاله (پيمانکاری) مضاربه و شرکت را به صلح انشا کرد که در این صورت
خواص آن عقود را به صورت الزم خواهد داشت.
 . 5در مواردی که به جهت نبود یکی از شرایط خاص ،قراردادهای معين باطل میشود،
میتوان مفاد آن را به قرارداد صلح انشا کرد؛ برای مثال میتوان موارد بيع دین به دین ،کالی
به کالی ،بيع سلف قبل از سررسيد ،بيع سلف بدون قبض کل ثمن در مجلس عقد ،بيع
نقدین بدون قبض فی المجلس ،مضاربه با سرمایه غير نقدی و ...را به قرارداد صلح انشا
کرد.
 .3در مواردی که ماهيت قرارداد از جهت عقد یا ایقاعبودن و از جهت الزم یا
جایزبودن و از جهت نوع معامله مبهم است ،مانند قرارداد استصناع و قرارداد مضاربه در
غير مورد تجارت (سرمایه از کسی و کار از کسی دیگر در بخش صنعت ،کشاورزی و
خدمات) می توان از قرارداد صلح استفاده کرد؛ برای مثال به جای قرارداد استصناع از

مصالحه برای ساخت کاالی معين در مقابل بهای معين استفاده کنند یا در مضاربه که از
جهت توسعه محل اختالف است ،از مصالحه ترکيب کار و سرمایه در بخش صنعت
استفاده کنند (موسویان ،0310 ،ص.)063

تأسيس عقد جدید و استفاده از عقد صلح با مالحظاتی همراه است و خبرگان مالی
میبایست ضوابط عام صحت قراردادها و مسائل مربوط به عقد صلح ،بهخصوص اجتناب
از ربا را به دقت بررسی نمایند .با توجه به حساسيتهای بيانشده رسيدن به مرحله سوم
پس از انجام سؤاالت اول و دوم برای تمامی عقود اولویتبندیشده مناسب میباشد و عقد
صلح نيز همانند تأسيس قرارداد جدید در سؤال سوم بررسی میشود.

مثال کاربرد بخش فقهی روش تحقیق مختار
می خواهد این ابزار را از نظر فقه مالی بررسی نماید .برای این منظور الزم است ابتدا به
شناسایی دقيق این ابزار ،مفهوم ،ویژگیها ،پيشينه و کاربردهای آن بپردازد .پس از انجام
مطالعات ویژگیهای ابزار را استخراج میکند و به مطالعه پژوهشهای انجامشده در زمينه
این ابزار و ابزارهای مشابه میپردازد .محقق بعد از بررسیهای الزم متوجه خواهد شد که
این ابزار دارای ویژگی هایی چون حق مالکيت مشاع بر شرکت ،پرداخت سود ثابت ،عدم
پرداخت سود در صورت انحالل یا ورشکستگی شرکت میباشد و همچنين در مییابد که
تعدادی پژوهش فقهی در زمينه سهام ممتاز با ویژگیهای دیگر انجام شده است که محققان
به عقودی همچون شرکت ،وکالت و مضاربه اشاره کردهاند .در ادامه محقق با بررسی
ضوابط خاص این عقود به اولویتبندی آنها جهت گنجاندن ویژگیهای خاص ابزار مورد
نظر خود میپردازد .پژوهشگر متوجه میشود مالکيت مشاع جزو ارکان عقد شرکت
می باشد و پرداخت سود ثابت به صورت خاص در ضوابط خاص آن مطرح نشده است و
نيازمند بررسی است؛ لذا این عقد را در اولویت اول قرار می دهد .عقد وکالت نيز با توجه
به تعریف آن قرابت معنایی بيشتر با ابزار مطروحه دارد و در اولویت دوم قرار میگيرد .وی
عقود مورد نظر خود را به صورت عقد شرکت ،وکالت و مضاربه اولویتبندی میکند .بر
اساس روش تحقيق بيانشده پژوهشگر سؤال اول را اینگونه طراحی میکند :آیا
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ویژگیهای حق مالکيت مشاع بر شرکت ،پرداخت سود ثابت ،عدم پرداخت سود در
صورت انحالل یا ورشکستگی ،با ضوابط خاص عقد شرکت تطابق کامل دارد؟ پژوهشگر
با بررسی ضوابط خاص عقد شرکت ،نشانی از پرداخت سود ثابت و عدم پرداخت سود در
صورت انحالل یا ورشکستگی نمیبيند.
پس از مصاحبه با چند نفر از خبرگان فقه مالی به طرح پرسش دوم میپردازد .آیا
می توان در عقد شرکت شرط کرد که به بعضی از شرکا سود ثابت پرداخت شود،
بهطوری که در صورت انحالل یا ورشکستگی شرکت ،سودی به وی تعلق نگيرد؟ آنگاه
محقق تعدادی -برای مثال هفت نفر -از خبرگان فقه مالی را انتخاب میکند و خالصه
نتایج تحقيق خود شامل استخراج ویژگیهای سهام ممتاز با سود ثابت و ضوابط خاص
عقد شرکت و استدالل خود برای انتخاب عقد شرکت را با ایشان در ميان میگذارد .در
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صورت نياز پژوهشگر میتواند جلسه مشترک بين خبرگان برگزار و امکان تضارب آرا را
فراهم کند.
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پس از جمعآوری نظرات خبرگان معلوم میشود سه نفر از آنها به سؤال پاسخ منفی
دادهاند و شبهه ربا را مطرح کردهاند .دیدگاههای این سه خبره مخالف را به موافقان عرضه
مینماید ،ولی موافقان این استدالل را نمی پذیرند ،درنتيجه جهت دریافت فتوا پرسش اول
با مختصری از ادله مخالفان به مراجع عظام تقليد ارسال میگردد .در صورت پاسخ مثبت
مراجع میتوان در عقد شرکت سود ثابت با شرایط بيانشده پرداخت کرد و در غير این
صورت پژوهشگر به اولویت دوم خود ،یعنی انتخاب عقد وکالت میرود و مراحل را برای
این عقد انجام میدهد.
در صورتی که هيچ کدام از عقود اولویتبندی شده به نتيجه نرسيد ،به سؤال سوم
میرود و سؤال سوم خود را اینگونه طراحی میکند :آیا بر اساس عقد صلح یا تأسيس
قراردادی جدید ،می توان چند نفر در شرکت مالک مشاع باشند و تعدادی از آنها سود ثابت
دریافت کنند ،بهگونهای که در صورت انحالل یا ورشکستگی شرکت به آنها سودی
پرداخت نشود؟ مراحل قبلی را برای پرسش سوم تکرار میکند ،با این مالحظه که خبرگان
فقه مالی می بایست تمامی جوانب پرسش را در نظر گيرند و پژوهشگر نظریات آنان را در
مورد ضوابط عام قراردادها جویا شود.

 .2اعتبارسنجی بخش اقتصادی روش تحقیق جامع طراحی
ابزارهای مالی اسالمی
گذشت که طراحی ابزار مالی جدید از رهيافتهای چهارگانه تبعيت میکند؛ سه رهيافت
اول مبتنی بر وجود ابزاری در بازارهای مالی متداول یا اسالمی میباشد .وجود چنين
ابزاری باعث میشود محقق جهت بررسی دقيق مراحل پنجگانه به تجربه انتشار ابزار
جدید -یا شبيه آن -دس ترسی داشته باشد و از نظر روش تحقيق ،وجود تجربه عينی
خارجی از اعتبار و اهميت بيشتری نسبت به برآوردهای صرف برخوردار است .محقق در
مرحله اول باید این تجربيات را استخراج و تحليل نماید؛ اما در رهيافت چهارم با توجه به
اینکه ابزار جدیدی مد نظر است ،از این تجربه و دادههای پيشينی برخوردار نيست و به
و جمعآوری دیدگاهها میباشد.

سؤاالت ضروری بخش اقتصادی
سؤاالت بخش اقتصادی تحقيق را می توان به دو دسته سؤاالت ضروری و سؤاالت
رتبهبندی تقسيم کرد .منظور از سؤاالت ضروری پرسشهایی است که پاسخگویی به آنها
متناسب با مرحله تحقيق الزم است و در صورت عدم پاسخگویی فرایند روش تحقيق
دچار نقص خواهد شد که شامل چهار سؤال زیر است:
پرسش  :1نيازهای لحاظشده ناشران و سرمایه گذاران جهت طراحی ابزار مالی مفروض
چيست؟
پرسش  :2افرازهای ممکن بهينه از نيازهای ناشران و سرمایهگذاران کدام است؟
نيازهای ناشران و سرمایهگذاران را میتوان به دو دسته نيازهای اوليه و نيازهای مکمل
دسته بندی کرد .تأمين مالی و مدیریت ریسک دو نياز اوليه ناشران است .کسب بازده در
سطح مناسب ریسک نيز نياز اوليه سرمایهگذاران است .این نيازها امروز با نيازهای مکمل
دیگری تلفيق میشود و ابزارهای پيچيدهای را به وجود میآورد .مکانيسم نيازسنجی و
بده -بستان بازیگران در ابزارهای مالی هرچند از حوصله این مقاله خارج است ،ليکن در
حالت کلی میتوان بيان داشت که کسب حداکثر صرف اقتصادی ،مفروض بازیگران دو
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طرف ابزار مالی است؛ بنابراین محيط نيازسنجی و لحاظ آن در یک ابزار مالی معموالً با
تضاد منافع روبهرو خواهد بود .در چنين محيطی ابزاری را میتوان از نظر نيازسنجی موفق
دانست که در نقطه بهينه رفع تضاد بين منافع دو طرف قرار داشته باشد؛ یعنی هر یک از
طرفين بازای آنچه از دست می دهند ،چيزی بدست آورند؛ برای مثال در اوراق اجاره نياز
ناشر تملک منافع دارایی است که این نياز زمانی از طرف سرمایهگذاران پاسخ داده میشود
که مابازایی برای آنان در نظر گرفته شود که در این اوراق پرداخت سود ثابت (اجاره بها)
خواهد بود.
در این مرحله از روش تحقيق ،اهميت مصاحبه با خبرگان بيشتر از دادههای پيشينی
است؛ چراکه اوالً نيازهای ناشران و سرمایهگذاران به صورت مدون موجود نيست و در
صورتی که موجود باشد ،با توجه به تغييرات سریع بازارهای مالی نيازمند بهروزرسانی
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است که خود ناگزیر از مصاحبه با خبرگان است .ثانياً کشف نيازهای بالقوه مهمتر از
نيازهای بالفعل است که این نيازها از مصاحبه با فعاالن قابل استخراج است .از نکته دوم
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میتوان این گونه استنباط کرد که جامعه محقق جهت مصاحبه ،فعاالن بازارهای مالی هستند
که بيشترین تسلط را بر مباحث علمی دارند .این فعاالن میتوانند شامل چهار گروه زیر
باشند که به نوعی با محيط نيازهای ناشران و سرمایهگذاران آشنا هستند:
 .0سرمایه گذاران خرد با دو خصوصيت فعاليت قابل اعتنا در بازار مالی و تخصص
کافی.
 .5سرمایهگذاران نهادی که از نظر دانش و ميزان سرمایه تفاوت اساسی با
سرمایه گذاران خرد دارند .جهت استخراج نظریات این گروه نيازمند مصاحبه با
مدیران عالی رتبه یا کارشناسان سرمایهگذاری فعال هستيم.
 .3ناشران بالفعل که در یکی از بازارهای مالی اعم از بازار سهام یا بدهی به انتشار
اوراق مبادرت کردهاند.
 .9ناشران بالقوه؛ نهادهایی که برای رفع نياز خود به دنبال انتشار اوراق بودهاند ،ليکن
به دالیلی نتوانستهاند اوراق منتشر کنند .این دالیل میتواند نشئتگرفته از عدم
وجود ابزاری منطبق با نيازهای آنان باشد .دسترسی به این ناشران از طریق

شرکتهای تأمين سرمایه و شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و دایره تخصيص
اعتبارات بانکها ميسر خواهد بود.
جهت ایجاد افرازهای بهينه بين نيازهای ناشران و سرمایهگذاران میبایست افرازهای
مختلف توسط محقق احصا شود و این افرازها به نظرسنجی از خبرگان گذاشته شود.
پرسش  :3آیا معيارهای ضروری اقتصادی در ابزار مالی وجود دارد؟
پرسش  :4آیا ابزار مورد طراحی از نظر مالی و مدیریت ریسک مناسب است؟
معيارهای اقتصاد خرد و کالن بيانشده را میتوان به دو دسته کلی معيارهای ضروری و
معيارهای ترجيحی تقسيم کرد .همسویی با رشد و عدالت اقتصادی دو معيار ضروری در
بين معيارهای اقتصاد کالن است .ضروریبودن این دو معيار بدین معناست که در صورتی
انگيزه ها و تطابق با روحيات نيز دو معيار ضروری اقتصاد خرد است که در مرحله
نيازسنجی ناشران و سرمایهگذاران بررسی میشود.
محقق باید روش تحليل خود در مورد این معيارها را تعيين نماید .در سه رهيافت
نخست طراحی ابزارهای مالی میتوان از دادههای پيشينی و ابزارهای مشابه بهره برد .در
این سه رهيافت امکان تحليل وجود معيارها بر اساس روشهای کمی همچون
اقتصادسنجی ،روشهای شبيهسازی ،مدلهای پویا و غيره وجود دارد .امکان استفاده از
مدل های کيفی همچون مصاحبه با خبرگان ،طوفان فکری ،دلفی و غيره در رهيافت چهارم
و همچنين سه رهيافت اول نيز وجود خواهد داشت .ازآنجاکه نحوه تحليل و نيازهای
اجرایی هر روش اعتبارسنجی متفاوت است ،محقق باید در مرحله اول نوع روش اثبات
خود را مشخص نماید.
تحليل مدیریت ریسک در یک ابزار نيازمند احصای ریسکهای ممکن و بررسی امکان
وقوع در یک ابزار مالی می باشد .مدیریت ریسک در یک ابزار از منظر خود ابزار ،بازیگران
ابزار و کالن بازار و اقتصاد قابل تحليل است .ریسکهایی همچون ریسک حقوقی و
عملياتی به خود ابزار بر میگردد .ریسک نکول و اعتباری مربوط به بازیگران ابزار است و
ریسک بازار و سياسی مربوط به کالن بازار و اقتصاد می باشد .محقق باید در یک نقشه
کلی دو مؤلفه اصلی ميزان تأثير و احتمال وقوع هر ریسک را در تحليل خود به دست آورد
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که ابزاری این دو معيار را نداشته باشد ،انتشار ابزار تأیيد نخواهد شد .تطابق با هدفها و
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و بر اساس ضرب این دو مؤلفه ،وجود ریسکهای مختلف را در مورد ابزار رتبهبندی
نماید .در صورتی که ميزان وجود ریسک در ورقه بهادار از منظر خبرگان متناسب با
ویژگی های ورقه باشد ،ورقه در نقطه مطلوب قرار دارد؛ ولی اگر وجود ریسک در ورقه
بيش از حد باشد ،محقق میبایست با تغيير ویژگیهای ورقه یا انضمام شرایطی در ورقه
ميزان این ریسک را کاهش دهد.
پرسش  5و  :6آیا قابليت تطبيق با قوانين و استانداردهای حسابداری یا پيشنهاد تدوین
یا تغيير قوانين و استانداردهای حسابداری وجود دارد؟
انطباق یک ابزار مالی با قوانين موجود میتواند باعث اجرای سریع ابزار شود .شناخت
مشکالت قانونی ابزار و ارائه پيشنهاد جهت حل این مشکالت در این مرحله از کار
پژوهشگر قرار دارد .بررسی رویههای حسابداری آخرین مرحله بررسی یک ابزار است.
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ثبت حسابداری در حالت کلی تابع استانداردهای مشخص است که این استانداردها در
عمل متغيرهای زیادی را در مورد یک ابزار معلوم میکنند .نحوه و زمان شناسایی سود،

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سیدعباس موسویان و حامد تاجمیر

شمول و نرخ ماليات و طبقه بندی ابزار خاص از جهت بدهی و دارایی و موارد دیگر تابع
این استانداردها خواهد بود.

سؤاالت رتبهبندی بخش اقتصادی
دسته دوم سؤاالتی است که پاسخ به آنها در حالت کلی سبب غنای تحقيق خواهد شد؛
ولی در صورتی که محقق در پاسخگویی به پنج سؤال اصلی به چند جمعبندی برسد که هر
کدام منجر به طراحی ابزار خاصی شود ،جوابگویی به سؤاالت زیر الزم خواهد بود و
میتواند رتبهبندی کاملی از حاالت مختلف طراحی ابزار ارائه نماید و محقق را در
تصميمگيری جهت ارائه مطلوبترین راه حل کمک کند .پرسشهای رتبهبندی به قرار زیر
است:
پرسش  :1رتبهبندی ضرورت نيازهای ناشران و سرمایهگذاران استخراجشده چيست؟
پرسش  :2کدام افراز بهينه شامل با اهميتترین نيازهای ناشران و سرمایهگذاران است؟
پرسش  :3کدام روش طراحی از معيارهای ترجيحی اقتصادی بيشتری برخوردار است؟

پرسش  :4کدام روش طراحی از کمترین ميزان ریسک یا بهترین شرایط مدیریت
ریسک برخوردار است؟
پرسش  :5کدام ابزار بيشترین تطابق با مقررات و رویه های حسابداری را دارد؟
بر اساس این پرسشها میتوان رتبهبندی کاملی از روشهای طراحی مختلف ارائه کرد.

جمعبندی و نتیجهگیری
از عوامل مؤثر توسعه اقتصادی ،ارائه روشهای متنوع تأمين مالی در بازارهای مالی کشور
است .توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها ،نهادها و ابزارهای مالی میباشد .کشوری
قدرتمند است که بتواند ابزارهای مالی مناسب ،متنوع و اطمينان بخش را برای جذب
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی طراحی نماید .وجود ابزارهایی که بتواند نيازها و
همين منظور متخصصان مالی در هر بازار به فراخور نيازهای اقتصادی خود به ابداع
ابزارهای متنوعی اقدام کردهاند.
طراحی ابزارهای جدید در ایران با چالشهای انطباق ابزارهای مالی با شرایط بازار پول
و سرمایه و انطباق ابزار با موازین فقهی روبروست .با توجه به اینکه اکثریت قاطع جمعيت
کشور مسلمان و پيرو مذهب اماميه هستند و بر اساس قانون اساسی کشور تمامی قوانين و
مقررات در کشور میبایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد ،لزوم
طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر فقه اماميه اهميتی دوچندان مییابد.
در سالها ی اخير محققان در زمينه طراحی اوراق جدید و بررسی موانع فقهی ابزارهای
مالی متداول و ارائه راه حلهای گوناگون جهت رفع موانع فقهی تالشهای قابل تقدیری
انجام دادهاند؛ ليکن با بررسی این پژوهشها ،مشخص میشود که روش تحقيق علمی و
استاندارد در زمينه انجام پژوهش به کار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور
تخصص خود ،روشی را برگزیدهاند .این پژوهشها عالوه بر چالشهای فقهی و اقتصادی،
دچار نقصهایی است که برخی از آنها به قرار زیر است :عدم توجه به فرایندها و
محدودیتهای عملياتی در طراحی فقهی ،عدم توجه به مسائل حقوقی و حسابداری ،تغيير
ماهيت ابزار از هدفهای تعریفشده ،استفاده از نظریات غيرمشهور فقهی ،عدم توجه به
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انگيزههای سرمایهگذاران را محقق سازد ،نشاندهنده وجود سيستم مالی مطلوب است .به
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اثرات اقتصاد کالن ابزار طراحی شده ،عدم توجه به اثرات اقتصاد خرد ابزار طراحیشده و
عدم نيازسنجی ابزار طراحیشده در بازار هدف .تدوین یک روش تحقيق علمی و
استاندارد میتواند فرایند پژوهش در این زمينه را تسهيل نموده ،یافتههای آنها را از جهت
اعتبار ارتقا دهد.
روش تحقيق جامع باید همه آسيبها را پوشش دهد؛ برای امور فقهی به مقتضيات
تأیيد اعتبار توجه الزم را داشته باشد؛ مراحل تأیيد مالی و اقتصادی ابزار به صورت جامع
دیده شود؛ همچنين مسائل خرد و کالن در آن لحاظ شده باشد؛ به مسائل حقوقی و
حسابداری توجه نماید و امکان ارائه پيشنهاد برای محقق در زمينه تغيير یا تدوین
دستورالعمل یا استانداردهای حسابداری جدید در صورت تأیيد دیگر جنبههای ابزار فراهم
باشد .در یک جمع بندی محقق باید در هفت گام و پنج حوزه به چهارده سؤال زیر پاسخ
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دهد که به عنوان «کاربرگ طراحی ابزار مالی اسالمی – روش مختار» جزو الینفک این
روش تحقيق است:
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گام
1

حوزه

کاربرگ طراحی ابزار مالی اسالمی – روش مختار

سؤاالت

تبیین ایده ابزار مالی کدام رهیافت طراحی اوراق بهادار جدید با توجه به
موضوع مناسب می باشد؟
جدید

الزامی یا
ترجیحی
الزامی

نیازهای لحاظشده ناشران و سرمایهگذاران جهت
طراحی ابزار مالی مفروض چیست؟

الزامی

2

افرازهای ممکن بهینه از نیازهای ناشران و
نیازسنجی ناشران و
سرمایهگذاران کدام است؟

الزامی

3

رتبهبندی ضرورت نیازهای ناشران و سرمایهگذاران
استخراج شده چیست؟

ترجیحی

کدام افراز بهینه شامل با اهمیتترین نیازهای ناشران و
سرمایهگذاران است؟

ترجیحی

و

4

سرمایه گذاران

آیا ویژگیهای ابزار با ویژگیهای لحاظشده در عقد
بررسی فقهی ابزار
تطابق کامل دارد؟

الزامی

بررسی سایر

آیا امکان تغییر ویژگیها در عقد انتخابی وجود دارد؟

الزامی

آیا امکان تأسیس یک عقد جدید وجود دارد؟

الزامی

آیا معیارهای ضروری اقتصادی در ابزار وجود دارد؟

الزامی

آیا ابزار مورد طراحی از نظر مالی و مدیریت ریسک
مناسب است؟

الزامی

 5معیارهای اقتصادی و کدام روش طراحی از معیارهای ترجیحی اقتصادی
مالی
بیشتری برخوردار است؟

ترجیحی

کدام روش طراحی از بهترین شرایط مدیریت ریسک
برخوردار است؟

ترجیحی

6
7

رویههای حسابداری کدام ابزار بیشترین تطابق با مقررات و رویههای
حسابداری را دارد؟

الزامی

ترجیحی

روش تحقيق مختار بر اساس اولویتبندی انجامشده به مراحل بررسی یک ابزار مالی
اسالمی جدید به نحو جامعی میپردازد و نحوه تأیيد قابل اتکای این تطبيق را ارائه میکند.
بر اساس روش تحقيق مختار ،پژوهشگر مرحله به مرحله ایده ابزار مالی جدید را
اعتبارسنجی میکند که این اعتبارسنجی شامل نيازسنجی ناشران ،نيازسنجی سرمایهگذاران،
بررسی فقهی ،بررسی معيارهای اقتصاد کالن ،بررسی معيارهای اقتصاد خرد و بررسی
مسائل حقوقی و حسابداری میشود.
درنهایت محقق با تکميل جدول ذیل با عنوان «جدول اعتبارسنجی طراحی ابزار مالی
اسالمی -روش مختار» و با جوابهای هر سؤال و مقياس اندازهگيری در هر سؤال ،اعتبار
نهایی ابزار طراحیشده را نشان میدهد .سؤاالت مذکور طی هفت گام بيانشده از خبرگان
پرسيده خواهد شد و جمعبندی جواب آنها به عنوان جواب سؤال تلقی میگردد .سؤاالتی
که مقياس اندازهگيری آنها گسسته ترتيبی صفر و یک است ،بدین معنا هستند که اگر
جواب سؤال منفی باشد ،ورقه طراحیشده از حيز اعتبار ساقط خواهد شد.
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و

آیا قابلیت تطبیق با قوانین و استانداردهای حسابداری
بررسی مقررات ،یا پیشنهاد تدوین یا تغییر قوانین و استانداردهای
دستورالعملها و حسابداری وجود دارد؟
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جدول اعتبارسنجی طراحی ابزار مالی اسالمی – روش مختار
ردیف

سؤال

جواب

مقیاس اندازه گیری

رهیافت یک
1

کدام رهیافت طراحی اوراق بهادار جدید با
توجه به موضوع مناسب می باشد؟

2

نیازهای لحاظ شده ناشران و سرمایهگذاران
جهت طراحی ابزار مالی مفروض چیست؟

3

افرازهای ممکن بهینه از نیازهای ناشران و
سرمایهگذاران کدام است؟

4

رتبهبندی ضرورت نیازهای ناشران و
سرمایهگذاران استخراج شده چیست؟

5

کدام افراز بهینه شامل با اهمیتترین نیازهای
ناشران و سرمایهگذاران است؟

6

آیا ابزار از نظر فقهی مورد تأیید واقع شد؟

7

آیا معیارهای ضروری اقتصادی در ابزار مالی
وجود دارد؟

8

آیا ابزار مورد طراحی از نظر مالی و مدیریت
ریسک مناسب است؟

9

کدام روش طراحی از معیارهای ترجیحی
اقتصادی بیشتری برخوردار است؟

11

کدام روش طراحی از کمترین میزان ریسک

رهیافت دو
رهیافت سه

گسسته ترتیبی از کم به زیاد

رهیافت چهار
ضروری بالقوه
ضروری بالفعل
غیرضروری بالقوه

گسسته ترتیبی از زیاد به کم

غیرضروری بالفعل

48

افراز با بیشترین نیاز
ضروری بالقوه
افراز با کمترین نیاز
ضروری بالقوه
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بیشترین ضرورت
کمترین ضرورت
افراز بهینه شامل با
اهمیتترین نیازها
افراز بهینه شامل کم
اهمیتترین نیازها
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بیشترین معیار
ترجیحی
کمترین معیار
ترجیحی
کمترین میزان

گسسته ترتیبی از زیاد به کم

گسسته ترتیبی از زیاد به کم

گسسته ترتیبی از زیاد به کم

گسسته ترتیبی صفر و یک
گسسته ترتیبی صفر و یک
گسسته ترتیبی صفر و یک

گسسته ترتیبی از زیاد به کم

گسسته ترتیبی از زیاد به کم

ریسک  /بهترین
مدیریت ریسک

یا بهترین شرایط مدیریت ریسک برخوردار
است؟

بیشترین میزان
ریسک  /بدترین
مدیریت ریسک
11

آیا قابلیت تطبیق با قوانین و استانداردهای
حسابداری یا پیشنهاد تدوین یا تغییر قوانین و
استانداردهای حسابداری وجود دارد؟

12

کدام ابزار بیشترین تطابق با مقررات و رویه
های حسابداری را دارد؟

آری

گسسته ترتیبی صفر و یک

خیر
بیشترین تطابق

کمترین تطابق

گسسته ترتیبی از زیاد به کم

.

* قرآن کریم.
 .0اشعریون قمیزاده ،فرزانه و حامد تاجمير ریاحی؛ «بررسی مقایسهای روش تأمين
مالی پروژههای انرژی بر اساس تلفيق اوراق استصناع -قرارداد  BLTو اوراق
استصناع مستقل» ،دوفصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات مالی  -اسالمی؛ س،3
ش.0319 ،6
 .5امام خمينی ،سيدروحاهلل؛ تحریر الوسیله؛ ج ،0قم :دار العلم.0311 ،
 .3ایوب ،محمد؛ شناخت نظام مالی اسالمی؛ ترجمه حامد تاجمير ریاحی و علی
راهنشين؛ تهران :دانشگاه امام صادق5101 ،7م.

 .9تاجمير ریاحی ،حامد و فرزانه اشعریون قمیزاده؛ سلف و اوراق سلف بررسی
فقهی -اقتصادی به انضمام مباحث اوراق سلف نفتی؛ تهران :شرکت اطالع رسانی
و خدمات بورس ،انتشارات بورس.0319 ،
 .2جمشيدی ،ابوالقاسم؛ بازار سرمایه ،اهداف ،انگیزه ها ،ابزارها و مخاطرات؛ چ،0
تهران :مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.0335 ،
 .6حسينی حائری ،کاظم؛ فقه العقود؛ ج ،0قم  -ایران :مجمع الفکر االسالمی0953 ،ق.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای ...

منابع و مآخذ

49

 .1خویی ،ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهة؛ ویراستار محمدعلی توحيدی؛ ج ،0قم  -ایران:
مؤسسه احياء آثار االمام الخویی0931 ،ق.
 .3روزنامه دنيای اقتصاد شماره .3365
 .1سروش ،ابوذر؛ «بررسی اوراق صکوک اجاره» ،ماهنامه بورس؛ ش.0336 ،62
 .01سليمانپور ،محمدجواد؛ «قراردادهای مالی جدید در اسالم» ،اقتصاد اسالمی؛ س،3
ش.0335 ،00
 .00صاحب جواهر ،محمدحسن؛ جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ بيروت-
لبنان :داراحياء التراث العربی.0365 ،
 .05فرجی ،یوسف؛ آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی و مالی؛ تهران :مؤسسه عالی
بانکداری ایران.0335 ،
50

 .03کاتوزیان ،ناصر؛ مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها؛ چ ،3تهران :شرکت سهامی
انتشار.0319 ،

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سیدعباس موسویان و حامد تاجمیر

 .09موسویان ،سيدعباس؛ بازار سرمایه اسالمی ()1؛ تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی.0310 ،
 .02موسویان ،سيدعباس و رسول خوانساری؛ «اجتهاد چندمرحلهای روش پژوهش
استنباط مسائل فقه اقتصادی» ،اقتصاد اسالمی؛ س ،06ش.0312 ،63
 .06معصومینيا ،غالمعلی؛ ابزارهای مشتقه :بررسی فقهی و اقتصادی؛ تهران :انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.0331 ،
 .01منور اقبال ،سلمان سيدعلی و دادانگ مولجوان؛ پیشرفتهای اقتصاد و مالی اسالمی؛
ترجمه حامد تاجمير ریاحی و حمزه مظفری؛ تهران :دانشگاه امام صادق5113 ،7م.

 .03نجفی ،مهدی؛ بررسی فرایند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک؛ تهران:
دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق.0311 ،7

19. AAOIFI; Accounting, Auditing & Governance Standards for Islamic
Financial Institutions; 4th Edition, AAOIFI, Bahrain, 2003.
20. Saunders Anthony; Financial institutions management :a modern
perspective; 3nd edition.- Boston: McGraw Hill –Irwin, 2000.

21. Tashakkori,

A. & Teddlie,

Ch.;

Sage

Handbook

of

Mixed

Methods in Social & Behavioral Research; 2nd edition, Los Angeles:
SAGE Publications, 2010.
22. www.rdis.ir/Index.asp.

...  روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای/فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی

51

