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زمان نشست1396/07/17 :

الف) خالصه نشست
مطالعات تجربی نشان میدهد اقتصادی موفق است که بتواند ابزارهای
مناسب ،متنوع و اطمینانبخش را برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و
خارجی طراحی نماید .توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری در گرو
توسعه بازارها ،نهادها و ابزارهای مالی است ،ابتدا پنداشته میشد بازارهای
مالی اسالمی ،نمیتوانند به پویایی بازارهای متداول دنیا باشند؛ چرا که اکثر
ابزارهای مالی بازارهای غربی مبتنی بر نهاد قرض با بهره است که از دیدگاه
فقه اسالمی ربا بوده و در بازارهای مالی اسالمی ممنوع هستند؛ پیدایش
بازار صکوک ،این حقیقت را ثابت کرد که خیلی از کارکردها ،منابع و
ابزارهای مالی در یک ساختار مالی اسالمی نیز امکانپذیر هستند .طراحی
ابزارهای مالی با چالشهای جدی روبهرو است :انطباق ابزارهای مالی با
اصول شریعت به ویژه فقه اسالمی ،انطباق ابزارهای مالی با شرایط
اقتصادی ،بازارهای مالی ،قوانین و مقررات حقوقی و حسابداری کشور ،به
 .1استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و قائم مقام اندیشکده اقتصاد مرکز الگو
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بیان روشنتر یک ابزار مالی موفق ،افزون بر تطابق با آموزههای اسالمی،
بایستی از منظر اقتصادی (معیارهای اقتصاد خرد و کالن) ،مالی (شناسایی
و مدیریت ریسکهای مرتبط) ،حقوقی (تطابق با قوانین) و حسابداری قابل
دفاع باشد .در سالهای اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی اوراق جدید
و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راهحلهای گوناگون
جهت رفع موانع فقهی تالشهای قابل تقدیری انجام دادهاند .با بررسی
اجمالی پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه به وضوح مشخص میشود
که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه به کار گرفته نشده است
و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده است .تدوین
یک روش تحقیق علمی و استاندارد میتواند فرایند پژوهش در این زمینه را
تسهیل نموده و یافتههای آنها را از جهت اعتبار ارتقاء دهد.
ب) مشروح نشست
 -حجتاالسالم دکتر سیدعباس موسویان

بحث بازارهای مالی و ابزارهای مالی برای استادان فن کامالً شناخته شده
است .امروزه پیشرفت اقتصادی هر کشوری در گرو پیشرفت بازارهای مالی
و نهادها و ابزارهای مالی است .گاهی در کشور خاصی میبینیم به خاطر
وجود یک سری ابزارها ،نقل و انتقال سرمایههای نقدی و پیوند خوردن
سرمایههای نقدی با سرمایههای انسانی خیلی راحت انجام میگیرد ،در
نتیجه پیشرفت و تحول خیلی سرعت میگیرد .بعضی جاها به خاطر نبود
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این ابزارها و نهادهای مناسب میبینیم خیلی از انرژیها در اصطکاک از بین
میرود و بخشی از نهادهای واقعی اقتصاد چه به عنوان سرمایههای نقدی و
چه به عنوان سرمایههای انسانی ،بیکار میمانند .تا حدود  30سال پیش
تقریباً مطرح میشد که به دلیل اینکه دین اسالم قرض با بهره را تحریم
کرده و از آن طرف هم اکثر ابزارها و نهادهای مالی غربی بر اساس قرض با
بهره طراحی شدهاند ،لذا در بازارهای مالی و اسالمی با یک تنگنا جدی
روبهرو خواهیم بود .چون استادان فن بیش از  70درصد یا شاید بیش از ۸0
درصد ابزارهایی که در بازارهای مالی دنیا جریان دارد عمدتاً یا مستقیم بر
اساس قرض با بهره است یا با ترکیبی از قرض با بهره با سایر قراردادها
است .تنها مثالً سهام عادی آن هم وقتی وارد سهام ممتاز میشوید آنجا هم
با باز رگههایی را از قرض با بهره را مشاهده میکنیم .تنها ابزاری که
میشود گفت که هیچ رنگ و بویی از قرض نگرفته سهام عادی است ،اما
اوراقها و اسناد خزانهها خیلی از گونههای سهام ممتاز و بعد بحثهای
دیگری که وجود دارد نوعاً بر اساس قرض با بهره است .منتها خوشبختانه
در  20سال اخیر و بیست و چند سال اخیر پیدایش صنعت صکوک نشان
داد که ما میتوانیم بر اساس آموزههای اسالمی ابزارهای مالی متنوع با
رویکردها و کارکردهای مختلف طراحی کنیم و بازارهای مالی و اسالمی را
بر اساس آن پر کنیم و خالءیی نداشته باشیم و حتی پیشرفت این کار
نشان داد که این ابزارها در رسیدن به هدف و کمک به پیشرفت و توسعه
گاهی خیلی بهتر از ابزارهای مالی غربی جواب دادهاند .به گونهای که اآلن
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گرایش به این سمت هم وجود دارد ،گذشته از اینکه دیگر احساس خأل
نمیشود حداقل در مقام تئوریک یک نوع گرایش به این سمت هم حس
میشود.
طراحی ابزارهای مالی در ایران با دو گروه چالشهای جدی مواجه است که
باید آنها را در نظر بگیریم چالش اول به بحث انطباق ابزارهای مالی با
شریعت به ویژه فقه اسالمی بر میگردد .حاال کل شریعت اسالم باید مورد
توجه قرار گیرد به ویژه فقه اسالمی یک بحثی هست که خیلی سریع
خودش را نشان میدهد .و دومین مسئله سایر ابعاد یک ابزار مالی فقط
منطبق با فقه شد کافی نیست ،باید با شرایط اقتصادی با مباحث مدیریت
مالی با قوانین مقررات حقوقی و همانطور مباحث حسابداری و امور مالیاتی
همخوانی داشته باشد تا بتواند یک ابزار موفق باشد .علتش هم به این خاطر
است که حاال ممکن است از جهت فقهی بگوییم این ابزار خوب است اما با
شرایط اقتصادی ایران سازگار نباشد .دوم اینکه ممکن است سازگار باشد اما
با قوانین و مقررات جور در نیاید ،ممکن است آن جورش هم درست کنیم
میبینیم که ریسک خیلی باالیی دارد و با مباحث مدیریت ریسک سازگار
نیست ،آن هم درست میکنیم و میبینیم که تازه مباحث حسابداریاش
حل نشده است و دانش حسابداری آن در ایران مثالً به آن شکل وجود
ندارد .روی این حساب برای اینکه یک ابزار کامالً موفق باشد افزون بر
تطابق با آموزههای اسالمی باید از منظر اقتصادی به ویژه معیارهای اقتصاد
خرد توضیح خواهیم داد اگر مثالً اقتصاد خرد در ابزار مالی دیده نشود آن
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ابزار اصالً مورد استقبال واقع نمیشود .همینطور معیارهای اقتصاد کالن
باید دیده بشود که دولت از آن ابزار حمایت کند ،چون ابزار معموالً میآید
میلیاردی و چند هزار میلیاردی ثروتها و منابع را جابهجا میکنند ،حتماً
باید یک ابزار مالی با منطق اقتصاد کالن سازگار باشد که دولت بتواند از آن
حمایت کند و به آن مجوز دهد .همینطور با معیارهای دانش مالی و
حسابداری از جهت شناسایی و مدیریت ریسکهایش بدانیم که چه
ریسکهایی دارد و چطوری میشود مدیریت کرد و همینطور از بعد
حقوقی باید با قوانین و مقررات به ویژه با قوانین باالدستی سازگار باشد.
ابتدای کار آسیبشناسی کردیم که در این  20سال اخیر به ویژه ابزارهای
زیادی توسط متفکران و اندیشمندان طراحی شده است و به اقتصاد ایران
پیشنهاد شده است .از منظر فقهی ،اقتصادی ،مدیریت مالی ،حقوقی،
حسابداری چه جوری بودهاند و با چه مسائلی روبهرو بودهاند و چقدر
توانستهاند موفقیت داشته باشند ،یکی از نکاتی که باعث شد این ایده به
ذهنمان برسد این بود که شاید باالی  40تا ابزاری که تاکنون معرفی شده
و برخی از آنها شاید باالی  10ابزار عملیاتی شده و در بازارهای مالی ما
جریان پیدا کرده که مهمترین آن اوراق مشارکت است ،اوراق اجاره است،
اوراق مراحبه است ،اسناد خزانه اسالمی است که دولت در این دو سال
اخیر از آنها خیلی استفاده کردند اوراق استثناء است ،اوراق سلف موازی
است که در بخش انرژی از آن استفاده شده و برخی از اوراقی که هنوز به
عرصه اجرا نیامده ولی از جهت علمی ابزارها خوب بررسی شده و قوانین و
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مقررات آن در حال تدوین است و همینطور ابزارهایی که در قالب مقاله
ارائه شده است صاحبنظران ارائه کردند ولی هنوز نتوانسته به مرحله اجرا و
تصمیمگیری نزدیک شود یا خودش را آنجا نشان بدهد .نکتهای که برای ما
جالب بود این بود که هیچ یک از این مقاالت یا اکثرشان از یک روش
تحقیق قابل دفاع و یا استاندارد برخوردار نبود ،یکی مثالً بخش فقهی را
خیلی چاپ کرده و خیلی بزرگ پرورانده اما از مباحث مالیاش هیچ بحثی
نیست و بعد هم به ذهن خودش میگوید که چرا این ابزار که من پیشنهاد
کردهام مورد توجه قرار نگرفت ،در حالی که ریسکهای خیلی باالیی دارد
که خودش اصالً توجه نداشته یا میبینیم یکی ابزاری را طراحی کرده از
جهت اقتصادی توجیه ندارد ،با معیارهای اقتصاد خرد و معیارهای اقتصاد
کالن اصالً تناسب ندارد ،گردش مالی خوبی به وجود میآورد اما منطق
اقتصادی ندارد ما در اینجا آمدیم گفتیم که اگر بخواهد یک ابزاری طراحی
شود با چه مسائلی مواجه میشود .در مطالعه دیدیم که از جهت فقهی چند
جور ابزاری محققان وارد شدهاند و با استفاده از یک سری تغییر و
تحولهایی آمدهاند ابزارهایی پیشنهاد دادهاند .وقتی مطالعه میکردیم
میدیدیم که گروه اول میروند از بازارهای مالی متعارف ،یک ابزاری را
میگیرند و بعد میآیند بر اساس فقه امامیه آن را مطالعه میکنند و بعد
نشان میدهند که این ابزار مالی از جهت فقهی چه جوری هست؟ اظهارنظر
میکنند گاهی تأیید میکنند و گاهی رد میکنند و پیشنهاد میکنند که
این ابزار قابل استفاده است ولو اینکه تولید شده در اقتصاد غربی است ولی
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در یک اقتصاد اسالمی هم قابل استفاده است .وقتی که یک مقدار دقیقتر
میشدیم تقریباً سه تا روش از جهت فقهی برای این نوع کار میبینیم،
بعضی افراد خودشان با یک مقدار اطالعات فقهی که دارند وارد استنباط
میشوند؛ یعنی آن ابزار را ابتدا شناسایی میکنند ،موضوعشناسی میکنند،
تحلیل میکنند و بعد میآیند ابعاد فقهیاش را با استنباط و اجتهاد از
متون دینی استخراج میکنند و بعد از هم اظهارنظر میکنند که این موافق
فقه است یا نیست؟ برخی این کارها را نمیکنند میآیند آن ابزار را
سادهسازی میکنند از جهت گفتاری در حد یک پاراگراف ،دو پاراگراف در
میآورند و بعد از مراجع تقلید استفتاء میکنند که چنین ابزاری با این
رویکرد و با این کارکرد چه حکمی دارد؟ دفتر مرجع تقلید هم بر اساس
شناختی که از آن ابزار در یک حد همان یک پاراگراف و دو پاراگراف پیدا
میکنند میآید و جواب میدهند .برخی دیگر با استفاده از قوانین و
مقررات ،قانون مدنی و قانون تجارت یک بررسی حقوقی میکنند و میگوید
با توجه به اینکه حقوق ما بر اساس فقه طراحی شده پس اگر ابزاری با
قوانین و مقررات تطابق داشته باشد البد با مباحث فقهی هم تطابق دارد.
رویکرد دوم یک مقدار فرق میکند ،میآیند ابزارهای که در کشورهای
اسالمی وجود دارد ،اشاره مختصری داشته باشم در آن اولی ،نوعاً افرادی که
خودشان میخواهند بیایند از متون دینی استنباط کنند ،این افراد اگر
بخواهند به شیوه اول رفتار کنند ،بعضیها ابزار را خوب میشناسند ،فقه را
مسلط نیستند ،بعضیهایشان فقه را خوب میشناسند در اقتصاد بحث
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ابزارشناسی موفق نیستند .خیلی کم پیدا میشود که به شیوه استنباط
بتوانند هم بعدهای فقهی را کامالً مسلط باشد بتواند اجتهادی رفتار کند و
از آن طرف هم ابزار را به صورت دقیق بشناسد ،در نتیجه در یکی از بخش
با ضعف مواجه هستیم ،میبینیم یا ابزار را خوب نتوانسته بشناسد با یک
معرفیهای اجمالی آمده ولی فقهاش قوی است منتها آن فقه به این ابزار
نمیخورد یا برعکس میبینیم ابزار را خوب معرفی کرده شناخت خوبی از
فقه ندارد در نتیجه قابل اعتماد نیست .شیوه استفتاء از مراجع هم باز قابل
اعتماد نیست از این جهت که نوعاً روش کاری مراجعه را همه ما میدانیم
اگر ما یک مقاله  30صفحهای بنویسیم در مورد یک ابزاری بفرستیم که آقا
نظرت در مورد این ابزار چی هست به صورت طبیعی آنها میگویند که این
جوری نمیشود که ما برای هر استفتائی یک مقاله  30صفحهای بخوانیم و
پاسخ بدهیم ،این را خالصه کن .محقق این را خالصه میکند تا برسد به دو
تا پاراگراف و گاهی بعضی از دفاتر میگویند که  3تا سؤال بیشتر نکنید
چون کثرت سؤالها زیاد است ما نمیتوانیم پاسخ بدهیم .خوب در شیوه
استفتاء هم انصاف قضیه این است که در انتقال مفاهیم به مرجع و اینکه
مرجع این ابزار را چقدر گرفته و بر اساس آن آمده و حکم راه بدهد ما
تردید داریم ،در شیوه تحلیل حقوقی که تردید خیلی زیاد است به جهت
اینکه قوانین و مقررات درست است که بر اساس فقه امامیه در ایران
تصویب میشود ،منتها ابزارها نوعاً ابزارهای نویی هستند در قالب قانون
تجارت و قانون مدنی نمیگنجد اصالً اینها اصطالحات در غرب میگویند که
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دانش حقوق تازه بعد از دانش مالی شکل میگیرد؛ یعنی از اول مالی چی
به قول معروف حرکتش را شروع میکند ،ابزار را طراحی میکند ،وارد بازار
میکند ،معامالت هم شکل میگیرد ،بعد از آن تازه حقوقدان میآید برای
این نظم و انضباط حقوقی طراحی میکند .قالب این ابزارهای جدید ریشه
در قانون مدنی و قانون تجارت ما ندارند لذا ما میبینیم که این عزیز ما که
میآید مثالً یک ابزار را با استفاده از حقوق میخواهد تدوین بکند به ناچار
میشود یا در قالب قرارداد فالن این را جا بدهد درحالی که وقتی شما
ماهیت ابزار را تحلیل میکنید ببینید با آنها تناسب کافی ندارد برخی از
عزیزانی که آمدهاند در بخش ابزارسازی ،میآیند برای اینکه یک کمی
احتیاط کرده باشند جست و جو میکنند اول در بازارهای مالی اسالمی،
بازارهای مالی کشورهای اسالمی ،آنجا چه ابزارهای به کار گرفته شده از
آنها شروع میکنند .میآیند مثالً بازار مالزی را مطالعه میکنند ،بازار
امارات ،بحرین ،عربستان ،سودان ،مصر و چون و اینها روی مباحث مالی
انصافاً خوب کار کردهاند ،میآیند از آنجا یک ابزاری میگیرند و بعد میآیند
با توجه به فقه امامیه که فقه غالب ایران است میآیند این را اصطالحاً
بازسازی میکنند و موقعی که بازسازی میکنند باز به یکی از سه روشی که
در رویکرد قبلی توضیح دادیم یا خودشان اجتهادی از فقه امامیه وارد
میشوند یا از مرجع استفتاء میکنند یا باز به قوانین و مقررات بسنده
میکنند .اینجا دو تا دغدغه و مخاطره وجود دارد یک مخاطره اینکه
استادانی که آشنا هستند با بازارهای مالی و اسالمی میدانند اینطور نیست
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که خود آنها کامالً مسلط باشند بر فقه اسالمی ،من گاهی در سفرهایی که
به مالزی و اندونزی و بعضی از کشورهای اسالمی داشتهام آنجا میدیدم
ابزاری که کامالً بر اساس همه مذاهب اسالمی مردود است ،مثالً بیعالعینه
همه استادان میدانند در اسالم و در فقه اسالمی باطل است شیعه و اهل
سنت هم باطل میدانند اما همین اآلن شما جستجو کنید در بانکداری
مالزی کارتهای اعتباری طراحی کردهاند اسمش هم گذاشتهاند بر اساس
بیعالعینه ،گفتم حداقل این اسمش را بر میداشتید چون هر کس با
بیعالعینه برخورد کند حساس میشود و میرود بررسی میکند میبیند که
بله و گفت هر کجا میرویم به ما اعتراض میکنند ،بله محل اعتراض هست
دیگر ،اوالً خود آنها آنقدر از جهت فقه اسالمی حتی بر اساس فقه شافعی و
فقه حنفی قابل اعتماد نیستند به قول معروف مارک الحالل رویش میزنند
ولی این مارک محل تردید است .نکته دوم بحث ظرافتهای فقه امامیه با
فقه سایر مذاهب اسالمی است ،استادان میدانند اگرچه در باب معامالت ما
میتوانیم بگوییم  90درصد مشترک هستند در فقههای اسالمی اما گاهی
همان  10درصد در ابزار خودش را نشان میدهد یک جایی میرسیم که
اصطالحاً آنجا خودش را نشان میدهد .بنابراین ،در این رویکرد هم ما دو تا
دغدغه جدی داریم غیر از آن سه تایی که در روش قبلی مطرح کردیم.
رهیافت سومی که ما در کارهای عزیزان دیدیم ،میآیند ابزار مالی متعارف
را اصطالحاً مطالعه میکنند و بعد هم رد میکنند ،میگویند که این ابزار به
خاطر اینکه ربوی است یا به خاطر اینکه ضرر در آن هست ،ما نمیتوانیم
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مورد استفاده قرار بدهیم ،اما میآیند یک ابزار جایگزین معرفی میکنند،
میگویند به جای اینکه اسناد و خزانه متعارف که بر اساس قرارداد قرض با
بهره طراحی شده ما بیاییم اسناد خزانه اسالمی پیشنهاد میکنند که بر
اساس خرید دین واقعی طراحی شده ،خرید دین واقعی از نظر فقه ،مورد
قبول است ،میآیند ابزاری جایگزین پیشنهاد میدهند که مثال خیلی
عینی آن هم این است که سه چهار سال اخیر مطرح شد در ایران به ویژه
دو سال اخیر دولت فوقالعاده از آن استفاده میکند در قانون بودجههای
ساالنه هم منتشر میکند و تاکنون  13مورد در هر مورد  5هزار میلیارد و
امثال اینها تاکنون منتشر شده است .اینها را اصطالحاً میگوییم که یک
ابزاری را از غرب میگیرد و میبیند که کارکردهایش چی هست اما وقتی
که ابزار را تحلیل میکند میبیند که از جهت فقهی قابل دفاع نیست ابزار را
کنار میگذارد سپس ابزاری مشابه منتها بر اساس یک قرارداد دیگری که از
جهت فقهی قابلیت داشته باشد طراحی میکند ،باید این ابزاری که طراحی
میشود به عنوان جایگزین از چند جهت دغدغه و مخاطره در آن هست،
یکی اینکه از نظر فقهی باید ببینیم که در این ابزار جدیدی که معرفی
میشود به عنوان ابزار جایگزین خودش مشروعیت دارد یا ندارد؟ و دوم
اینکه قابلیت اجرایی ،گاهی از جهت فقهی میبینیم اشکالی ندارد ولی
قابلیت اجرایی ندارد ،گاهی قابلیت اجرا دارد اما با اهداف نظام اقتصادی
اسالم همسویی ندارد میبینیم که عدالت اقتصادی را ممکن است آسیب
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بزند ولو اینکه ابزاری است که از جهت فقهی خوب است ولی با عدالت
اقتصادی سازگار نیست.
سرانجام چهارمین رهیافتی که ما در ابزارسازی مشاهده کردیم دیدیم که
بعضی از اقتصاددانان مسلمان ما آمدهاند با استفاده از خود متن دین و
آموزههای دینی اقدام به طراحی ابزار کردهاند ،نه از غرب گرفتند و نه از
کشورهای اسالمی گرفتند و خودشان آمدند با استفاده از آموزههای دینی و
با بهرهگیری از آموزههای دینی ابزاری را طراحی کردهاند ،مثالی میتوانیم
بزنیم مثل اوراق وقف یا اوراق قرضالحسنه یا صندوقهای وقفی و یا
صندوقهای قرضالحسنه ،اینها را مسلمانان بحث اوراق وقف را از غرب
نگرفتند اما به این معنا که هیچ چیزی در آنجا نبوده نه ،ولی چیزی با
عنوان اوراق وقف نبوده .ما در راه یافتها بحثی را مطرح کردیم که بعضی از
این سنخ است .نوعاً وقتی که ما این ابزارهایی که تاکنون معرفی شده را
وقتی آسیبشناسی میکنیم میبینیم در هر یک از ابزارها مشکالتی وجود
دارد ،نمیخواهیم بگوییم همه این آسیبهای پنج شش گانهای که معرفی
خواهیم کرد همه چی در همه وجود دارد .گاهی وقتها میبینیم که بر
اساس یک دیدگاه خاص فقهی تعریف شده ،مثالً من مثال خیلی خاص آن
را بزنم میدانید که در بحث قرارداد قرض دو تا دیدگاه است که آیا مثالً
جبران کاهش ارزش پول بشود یا نشود؟ یک دیدگاه که بیشتر حالت تحلیل
علمی مثل استاد بزرگوار جناب آقای موسوی هم هستند ،معتقد هستند که
جبران کاهش ارزش پول ربا نیست ،یک دیدگاه همین است که نه ربا است
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یک دیدگاه هم این هست که اگر تا سررسید باشد چون خود شخص اقدام
کرده تا سررسید وقتی من میآیم  10میلیون به کسی قرض میدهم؛ یعنی
 10میلیون میدهم اما بعد از سر رسید باید جبران کاهش ارزش پول
بشود ،اینجا سه تا دیدگاه فقهی وجود دارد هر سه تا هم از جهت مراجع
تقلید و دیدگاههای فقهی طرفدارهای خودش را دارد ،اینجا ما هر ابزاری
طراحی کنیم توسط دیدگاههای دیگر مورد مخالفت قرار خواهد گرفت ،در
حالی که یک ابزار مالی باید مطابق دیدگاه فقهی غالب و یا حداقل مشهور
باشد که بتواند در جامعه جریان پیدا کند وگرنه من یک ابزاری طراحی
کنم ولو اینکه از جهت فقهی که خودم استدالل میکنم خیلی خوب است
اما جامعه که از من تقلید نمیکند جامعه از مراجعی تقلید میکند که آنها
میگویند این اشکال دارد ،وقتی آنها گفتند این اشکال دارد ،دیگر این ابزار
مورد معامله قرار نخواهد گرفت .ما ابزارهایی که مطالعه کردیم دیدیم بر
اساس دیدگاههای خاص فقهی طراحی شده که آن دیدگاههای خاص فقهی
قابلیت اجرا ندارد .از این رو ،باید برویم دیدگاههای مشهور فقهی را در
ابزارسازی انتخاب کنیم ،آسیب دوم اینکه ما میبینیم اینکه شخصی زحمت
کشیده ابزاری را معرفی کرده ولی وقتی به مقام اجرا میدهیم به  5تا مدیر
ارشد نظام بانکی یا  5تا مدیر ارشد بازار سرمایه میگویند که اینها اصالً
قابل اجرا نیست .من خدمت یکی از مراجع بزرگوار که اصطالحاً در رابطه با
بحث این وجه التزام و جریمههای تأخیر زیاد اظهارنظر میکنند ،خدمتشان
رسیده بودم و گفتم شما اشکال میگیرید مدل جایگزین شما چی هست به
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بانکها بگوییم به کسانی که تأخیر میکنند بگوییم که عیب ندارد هر وقت
دلشان خواست بیاورند؟ گفت نه مقصود من این نیست گفتم پس مدل
جایگزین شما چی هست؟ گفتند که این وثیقههایشان را به اجرا بگذارند
گفتم میدانید که وثیقه به اجرا گذاشتن یعنی چه؟ مثالً کارخانهای بدهکار
بانک است ولی سه قسطش عقب افتاده ،ما بیاییم کارخانه را مصادره کنیم
که سه قسط آن عقب افتاده ،آن یکی مزرعهاش ،یکی خانهاش ،گفت این
وثیقهها را برای چی میگیرند؟ گفتم این وثیقهها را برای ترساندن
میگیرند آن هم برای کسانی که یک سال یا دو سال ندهند اما بنا باشد با
یک یا دو قسط تأخیر وثیقهها را به اجرا بگذارند و اینکه اصالً دادگاهها
فرصت نمیکنند؛ دوم اینکه اقتصاد به هم میریزد گاهی مواقع میبینیم که
از جهت فقهی معنای وثیقه همین است وقتی طلبکار از بدهکار وثیقه
میگیرد معنای آن همین است در صورت نیاز از این وثیقه استفاده کند اما
این قابلیت اجرا در سطح وسیع ندارد ،بیشتر برای همان تهدید میتواند
استفاده شود ،یک مورد از  100مورد به اجرا گذاشته شود خوب است اما در
سطح گسترده اگر بخواهیم اجرا کنیم اصالً امکان ندارد گاهی مواقع
می بینیم که ابزار خوب طراحی شده است عملیاتی هم هست اما به اهداف
اقتصاد کالن اسالمی سازگار نیست یا با بحث رشد و یا با عدالت سازگاری
ندارد یا قابلیت سیاست مالی ندارد ،قابلیت سیاست پولی با این ابزار ندارد؛
یعنی با معیارهای اقتصاد کالن اصطالحاً تطابق ندارد .گاهی میبینیم هر
سه تا رعایت شده است اما معیارهای اقتصاد خرد در آن دیده نشده است.
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یک ابزار مالی عرضه کننده و تقاضا کننده دارد موقعی بازار پیدا میکند که
عرضه کننده این ابزار را در راستای مصالح و منافعاش ببیند یا موقعی
تقاضا پیدا میکنند که متقاضی که اصطالحاً به آن میگوییم سرمایهگذاران
مالی ،سرمایهگذاران ببینند که در راستای اهدافشان است .تطابق با
انگیزهها ،اهداف سرمایهگذاران و ناشران ،همینطور تطابق با روحیات،
گاهی حتی یک ابزار مالی ممکن است همسو با اهداف ناشر یا اهداف
سرمایهگذار باشد اما روحیه سرمایهگذار ما ریسک گریز است ،هر چی هم او
را تشویق کنی که در این پروژه مشارکت کند سود خوبی به دست خواهد
آورد ،میگوید اینکه ریسکش چقدر است؟ کامالً ریسک گریز است و
برعکس ممکن است هم گروهی از سرمایهگذاران ما کامالً ریسکپذیر
باشند ،باید بدانیم که این ابزاری که معرفی میکنیم و یا بحث نقد
شوندگی ،کسی که میآید به جای ملک و ساختمان ،ابزار مالی را انتخاب
میکند هدف اولیه آن این است که وقتی که فردا به پول الزم شد در بازار
بتواند بفروشد ،اگر ما بیاییم ابزاری را طراحی کنیم که نقدشوندگی ندارد
ولو اینکه از همه جهت عالی است اما قابلیت نقدشوندگی در بازار مالی
ندارد و موفق نخواهد بود .بحث کارآیی در مقایسه با سایر ابزارها ،دیدیم که
غالب طراحان ابزار مالی یا معیارهای اقتصاد خرد را ندیدهاند یا اقتصاد کالن
را ندیدهاند .بحث ریسک ،یک ابزار مالی باید کامالً با دانش امروز مدیریت
مالی تطابق داشته باشد؛ یعنی ریسکهایش کامالً شناسایی شود و اینکه
این ریسکها چگونه میشود مدیریت کرد؟ به آنها سازگار باشد .بحث توجه
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به مسائل حقوقی و توجه به مسائل حسابداری .البته توضیح خواهیم داد که
بند  6و  7نمیشود به یک محقق که ابزار پیشنهاد میکند به او خرده
گرفت ،علت آن هم به خاطر این است که در حقیقت این حقوقدان است
که باید حقوق مرتبط با آن ابزار طراحی کند و پیشنهاد دهد و همینطور
این حسابدار خبره است که باید یک روش حسابداری خاصی را برای آن
ابزار طراحی کند؛ یعنی اگر ابزار از آن  5منظر قابل دفاع باشد باید
حقوقدان را بگوییم ک حقوقش را طراحی کند و حسابدار هم شیوههایش را
طراحی کند ،اما اگر بتوانیم ابزاری طراحی کنیم که با همین حقوق موجود
و با شیوههای حسابداری موجود تطابق دارد آن قطعاً ترجیح خواهد داشت.
به عبارت دقیقتر ،من جمعبندی آسیبشناسی دیدیم که گاهی از منظر
فقهی مشکلدارد یا نمیتوانیم تأیید کنیم به اصطالح آن روش تحقیق به
گونهای است که قابل اعتماد نیست و نمیشود اطمینان پیدا کرد که این
ابزار از جهت فقهیاشکال ندارد ،یک ابزار مالی خیلی ریسک شریعتش باال
است بیاید منتشر شود کلی منابع جمع شود یک دفعه ببینیم که
استفتائاتی شد و گفتند این خالف شرع است ،جمع کردن و تسویه حساب
آن همه چیز را به هم میریزد ،چون معامالت چند  100میلیاردی و چند
 100هزار میلیاردی است .بعضی از آسیبها از جهت اقتصادی از منظر
اقتصاد خرد و کالن ،بخشی از جهت مالی ،بخشی از جهت حقوقی و از
جهت حسابداری ممکن است سازگار نباشند .گفتیم که گروه سوم آسیبها
خیلی مهم نیست از این جهت که یعنی ما باید بیاییم قوانین و مقررات
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مناسباش را وضع کنیم و مدل حسابداری بر اساس آن طراحی کنیم ،اما
آن گروه اول و گروه دوم که رویکرد فقهی ،اقتصادی و مالی ابزار باید کامالً
مورد اطمینان باشد ،مهم میباشد .پس از این آسیبشناسی آمدیم
راهکاری نشان دادیم که اگر ما بخواهیم ابزاری را طراحی کنیم چه طوری
باید طراحی کنیم که هم از جهت فقهی و هم از جهت اقتصاد خرد و کالن
و مدیریت مالی بتوانیم از آن دفاع کنیم و اصطالحات از جهت منطق روش
تحقیق قابل دفاع باشد و قابل اعتبار باشد .اینجا آمدیم بر اساس مدلی که
پیشنهاد دادیم گفتیم که در درجه اول محقق باید ایده ابزار جدید را باز
کند و به اصطالح طرح مسئله ،ضرورت تحقیق و مباحثی از این صنف که
بحث اصالً چی هست و میخواهد چکار بکند و بعد در درجه دوم این ابزار
را باید بیاید از جهت انگیزهها و نیاز ناشران این ابزار را آن کسی که
میخواهد بدهد ببینیم چه نیازی از آن ناشر و بانی را میخواهد پوشش
بدهد؟ به صورت خیلی کالن ما دو گروه به اصطالح نیاز در ناشران داریم،
یک گروه بحث تأمین مالی است نوعاً ناشر اوراق مالی و ابزار مالی نوعاً
منابع مالی کم دارد و میخواهد تأمین مالی بکند گاهی مواقع هدفاش
پوشش ریسک است و میخواهد تولید کنند برای سال  97برنامهریزی کند،
منتها نگران است که آیا مواد اولیه هست و پیدا میشود؟ به چه قیمتی پیدا
میشود؟ محصولی که تولید خواهد کرد میتواند بفروشد یا خیر؟ اگر
میتواند بفروشد با چه قیمتی میتواند؟ هدفش پوشش ریسک است .روی
این حساب باید به صورت مشخص این شخص طراح بگوید که مثالً من این
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را به عنوان ابزار تعیین مالی دارم طراحی میکنم یا ابزار پوشش ریسک یا
هر دو تا .چون داریم ابزارهایی مثل سلف موازی هم بحث پوشش ریسک در
آن هست و هم تأمین مالی ،منتها اغلب یا تأمین مالی هستند یا پوشش
ریسک مشترک خیلی کم پیدا میشود .بعد از اینکه این مرحله مشخص
شد و محقق ما جواب روشنی داد نوبت میرسد به سرمایهگذاران،
سرمایهگذارانی که میخواهند این اوراق مالی و این ابزار را بخرند ،آیا

هدفشان دیده شده است؟ در این ابزار نوعاً سرمایهگذاران به دنبال کسب
سود و درآمد هستند به دید سرمایهگذاری نگاه میکنند حاال البته در
اقتصاد اسالمی ما آمدیم بحث کسب درآمد را توسعه دادیم ،گفتیم که
درآمد دنیوی مالی و دنیوی یا کسب ثواب اخروی ،منتها باالخره
سرمایهگذار باید یک چیزی از این ابزار کسب کند و به دست بیاورد آیا در
این ابزار دیده شده یا خیر؟ بعد از آن نوبت میرسد به اینکه این محقق
بیاید بگوییم که اینجا حداقلهای انتشار ابزار ،طراحی ابزار دیده شده است،
این ابزار مطابق اهداف و انگیزههای ناشران هست و مطابق با اهداف و
انگیزههای سرمایهگذاران هم است ،اگر وارد بازار شود به احتمال زیاد جواب
میدهد .اینجا بحث بررسی فقهی ابزار الزم است که به یک روش مناسب
فقهی باید تحلیل شود که ما اینجا در این روش یک روش خاصی که مصون
از آن آسیبهای فقهی که در راهکارها توضیح دادیم طراحی کردیم .عالوه
بر اینها ،این کمینههایی بود که بررسی سایر معیارهای اقتصادی و مالی
بحث مثالً در معیارهای اقتصادی ،اگر دولت بخواهد از این ابزار حمایت
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بکند باید در راستای سیاستهای مالی و سیاستهای پولی باشد این را باید
بررسی کنیم که آیا در راستای اینها هست یا خیر؟ بحث معیارهای عدالت
اقتصادی .ما عالوه بر تحلیل محقق گفتیم که سر اینکه محقق بیاید بگوید
که بله من این را بررسی کردم از جهت معیارهای اقتصاد خرد و معیارهای
اقتصاد کالن خیلی خوب است ،خب این ادعای شما است ،خیلی خوب
است به چه روشی میخواهی این را اثبات کنید؟ چون بحث ما اینجا است
که اصطالحاً این ابزار ،ابزار نویی است ،هنوز تجربه نشده است تا بگویم بله
ما آمارها را آمده با مدلهای سنجی استخراج کردهایم و نشان دادیم که
چقدر موفق یا ناموفق است؟ در اینجا ابزار تازه باید معرفی شود ،اینجا
گفتیم که بیاید با نظرخواهی از خبرگان و جمعبندی دیدگاههای خبرگان
بیاید نشان دهد که این فقط برداشت شخصی من نیست ،این ابزار اگر
معرفی شود هم همسو با اهداف ناشران است و هم با اهداف سرمایهگذاران
و سایر مسائل همسو است .بعد بیاید بحث قوانین مقررات را بررسی کند که
این ابزار چقدر با قوانین و مقررات ما سازگار است و یا نشان دهد که
احتیاج به تدوین قوانین و مقررات جدید داریم این طور نباشد که بگوییم
که مسائل قانونیاش کدام است؟ و بگوید که من پیشبینی نکردهام .آنجا
مشخصاً بگوید که این در چارچوب فالن قوانین یا اینکه به تنظیم قراردادها
و قوانین جدید احتیاج دارد .همینطور نسبت به رویههای حسابداری نشان
دهد که بر اساس فالن رویه حسابداری میشود این ابزار را مسائل
حسابداریاش را به انجام رساند یا اینکه نیاز به تغییر هست .ما دو تا بحث
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جدی در این ابزاری که معرفی میشود داریم .یک بحث انطباق فقهی است
که اصطالحاً بتواند برای ما اطمینان بیاورد .مطمئن بشویم این روشی که
محقق ما در طراحی ابزار به کار گرفته کامالً از جهت فقهی قابل دفاع است.
برای این منظور از یک روش تحقیق با عنوان اجتهاد چند مرحلهای
پیشنهاد شده است ،اجتهاد چند مرحلهای یک روش تحقیقی بود که بنده
در  5سال اخیر ارائه کردهام و در کنگره علوم اسالمی به عنوان یک نظریه
قابل قبول استادان بود و هم تاکنون تا  10رساله دکتری در دانشگاههای
تهران ،تربیت مدرس ،دانشگاه امام صادق (ع) و در حوزه بر اساس آن دفاع
کردیم و به شکل یک مقاله علمی پژوهشی هم در مجله اقتصاد اسالمی
منتشر شده است .اینجا ما آمدهایم گفتهایم که بخش فقهیاش را از همان
روش اجتهاد چند مرحلهای استفاده کند ،تطابق دارد؟ آیا میتوانیم در این
عقد تغییراتی انجام دهیم که با آن ابزار تطابق داشته باشد یا ابزار را تغییر
دهیم که با عقد تطابق داشته باشد؟ و اگر همه اینها جواب منفی بود آیا
میتوانیم یک عقد جدیدی طراحی کنیم که ضوابط اسالمی اجتهاد چند
مرحلهای به این صورت است که محقق ابتدا میآید ابزار مورد طراحی را از
جهت ویژگیهای خود ابزار باز میکند اصطالحاً میگوییم ابزار را شرح
میدهد در مرحله بعدی محقق خودش میآید ابعاد فقهی ابزار را با دید
خودش باز میکند میگوید که این از نظر فقهی سه تا نکته دارد که باید
حل شود ،بعد میآید محقق نزدیکترین قرارداد را از جهت فقهی متناسب
با برداشت خودش از جهت آن ابعاد فقهی انتخاب میکند ،پرسشنامههایی

روش طراحی ابزارهای مالی اسالمی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

21

بر اساس ابعادی که دیده و عقدی که انتخاب کرده طراحی میکند و سه
پرسش اساسی از خبرههای فقه مالی خواهد کرد که آیا ویژگیهای ابزار با
ویژگیهای عقدی که انتخاب کرده را دارد؟ و در عین حال این ابزار را
بتواند تبیین و توجیه کند .مرحله بعدی میآید خبرههای فقه مالی را
انتخاب میکند که مشخصات خبرههای فقه مالی را توضیح دادیم که
حداقل مثالً سطح چهار حوزه را داشته باشد ،حداقل مدرک ارشد یا
دکترای مرتبط با آن رشته را در اقتصاد اسالمی یا مالی اسالمی داشته
باشد ،مثالً مقاله داشته باشد یا عضو شورای فقهی باشد یا عضو کمیته
فقهی سازمان بورس باشد یا اینکه در این زمینه معروف باشد ولو اینکه
مقاله ندارد ولی جزء صاحبنظران فقه اقتصادی است .بعد میآید این ایده
خودش را با آن سؤاالت در اختیار خبرگان فقه مالی میگذارد ،خبرگان
مالی یا اکثراً همسو با محقق جواب میدهند که خوب اینجا میگوییم که
فعالً نظر محقق تا اینجا خوب پیش رفته است یا جواب منفی میدهند ،اگر
جواب منفی دیدند میگوییم که نظر محقق اینجا رد شد بر گردد و باید از
نو شروع کند یا اینکه اختالفی میشود برخی نظر موافق و برخی مخالف
اینجا اصطالحاً گفتیم در آن روش تحقیق ،نظر مخالفها را میگیرد ،به
موافقها میدهد و بالعکس و دوباره نظرخواهی میکند باز یا جواب مثبت
میگیرد و یا جواب منفی میگیرد بعد از اینکه جواب مثبت یا جواب منفی
گرفت جواب منفی بگیرد باید برود دوباره از نو طراحی را شروع کند اگر
جواب مثبت گرفت یا اکثراً مثبت بود اینجا میآید ابزار را با آن ابعاد فقهی
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که خبرگان مالی به آن رسیدند و جوابهایی که خبرگان مالی ارائه کردهاند
حاال به شکل استفتاء در میآورد؛ یعنی یک استفتایی هست که ابعادش را
خبرگان فقهی دیدند و تأیید کردند که این ابزار از این جهات محل بحث
فقهی است و بعد حاال نوبت به استفتاء میرسد وقتی که استفتاء میشود از
چند حالت خارج نیست یا اکثر مراجع نظر مساعد میدهند آن موقع ما
میگوییم که این ابزار از جهت فقهی تعیین شد .در این مرحله اگر اکثر
مراجع جواب مثبت دهند در حقیقت ما دغدغهها و نگرانیهایی که در
روش تحقیقهای فعلی وجود داشت آنها را نخواهیم داشت چون محقق
خودش از ابعاد فقهی رفته کار کرده و آن سؤالهای ما را پاسخ داده عالوه
بر این خبرههای مالی که باالتر از محقق هستند یا همتراز محقق هستند
آنها را دیدند و تأیید کردند و در عین حال با این جمعبندی رفته استفتاء
شده و نظر مراجع تقلید گرفته شده و آنها هم مثبت نظر دادهاند اینجا در
حقیقت ما هم اعتماد میکنیم به اینکه موضوع خوب تبیین شده و حکم
هم از طرف اکثر مراجع مورد موافقت قرار گرفته است اگر تأیید نشد باز
این فرآیندی دارد و محقق میرود از مراحل قبلی کار را شروع میکند .در
هر مرحلهای خبرهها یک به یک پرسشهایی که مرتبط هست پاسخ
میدهند و در آن پرسشها آمدهایم محل لغزشهای محقق را مشخص
کردیم که محقق ممکن است در تعریف موضوع نتوانسته خوب تعریف کرده
باشد ،در شناسایی ابعاد فقهی ناموفق بوده باشد یا ارتباط پیدا کردن این
ویژگیهای ابزار با ابعاد فقهی ناموفق باشد یا در انتخاب عقد چه
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چالشهایی وجود دارد اینها اصطالحات مطرح کردیم که هم محقق باید
حواسش جمع باشد و هم خبرگان مالی به مراجع هم توصیههایی البته
شده که چه روشی استفاده میکنیم .این باعث میشود که در اینجا ما آن
اطمینان و اعتمادی که به روشهای قبلی نداریم ،به وجود بیاید .در بخش
اقتصادی و مالی هم آمدهایم در حقیقت آن دغدغههای ناشران و
دغدغههای سرمایهگذاران را به شکل پرسش در آوردهایم که محقق با
نظرخواهی از خبرگان مالی و اقتصادی که عبارتاند از سرمایهگذاران خرد،
سرمایهگذاران نهادی ،ناشران بالفعل اوراق بهادار و ناشرانی که احتمال
میدهیم اینها استفاده کنند از اینها و از استادان اقتصادی این پرسشها
صورت میگیرد.
خالصه اینکه این را در حقیقت ما آمدهایم روشی را طراحی کردهایم که در
آن روش اوالً بزنگاههای فقهی و اقتصادی و مالی را برای محقق برجسته
کردهایم که شما باید موقع طراحی ابزار ،به این بزنگاهها توجه داشته باشید
و دوم اینکه اگر بخواهید که ابزارت از این منظرها مورد اعتماد جامعه علمی
باشد ،با چه روشی باید دیدگاه خودت را تقویت کنید و نسبت به مسائل
حقوقی و حسابداری هم موضع خود را مشخص کنید که آیا قوانین فعلی و
شیوههای حسابداری فعلی برای این ابزار کافی است یا اینکه پیشنهاد
تدوین قوانین و شیوههای حسابداری دارید؟ از اینکه وقت شریف استادان را
گرفتم ،عذرخواهی میکنم.
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ج) نقد و نظر
 -دکتر میثم موسایی

1

از آقای دکتر موسویان هم واقعاً باید تشکر کرد و همه میدانیم که اقتصاد
اسالمی ابعاد مختلفی دارد .در این حوزه؛ یعنی ابزارهای مالی ،بحث
بانکداری ،بورس و غیره ایشان صاحبنظر هستند و من اگر نکاتی به ذهنم
میرسد از جهت طرح سؤال است و نه اینکه بخواهم اشکالی ایراد کرده
باشم .یک مسئلهای که به نظر من در کار شما وجود داشت ،در دو حوزه
میتوان خالصهاش کرد؛ یعنی ابزاری طراحی کنیم که مشکل شرعی
نداشته باشد و کارآمد باشد و چه مراحلی طی کنیم که این ویژگی را
داشته باشد .آسیبهای مختلفی را یاد کردید ،منتها من بحثی کلیتر دارم،
روش به ماهو روش که اصالت ندارد ،یعنی نباید فکر کنیم که این روش،
روشی است که آخرین روش است و این روش صبغه دینی دارد یا صبغه
علمی دارد نه ،متناسب با موضوع این روش باید این اجازه را بدهیم که از
تغییر فرار نکنیم .نکته دوم این روش به نظر من حتی آن جنبههای که ما
اینجا به کار میبریم و حتی بعضی از مسائلی که در آن حوزه مباهات است
در واقع بیشتر در منطقه الفراغ است .بنابراین ،دست محقق در اینجا بسیار
بازتر است که بتوانند از هر روشی و ابزاری که این ویژگی را دارد طراحی
کند و نکته بعدی این است که ما در اینجا یک ابزاری طراحی کردیم و با
نظر مشهور فقها مطابقت داشت حاال یک کسی که با نظر شورای نگهبان
 .1استاد دانشگاه تهران
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اگر تطبیق نداشت چکار باید کرد؟ بعد اینهایی که اگر عوض میشوند چه
مالکی است؟ اینها به نظر من باید دیده شود یا فرض فرمایید یک نظر
اینکه باید قواعد فقهی بر مبنای فقیه که حاکم است باید صورت بگیرد؛
یعنی ولی فقیه ،در آن صورت اگر نظر والیت فقیه نظر شاذ از نظر فقهی
بود آیا باید همه اینها را عوض کنیم؟ اینجا باید هرکسی به نظر مرجع خود
عمل کند یک ابزاری برای من مثالً مشروع است برای کسی دیگر نامشروع.
اینها را در این طرح میدانم که شما فکر کردهاید ولی بیان نشد و فکر
میکنم در بخش فقهی این مهم است ،مقدم هست نظر فقهی مرجعی که
در رأس کشور است یا نیست؟ یا هرکسی باید به نظر مرجع خودش آن هم
در معامالت که آن هم به نظر من جنبه اجتماعی دارد و مثل عبادات
نیست که هر کسی مطابق با نظر مرجع خود عمل کند .من فکر کنم اینجا
یک بلبشویی ایجاد شود اگر این راه را باز بگذاریم .بعد حاال یک سری
مطالعات را شما آوردید بعضیهایشان ترکیبی بود به نظر من بد نبود،
مطالعاتی که فقط فقهی یا فقط اقتصادی و بعضی هم ترکیبی هست .بعد
نهایتش بحث اعتبار است البته پیش از بحث اعتبار بحث کارآمدی است .ما
تا یک روشی را اجرا نکنیم آزمون نکنیم ،نمیتوانیم بگوییم کارآمد هست یا
خیر ،فقط در مرحله پیشآزمون میتوانیم پیشبینی کنیم که اگر بخواهد
این اجرا شود چه پیامدی داشته باشد .بنابراین ،من فکر میکنم برای
طراحی یک ابزار اگر ارائه شود حداقل جامعه کوچکی به عنوان پایلوت اجرا
شود و ببینیم این جواب میدهند در این مجموعه یا خیر؟ نکته دیگری که
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به نظر من جزء آسیبهای خیلی مهم فقهی به شمار میرود ما در سیستم
مالی و بانکداریمان متأسفانه فقط اسم ابزارها عوض شده همه همان اوراق
قرضه است؛ یعنی مردم میخرند بعد میگویند چقدر سود دارد و این به آن
نیت ناشر خیلی مربوط میشود؛ یعنی در واقع مردم نگاه نمیکنند که
خرید دین است دولت به بانک مرکزی بدهکار است اوراق منتشر میکنند
که دین خود را بپردازد و اگر این نباشد در واقع همه قواعدی که ما داریم
مالحظه میکنیم؛ یعنی بینتیجه .مثل این میماند که ما طراحی کردیم در
سه بانکداری بر اساس مضاربه اشکال ندارد و آن آقایی آنجا امضا میکنند
کاری ندارد به اینکه من این پول را میخواهم بگیرم با این سود ،این تغییر
لفظ چیزی را حل نمیکند لفظ تابع ماهیت و معنا است که مفهوم پیدا
میکند .در شریعت که آیا این شرعی هست یا خیر؟ این برای یک سیستم
دیگری طراحی شده است حاال ما هم عمالً نظام ما خیلی جدا نیست و
جنبههای سرمایهداریاش شاید بدتر هم باشد .حاال ما با یک سری کلمات
مشکل را حل کنیم به این شکل حل نمیشود ،البته شما آورده بودید نکته
بسیار مهمی که کمتر به آن پرداخته شد و آن اینکه ابعاد مختلف اقتصاد
اسالمی اهداف دیده شود؛ یعنی کلی نظام باید دیده شود که این در درون
آن معنا پیدا کند که این میدانم مورد توجه شما بود و این باید برجسته
شود به دلیل همین آسیبهای عملی که میبینیم اسم عوض شده است .ما
در اتریش نرخ بهره یک درصد است و میآییم اینجا  30درصد است ،در
واقع اسالم با یک سؤال بزرگ مواجه میشود .علت این است که این
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سیستم و این کارکنان و این ابزار برای یک سیستم دیگری طراحی شده و
برای یک موتور دیگر طراحی شده که بنزین سوز بوده است حاال آمدیم
اینجا با یک موتوری که میخواهد با انرژی اتمی کار کند میگذاریم و قطعاً
این موتور با آن جور در نمیآید .نهایت از نظر روششناسی هم به نظر من
باید یک بحثی با عنوان فلسفه روش یا روش روششناسی شود که این
روش چطور شما میگویید که اطمینان آور است؟؛ یعنی حداقل در حوزه
اجرا تا زمانی که روی کاغذ است ما چنین چیزی نمیتوانیم بگوییم باید
اول اجرا شود و سپس از لحاظ فلسفه روش بتوانیم به یک طریقی نشان
دهیم که این واقعاً از اعتبار الزم برخوردار است .یکی از مشکالتی که
خودتان بهتر میدانید درخصوص فقها این است که اصوالً آنها این
موضوعات را خوب نمیشناسند؛ یعنی با یک نظرسنجی این مشکل حل
نمیشود .یک فقیه در خصوص یک موضوعی از آن سؤال کنیم و نگاه به
موضوع میکند حکم صادر میکند .ولی این موضوع را معموالً نمیشناسند
و یا خیلی کم میشناسند ،شاید روش مصاحبه عمیق ،اینجا شاید بهتر
جواب دهد تا اینکه ما یک پرسشنامه تهیه کنیم و بفرستیم برای فقها به
قول شما وقت هم ندارند چند صفحه راه بخواند و بگوید بله این مطابق با
شریعت است یا خیر .خود شما میدانید که حکم تابع با موضوع است وقتی
موضوع درست شناخته نشده باشد همه آن احکام در مورد آن موضوع
نیست و در مورد موضوع دیگری است که در یک دوره و نظام دیگری تولید
شده و اآلن در ذهنش با همان ابزار سادهای که قبالً بوده فکر میکند با این
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حکم قابل حل است .نمونهاش همین مثالی بود که از جریمه تأخیر
فرمودید و این در سطح بین فردی قابل اعمال شود ،ولی اگر شما در یک
سیستم بخواهید آن را پیاده کنید ،نمیتوانیم به یک فقیه مراجعه کنید که
مجموعه فتاوایش بر مبنای مسئولیت فردی و نه مسئولیت اجتماعی است.
شاید در اینجا باید به روش دیگری متوسل شویم در واقع یک بخشی از
موضوع شناسی را واگذار کنیم که با مشارکت آن فقیه در واقع تعیین شود
که خود شما یک جایی پذیرفتهاید و بعد رد کردهاید؛ یعنی آن کسی که
میخواهد چنین کاری انجام دهد خودش حداقل باید در این حوزه مجتهد
باشد که این کار را انجام دهد و بعد باید برود تبلیغ کند چه بسا یک نظریه
شاذ باشد و این راه به نظر من نباید بسته شود .در یک کالم اگر بخواهم
یک ایراد کلی که نه ولی یک شبه کلی بگیرم این است که ما محدود به
هیچ روشی نیستیم ،هیچ روشی حرف آخر را نمیزند روش هم قابل تغییر
است نباید فکر کنیم همین یک روش ویژه است و راههای دیگری نیست
که من چند تا نکته عرض کردم احتماالً در کار شما دیده شده است.
 -دکتر خلیل سعیدی

1

نکات خوبی مطرح کردند با توجه به جایگاه و موقعیت دکتر موسویان
سؤالی را مطرح میکنم .باالخره در نظام بازار و نظام سرمایهداری یک سری
روشهایی جا افتاده که خیلی سهل و آسان است ،اآلن مراحلی که شما
برای سرمایهگذاری و تأمین مالی طراحی کردید یک کار پژوهشی درستی
 .1مدیرکل نظارت و ارزیابی مرکز الگو
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است ولی یک سؤالی هست که باالخره ما بعد از  40سال از استقرار نظام
جمهوری اسالمی هنوز در پیچ و خم طراحی روشهای تأمین مالی هستیم
که دستاورد چند صد ساله بشری به یک دستاوردهای خیلی روشن ،ساده و
شفاف رسیده است .ولی نمیدانم شاید حوزههای علمیه ما به دلیل جاذبه
بقیه حوزههای سیاسی و مدیریتی نگذاشته در این حوزهها کار کنند .وقتی
ما حکومت اسالمی تشکیل میدهیم و اگر ادعا داریم باید بیاییم راهکارهای
مناسب را که بتوانند رقابت کنند با راهکارهای موجود را شناسایی کند .این
نکته بسیار مهمی است ضمن تأیید همه نکاتی که آقای دکتر مطرح کردند
به نظر من با توجه به جایگاه حضرتعالی ،نظام باید این را پیگیری کند.
نظام اسالمی هنوز نتوانسته است ،ما حتی چندین سال گذشت تا در اوایل
انقالب اوراق مشارکت را توانستیم جمع کنیم .لذا جمعبندی مباحث در
حوزه فقهی خیلی سخت است .علمای مختلف هرکدام نظر خاص خودشان
را دارند .حاال روشهای تأمین مالی در حوزههای مختلف و دیدگاههای
مختلفی مطرح میشود و کشور دچار سردرگمی میشود .همین آفتهایی
است که همین اآلن عملکرد اقتصادی کشورمان نشان دهنده این است .از
این رو ،به نظر میرسد که باید جنبید ،مخصوصاً حوزههای علمیه ما که
داعیه هدایت جامعه و رقابت در عرصه جهانی را دارند .باید حوزه بتواند
خودش را بازسازی کند و روشهای خودش را به روز کند .این طوری
نمیشود ،اگر اینطوری پیش برویم قطعاً ما دچار مشکل کلیدی خواهیم
شد .عرصه اآلن عرصه رقابتی است .حاال ما بعد از  40سال تازه روشی که
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میخواهد تأمین مالی کند همه روش و مراحل را رفت و بعد حاال بیاییم در
حوزه فقهی چه کار کنیم؟ و یک زمانی میگفتند که یکی از بزرگان کشور
میخواست در خصوص یک حوزهای اظهارنظر کند ،میگفتند میترسید با
اینکه جایگاهش باالترین جایگاه بود ،میگفت نکند من یک حکمی بدهم
که اشکال داشته باشد در عین حال اینها به نظر من با توجه به جایگاه
حضرتعالی و با توجه به اینکه ماها باالخره در عرصه اقتصاد هستیم و
مسائل را میشناسیم ،به نظر من با این راهکارها و با این شیوهها ره به جای
نمیبریم .همانطور که اشاره فرمودند سیستم بانکی ما فقط اسمش را
گذاشتیم اسالمی ولی دقیقاً کاله شرعی است .باالخره به نظر من نظام باید
یک تدبیری بیندیشد باالخره ما باید از این مجموعه تفرق در برداشتهای
مختلف یک همگرایی ایجاد کنیم و بگوییم ما در بعد اسالمی دیدگاههایمان
و نظراتمان این هست وگرنه تا این کار را نکنیم ما توفیق پیدا نمیکنیم.
 -علیاصغر ربیعی

1

همانطور که مستحضرید ابزارهای مالی که در اقتصاد است در کنار
بحثهای سیاست پولی و مالی با هم صحبت میشود .من یکی از سؤاالتم
این هست که اگر قبضهای پولی را هم لحاظ کنیم ،آن وقت باید چه کار
کنیم؟ یک سری سؤاالت جزئی و یک سری سؤاالت کلی دارم .شاید
نقدهایی که میشود به این مقاله و این رویکردها و این پژوهشها داشت
این هست که شاید این بحثها یک مقدار پسینی هست .منظورم از پسینی
 .1کارشناس اندیشکده عدالت

روش طراحی ابزارهای مالی اسالمی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

31

این هست که خیلی شاید رئالیستی هست واقعاً یک مزیتی هست اینکه یک
سری از درهای عرشی و آسمانی و بحثی از کلیات و مفاهیم را ما روی
زمین بیاوریم .حاال ببینیم باید چه کار کنیم یک نظامی  40سال است ادعا
دارد در بین  60 ،50کشور اسالمی یک سری از ابزارهای سیاسی پولی و
مالی میخواهد که بر سیاستهایش اعمال کند .حاال کاری نکرده و اآلن در
حد به قول آقای دکتر سعیدی بعد از این همه سال ما در حال پژوهش و
کنکاش هستیم .سؤال جدی بنده این هست که چرا ما آنقدر رفتهایم در
بحثهای ذهنی و در بحثهای عینی و بحثهای پیشینی اینها را هنوز
نپخته رها کردهایم و تکلیفشان روشن نشده است .البته من اینجا
نمیخواهم تعیین تقصیر کنم .اگر بخواهم بگویم خیلی از علل هست که ما
به اینجا گسیل دادهایم که محققان و پژوهشگران این عرصه آنقدر
مشکالت و پژوهشهای اجمالی در این زمینه هست و سؤالهای پاسخ داده
نشده که مجبور هستند گوشهای را انتخاب کنند .سؤال سوم من این هست
که شاید این مراجعه به بحث نخبگان و یک روش دلفی هستش که این
شاید یک روش تکمیلی هست ،مثل این روشها ،اینجا ما را برای محقق که
میخواهد دست به این کار بزند و بحثهای اسالمی را دیده و بحثهای
دانشگاهی همینطور ،که فقط بحثهای غیراسالمی را بیشتر انجام
میدهند دیده است ،اینجا یک مسئله برای او هست که به یک «النقیضان
الیجتمعان» میرسد که هم در مبانی مثالً مراجع در بحثهای اسالمی
میرسند به مبانی که مثالً عدالت اقتصادی مالک است .ولی در آنجا یکی از
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فروضات اولیه بحث اقتصاد متعارف همان بحثهایی که من رویش کار
کردهام ،حتی در پایاننامه کارشناسیارشد من اقتصاد بوده و درباره آن کار
کردهام ،بحث ابزاری هست .آخر حرف این هست که میگوید سود مالک
است به هر قیمتی؛ یعنی خالصه و شفاف آن همین است اصالً نمی خوام
عرضه و تقاضا به  Equilibriumبرسد  Justiceبرای من اهمیتی ندارد ،در
کارایی  Efficiencyنهایتاً یک گوشهای اگر از عدالت است اصالً یک درصد
از عدالتی هست که در پرتو شاید باشد .این النقیضان الیجتمعان در این
روش کار را سخت میکند .هم نظر مراجع را بگیرد و هم بحثهای متعارف
در بازارهای مالی و پولی دنیا را هم جوابگو باشد به یک جایی میرسد که
مثل آن النقیضان اصالً نمیشود اینها را جمع کرد .یک بحث دیگر این است
که راهکار شاید این نیست که سؤالم این هست که ما بعد از  4دهه از
انقالب اسالمی و بحثهای اسالمی که با مراجع ما داریم ،ما از الک احکام
فردی هنوز بیرون نیامدهایم و احکام حکومتی و آن چیزی که باید جاری
کنیم برای این کشور و جامعه ،ما صادر نکردهایم .در بحث اقتصاد و در
بحث جاهای دیگر هم این نقص را داریم ،باید به مراجع پیشنهاد بدهیم که
شما بیایید هیئتهای فقهی اسالمی و اقتصاد اسالمی داشته باشید تا هم
کارشناسان زبده مالی و اسالمی در آن باشند و هم کارشناسان زبده اقتصاد
متعارف .اینها بیایند با همدیگر جمع شوند و آن بحثهای النقیضان را
کشف کنند و شفاف بگویند تکلیف ما این است .ما نمیتوانیم اینها را جمع
کنیم ،مراجع همانطور که جناب استاد هم فرمودند بعضی از موضوعها را
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شاید واقعاً نمیشناسند و آن هیئت فقهی که حضرتعالی هم میشناسید
بعضی از مراجع را و حقیر هم میدانیم که روی هیئت استفتائات مراجع
گاهی اوقات ارتباط داریم ،بعضیها اصالً موضوع را نمیشناسند بحث
تخصصی در آن نمیتوانند بکنند و یک حکمی میدهند که راهگشا نیست.
یک نکته دیگر بگویم که دکتر سعیدی هم فرمودند که چرا در نظام ما این
همه مشکل داریم؟ مشکل بدون علت به وجود نیامده است .شاید  4دهه از
نظام گذشته و شاید نظام از حوزه علمیه این مطالبه را نکرده است؛ یعنی
مردم نخواستند و به آن مرحله نرسیدیم .نظام این کار را نکرده و دانشگاه
هم نکرده است .این مطالبه را اگر میشد این حوزهای که در مسائل اولیه
دین جامعه ما که مانده است .ما کمبود نیروی ماهر و متخصص در این امر
داریم .آن برنامه همه جانبه از یک جایی از یک ظرفی شما میتوانید انتظار
داشته باشید که خیلی از مقدماتش را فراهم کرده باشند ،از جمله اینکه
خود نظام هم مطالبه کرده باشد و از آن بخواهد و یک ظرفیتی در
اختیارش بگذارد.
 -دکتر موسی عنبری

1

سؤال من این بود چون من در حوزه توسعه کار میکنم این ابزارهای
اسالمی که فرمودند مشکلشان در ارتباط با اقتصاد جهانی چی هست؟ اینکه
میگویند این ابزارها دچار رکود هستند و نمیتوانند با ابزارهای عام جهانی
رقابت کنند ،مسئله کجا است؟ یک سؤال دیگر که در خصوص خود ایران
 .1دانشیار دانشگاه تهران و مدیرکل برنامهریزی و تقسیم کار ملی مرکز الگو
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هست سؤال من این است که آیا بین بانکها و مؤسسات ورشکسته با میزان
استفاده از ابزارهای اسالمی یک ارتباطی وجود دارد؟ یک بحثی در ذهن
من این طوری به وجود آمده که فکر میکنم هر چی ایرانیها هر چه بیشتر
از ابزارهای مالی اسالمی از این مفاهیم اسالمی بیشتر استفاده میکنند،
ضمن اینکه این فرصتی است برای الهی کردن و خدایی کردن جامعه ،ولی
آنها فرصت حقه بازی را در واقع با آن تمرین میکنند؛ یعنی با این مفاهیم
و ابزارهای اسالمی یک فرصتی فراهم میشود که اینها بتوانند مردم را
راحتتر جذب کنند و بیشتر از آنها سوءاستفاده کنند .آیا واقعاً ارتباطی بین
این مؤسساتی که ورشکسته شدند با ابزارهای مالی اسالمی هست؟ برخیها
مدعی این بودند که بحث اقتصاد اسالمی را جلو میبرند حاال بین اینها اگر
رابطهای وجود داشته باشد با بحثی که جنابعالی میکنید به عنوان یک
پیشنهاد ،چگونه میتوانیم این بحث را مدیریت کنیم؟
 -دکتر هادی اکبرزاده

1

یک نکتهای که برای من جالب بود روش ارائه مطلب توسط جنابعالی بود
که بنده این روش را خیلی پسندیدم ،خیلی روش علمی بود و صورت
مسئله برای فرد غیرمتخصصی مثل بنده کامالً روشن بود .سؤال بنده این
است که حاال با این روش که فرمودید آیا ابزاری هم طراحی شده تاکنون و
آیا چیزی وارد حوزه اجرا شده یا هنوز در همان مرحله نظری هست؟ که

 .1استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگو
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اگر طراحی شده باشد شاید بهتر بتوان ارزیابی کرد که چقدر میتواند مفید
و مؤثر باشد ،اگر این را توضیح بفرمایید ممنون میشوم.
 -دکتر مجتبی قلیپور

1

بنده ورودی در مباحث اقتصادی و مالی ندارم ولی همانطور که جناب
دکتر اکبرزاده فرمودند ،ایشان آنقدر روشن و واضح توضیح دادند ،حاال من
از دانشی که از خودشان در همین جلسه کسب کردم ،در مورد
روششناسی این بحث یک ابهامی برایم پیش آمده است .البته نفس ورود
این پژوهش مبتنی بر یک دغدغه اساسی است که خصوصاً فقه اقتصادی و
سیاسی دارد ،سؤال این است که در دستگاه فقه چطوری ما میخواهیم
مسائل و مقتضیات روز را به تأیید آن دستگاه برسانیم؟ یا این مسائل و
مقتضیات روز را چگونه از این دستگاه استخراج کنیم؟ نفس پرداختن به
این مسائل آن هم با این روشهای علمی خیلی مبارک و خوب است ،اما به
نظرم این روش حاال شاید یک مسئله که پیش آمد که حاج آقا موسویان
فرصت نکردند این روش را بیشتر توضیح بدهند ،شاید این ابهامی که من با
آن مواجه شدم ناشی از این بود که فرصت ایشان کم بود اما با همین
توضیحاتی که شما دادید ،به نظرم رسید چند تا چالش که همین روش
دارد و خیلی از چالشهای قبلی هم که فرمودید دوباره در همین روش
است و اغلب آنها حل نمیشود را یادآور شوم ،چالش جدیدی که این روش
با آن مواجه میشود این هست که شما که اجماع جامعه علمی را معیار یک
 .1کارشناس معاونت علمی مرکز
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حکم فقهی قرار میدهید .به هر حال مسئله ابزارهای مالی ،مسئله حکم
فقهی و مسئله حجیت شرعی است .ما اینجا نیاز به حجیت شرعی داریم،
سپس شما میآیید یک اجماع ناقص ،معیار یک حجیت شرعی قرار
میدهید ،فکر میکنم مشکلدار میشود .مسئله بعدی این هست که این
روش ممکن است مشکل دیگری داشته باشد و آن نوع تشریحی هست که
آن فرد از آن روش برای اعضای جامعه نخبگان میکند ،ممکن است نوع
رأی که میدهند تأثیر بگذارد؛ یعنی شما روشی را به شکل خاصی تشریح
میکنید و جامعه پرسش شوندگان به صورت خاصی جواب میدهند و اگر
به شکل دیگری بپرسید طوری دیگری جواب میدهد که این میتواند
مسئله باشد! مسئله بعدی چالش میزان تبحر و تخصص آن اعضایی است
که انتخاب میکنیم ،اصالً ما نمیدانیم آنها وقت بگذارند همان مشکلی که
با مرجعیت داشتید که خودتان گفتید یا بخوانند یا اصالً دقت کافی داشته
باشند و آن دشواریهایی که قبالً ایراد شد ،همچنان باقی میماند ،مثالً
عملیاتی بودن ابزار ،همچنان معلوم نیست .ابزاری که از این صافی و این
روش بگذرد میتواند عملیاتی باشد یا خیر .چالشهای حقوقی و حسابداری
همچنان باقی است .بنابراین ،این روش و ابزار ممکن است یک چالش حل
کند ،اما ممکن است چند تا مسئله دیگر ایجاد کند.
 -حجتاالسالم و المسلمین دکتر موسویان

من ابتدا از حسن نظر استادان و دقت نظری که داشتند و مباحث را تعقیب
کردند تشکر میکنم و حتماً مواردی که اینجا مطرح شد در کارهای بعدی

روش طراحی ابزارهای مالی اسالمی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

37

حتماً لحاظ میکنم از این جهت از جمع حاضر و مرکز که این فرصت را به
وجود آوردند تشکر میکنم .من اگر به ترتیب به پرسشها بپردازم .آقای
دکتر موسایی فرمودند این آخرین روش نیست بله همینطور است خودمان
این روش را داریم کنترل میکنیم و در رسالههای دکتری چند تا دانشگاه
داریم به آن میپردازیم و حدود  4رساله دکتری بر اساس این روش دفاع
شده است .آقای دکتر فرمودند ابزاری طراحی شده من توضیح خواهم داد
بله یک ابزار خاصی که کامالً نو است مورد نیاز جدی دولت جمهوری
اسالمی بود ما گفتیم این را موضوع رساله دکتری قرار دهیم در دانشگاه
امام صادق (ع) و با این روش هم پیش بردیم و خوشبختانه نتیجه خوبی
گرفتیم .ما خیلی استقبال میکنیم من این مقاله و همینطور این روش را
در اختیار استادان مختلف روش تحقیق گذاشتم و از آنها مدام نظرخواهی
میکنم و نقطه نظراتشان را میگیرم .جمع حاضر هم هر نکتهای خارج از
جلسه هم بدهند خیلی استقبال میکنیم .در رابطه با بحث نظر شورای
نگهبان یا نظر رهبری یا نظر مرجع تقلید کدام باید معیار باشد ما در بحث
ابزارسازی من این را باید توضیح میدادم البته این را در مقاله آوردهام ولی
اینجا توضیح ندادم یک بحثی که استاد مطرح کردند ،یک وقت بحث
عبادات است ،میگوییم هرکسی از مرجع تقلید خودش تبعیت کند هیچ
مشکلی هم پیش نمیآید ،اما در معامالت حداقلاش من و آقای دکتر
میخواهیم معامله کنیم ایشان مقلد یک مرجع و من یک مرجع دیگر
معامله ما شکل نمیگیرد و در سطح وسیع حداقل معامالت طرفینی هست.
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ما در مقاله گفتهایم که ابزارسازی ما نمیتوانیم روی تک رأیهایی به قول
معروف ابزارسازی کنیم هرچند معتقد باشیم آن رأی درستی از جهت فقهی
است .تا زمانی که ما نتوانیم آن رأی را از جهت فقهی جا بندازیم به گونهای
که مراجع هم افق باشند بحث جبران کاهش ارزش پول که واقعاً کارهای
خود آقای دکتر هم بیتأثیر نبوده در این زمینه ،شما از اول انقالب شروع
کنید دیدگاه مراجع را تا به امروز میبینید که به خاطر وجود یک سری
تحقیقات کلی عوض شده است .منتها یک بحث علمی فوقالعاده سنگین از
جهت فقهی است که زمان میبرد .بنابراین ،در ابزارسازی ما اینجا گفتیم که
موقع یک ابزار میتواند موفق باشد که حداقل مشروح فقهی امروز از آن
استقبال کند وگرنه این ابزار به درد نمیخورد ولو اینکه من به عنوان
موسویان معتقد باشم که این از نظر شرعی کامالً درست است فایدهای
ندارد ،باید مشروع فقهی؛ یعنی باالی  ۸0تا  90درصد جامعه مقلد مراجعی
هستند که وقتی این ابزار را از آنها استفتاء میکنیم میگویند اشکال ندارد.
حاال میگوییم آن 90درصد بیایند این را معامله انجام بدهند 10 ،درصدی
که مرجعشان اجازه نمیدهند دیگر از این ابزار معامله نکنند ،الزم نیست
که همه سهامدار باشند یا سهام ممتاز بخرند ،همان  90درصد جامعه برای
ابزار کافی است .پس بنابراین اینجا ما میآییم میگوییم که نه نظر ولی
فقیه نه نظر شخصی نه شورای نگهبان ،باید ابزار به گونهای باشد که وفاق
مشهور فقهی جامعه را همراه خودش داشته باشد تا بتواند در اقتصاد مورد
معامله قرار بگیرد ،حتی اگر ولی فقیه مجاز میداند اما مشروع مراجع مجاز
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نمیدانند این ابزار قابل معامله نخواهد بود ،عکس آن هم حتی ممکن است
اتفاق بیفتد .مثالً یک ابزاری را ممکن است مرجع خاصی حتی رهبری مجاز
نمیدانند اما غالب مراجع مجاز میدانند این ابزار موفق خواهد بود و مورد
معامله قرار میگیرد ،بله ممکن است دولت به جهت سیاستهای خاصی
جلوی آن را بگیرد این بحث دیگری است ولی از جهت فنی میگوییم این
ابزار موفق خواهد بود .ما اینجا در شورای فقهی بانک مرکزی هم همین را
معیار قرار دادیم .گفتیم که باید ابزار طوری طراحی شود که مورد وفاق
همه باشد یا حداقل مشروع باشد .مطالعات ترکیبی درست است من این را
اضافه میکنم .فرمودید که در کارآمدی تا زمانی که اجرا نشود ما نمیتوانیم
بگوییم این ابزار کارآمد است ،بله این روشها پیشبینی را هموار میکنند.
ما در این مقاله همین اندازه ادعا کردیم ،گفتیم ابزار اگر واقعاً بخواهیم
بگوییم این ابزار کارآمدی است باید اجرا شود اما اجرایش هزینهبر است .اگر
یک ابزاری را بخواهیم طراحی کنیم و بخواهیم در مرحله اجرا بگذاریم
خیلی هزینهبر است گفتیم حداقل باید این مراحل گذاشته شود که
خبرههای کار بگویند که این خوب است آنها تأیید کنند و حاال میآییم
اجرا میکنیم .ولی قطعاً اگر بخواهد کارآمدیاش اثبات شود حتماً باید در
مرحله اجرا ،اجرای پایلوتی در برخی از ابزارها خوب است و به نظر من
جواب میداد ،کما اینکه اآلن هم ما در بازار سرمایه شروع کردهایم ،مثالً
بحث اوراق سلف موازی بنده طراحش بودهام و برای اولین بار در وزارت
نفت اجرا و استقبال هم شد .بعد در برق و گاز و در سایر انرژیها دیدیم
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جالب جواب میداد ،اآلن شده یک ابزار کامالً موفق در بازارهای مالی و کار
میکند .اجرای پایلوتی پیشنهاد خوبی است ،بحثی که مطرح شد که
متأسفانه در بازارهای مالی ما صوری کاری میشود من معتقد هستم اگر ما
بتوانیم روشهای استاندارد برای طراحی ابزار در جامعه علمی نهادینه
کنیم ،جلوی صوری شدن بعضی معامالت گرفته میشود ،علت اینکه
معامالت ما در بانکداری صوری شده ،عمدتاً به ابزارهای طراحی شده بر
میگردد که ابزارهای کافی نبودهاند ،مثالً کسی بچهاش مریض شده و
میخواهد در بیمارستان عمل جراحی کند و مراجعه میکند به بانک و
میگوید که من برای عمل جراحی بچهام  50میلیون میخواهم ،به من
تسهیالت بدهید بر اساس ابزارهای که در قانون عملیات بانکی بدون ربا
آمده است .بانکدار حرفهای ما جستجو میکند و میبیند که این ابزار برای
این طراحی نشده است .لذا میگوید که شما بروید یک فاکتور لوازم خانگی
از فروشگاه محل بیاورید و ما به اسم خرید لوازم خانگی به شما تسهیالت
میدهیم و شما برو بچهات را عمل جراحی کن ،این صوری میشود .یا
کسی میآید میگوید که میخواهم مصالح ساختمانی بخرم برای تأمین
مسکن این بانکدار جستجو میکند و میبیند که برای خرید لوازم خانگی
صوتی و تصویری دیده شده ،اما این فرد مصالح ساختمانی میخواست دیده
نشده است و ابزار مناسب طراحی نشده و میگوید برو یک فاکتور لوازم
خانگی تهیه کنید تا به شما مثالً وام بدهم .از نبود ابزارهای مناسب باعث
شده که صوری شدن ابزارها مطرح شود .در آن زمان که بحث مرابحه را

روش طراحی ابزارهای مالی اسالمی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

41

مطرح کردیم ،دیگر  %۸0فاکتورهای صوری خودکار حل شد .وقتی که بانک
به شما میگوید که این  10میلیون تومان در کارت شما و این  50میلیون
در کارت شما و برو هر کار و هر خدمتی که خودت الزم داری بخر ،این
دیگه خودکار صوری برطرف میشود منتها طراحی نشده بود 5 .سال پیش
قرارداد مرابحه وارد سیستم بانکی ما شد و به تدریج فاکتورهای صوری دارد
حل میشود .روی این حساب من معتقد هستم که در بحث ابزارسازی اگر
ما بتوانیم فرصتش را فراهم کنیم به طور خودکار آن ابزارهای ناکارآمد را
پس میزنند ،ابزارهای جدید و مناسب و متناسب با موضوع را جایگزین
میکند .نکته بعدی که در فرمایشات آقای دکتر بود که این روش تحقیق
باید از منظر روششناسی مورد بررسی قرار بگیرد واقعاً همینطور است و
کامالً مورد استقبال بنده است هر یک از استادان هر نکتهای داشته باشند و
هر پیشنهادی داشته باشند ،استقبال میکنم .نسبت به مصاحبه عمیق
اینجا آقای دکتر اصالً روش نظرخواهی از خبرگان مورد نظر ما نبود مهم
این است که از خبرهها ما نظر گرفته باشیم ،منتها روش مصاحبه عمیق بر
روش پرسشنامهای ترجیح دارد .هر دو تا نظرخواهی از خبرگان است ولی
منتها آن ترجیح دارد منتها یک جای دیگری شما چقدر وقت از مرجع
تقلید بگیرید که میگوید دیگر بس است پیمانه شما پر شده بنویس و بده
دو سه خط بیشتر نباشد ،با توجه به محدودیتها مهم به دست آوردن نظر
خبرگان و نخبگان است و بهترین روش مصاحبه است .درباره پرسش دکتر
سعیدی ،خالصه در این  40سال واقعیت مطلب حاال مخصوصاً آقای دکتر

42

سلسله نشستهای اندیشهورزی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

یک مقدار تواضع کردند ولی  40سال در بحث اقتصاد اسالمی ما شاید 20
سال در چیستی اقتصاد اسالمی گذشت که اصالً اقتصاد اسالمی چیست،
واقعاً فرق دارد با نظام سرمایهداری؟ فرقهای جوهریاش کجا است؟ تقریباً
اولین نقطه شروع بحث ابزار مالی اسالمی با اوراق مشارکت ایران در سال
 1375آغاز شد؛ یعنی میتوانیم بگوییم دانش ابزارهای مالی اسالمی 20
سال است و انصافاً در این 20سال جهشی پیش رفته است در این  20سال
حداقل فقط در ایران ما حدود  40تا ابزار به تصویب رسیده و طراحی شده
است ،منتها تا عملیاتی شود برخیها احتیاج به قانونگذاری در مجلس
دارد ،برخیها قوانین و مقررات دولت را میخواهد ،برخیها شورای پول و
اعتبار و برخی دیگر شورای عالی بورس را میخواهد تا عملیاتی شود .انصافاً
زمانبر است مخصوصاً با این بوروکراسی که در کشورمان هست .میتوانم با
جرئت و جسارت بگویم که دانش مالی اسالمی جهشی پیش میرود .در این
 20سال ،متخصصان مالی متعارف دنیا را متحیر کرده است .همین چند
وقت پیش همایش بینالمللی در بیروت بود از همه جای دنیا آمده بودند،
اقتصاددان فرانسوی که جزء برترینهای اقتصاد مالی هست ،میگفت
دیدگاهی که شما در رابطه با بحث خرید دین دادهاید معتقد هستم همین
راهحل بحث است ،میگفت چون ما بازار بدهی را خیلی گسترده دیدیم و
باعث بحران شد .بحران  200۸عامل اصلیاش همین بازار بدهی بود ،از آن
طرف هم برخیها ضد بازار بدهی اصالً آمدند و گفتند بازار پول نباید باشد
بازار بدهی نباید باشد و باید جمع کنیم اینکه شما آمدید یک موضع وسط
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و آن هم خطکشی شده و آن هم به اقتصاد واقعی پیوند زدید ،جای تأمل
دارد .چون بنده آمدم و گفتم خرید دین اگر در چارچوب دین واقعی که
مرتبط بخش واقعی اقتصاد باشد این نه بحرانزا هست و نه بنبست
میرسد .پس از همایش نزدیک  2ساعت نشست و با من در رابطه با مقاله
صحبت کرد .گفت من فکر میکنم ما در غرب در بحران  200۸از اینجا
ضربه خوردیم .اآلن میخواهم بگویم که بحث ابزارسازی در مالی اسالمی
حدود 20سال هست راه افتاده است و خیلی به خوبی نسبت به دیگر
بخشهای اقتصاد اسالمی ایران راه افتاده است .منتها قطعاًًَ باید افت و
خیزهایش را بپذیریم؛ یعنی یک دانشجوی که خود غرب و ابزارهای که در
غرب طراحی میشود  10سال نمیگذارند که غربال میشود ،یک عدهاش را
میگذارند کنار و یک عده جدید میآورند؛ یعنی من در دانشگاه شهید
بهشتی با آقای دکتر عقیلی کرمانی یک کالس مشترکی داشتیم یک کتابی
برای دوره دکتری آورده بود ارائه بدهد ،کتاب حدود  1000صفحه با خط
ریز انگلیسی ،بعد گفتم آقای دکتر این چه ابزاری است؟ گفت این ابزارهای
مربوط به  2010به بعد است؛ یعنی در این  7سال اخیر باالی  1000صفحه
ابزار مالی در غرب طراحی شده ،در این عرصه من معتقد هستم ما
کاستیهای خیلی زیادی انصافاً در این  4دهه داشتیم ،ولی این بحث
ابزارهای مالی اسالمی حدود  20سال است که شروع شده و در این زمینه
انصافاً هم در جهان اسالم و از جمله در خود ایران ،یک حرکت خیلی
زیبایی شده است .بحث انطباق ابزارها با سیاستهای پولی و مالی این را
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آوردهام و در مقاله هست اینجا شاید من خیلی گذرا اشاره کردم و گفتم که
یک ابزار اگر بخواهد با اقتصاد کالن تطابق داشته باشد باید با سیاستهای
پولی و مالی مالحظه شود و گرنه بیاییم ابزاری طراحی کنیم و فردا ببینیم
خالف سیاستهای مالی دولت و خالف سیاستهای پولی بانک مرکزی
است ،درست نیست .اینکه به واقعیات توجه نشده ایدهآل است ،خیر ما در
این مقاله اصالً یکی از محورهایی که خیلی جدی گرفتهایم که شاید اینجا
نتوانستنم اشاره کنم این است که محقق طراح ابزار باید با دقت به واقعیات
نگاه کند وگرنه ابزاری طراحی میکند که فقط برای پایاننامه و رساله
دکتریاش به درد میخورد .اینکه فرمودید که خود مراجعه به نخبگان آن
مشکل را حل نمیکند .باالخره نخبگان اقتصاد سرمایهداری نگاه به نظام
سرمایهداری دارند و به دنبال حداکثر کردن سود هستند ،آنان با آن دید
نظر میدهند و مراجع میآیند با دید نگاه به آخرت و حداکثر کردن ثواب
نگاه میکنند ،خوب واقعیت مطلب روشی که در اینجا در نظر گرفتهایم و
باز کردهایم ،مثالً بحث اهداف اقتصاد خرد را باز کردهایم و اهداف اقتصاد
کالن را باز کردهایم ،سؤالهای مشخصی میپرسیم که تقریباً مورد اشتراک
هر دو گروه باشد؛ یعنی هم خبرگان اقتصادی و هم خبرگان فقهی ،منتها از
اقتصاددانها افرادی را انتخاب میکنیم که یک مقدار به فکر آخرت هستند
و از فقهایمان افرادی را انتخاب میکنیم که یک مقدار به فکر دنیای مردم
هم باشند و یک جوری با هم کنار بیاییم .اشکال چهارم شما ،کامالً تسلیم
هستم ،هنوز فقه ما رنگ و بوی فقه فردی دارد فقه اجتماعی هنوز در
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حوزهها نهادینه نشده یا واضحتر بگویم استادانش هنوز تربیت نشدهاند .این
نسلی از مراجعی که ما داریم غیر از بعضیها که خودشان شخصاً یک
ویژگیهایی دارند ،مثل مقام معظم رهبری واقعاً اصالً به دین نگاه میکند
کالن نگاه میکند و در آن چارچوب میآید مسئله موردی هم میبیند ،اما
بقیه همان مسئله را نگاه میکنند ،اینکه چه بازتابهای فردی و اجتماعی
خواهد داشت میبینیم آنها اصالً مورد لحاظ نیست .حوزهها باید از این
جهت بازسازی شوند ،آقای دکتر فرمودند این ابزارها چه ارتباطی با
ابزارهای جهانی دارند و چگونه مرتبط باشند؟ این از دو جهت مورد توجه
میتواند باشد یک وقت اینکه آیا این ابزار میتواند در تعامالت بینالمللی به
ما کمک کند؟ ما همین دانشگاه تهران در دانشکده مدیریت که آقای
خوانساری اآلن در این پروژه هستند رساله دکتریاش بحث ظرفیت انتشار
صکوک در سطح جهانی است ما میخواهیم ببینیم این تجربهای که در
داخل کشور از انتشار اوراق بهادار اسالمی به دست آوردهایم ،آیا میتواند در
سطح بینالمللی عملیاتی شود .آنجا نشان دادیم که بله کامالً قابلیت وجود
دارد در درجه اول برای کشورهای اسالمی در درجه دوم برای همه
کشورهاست ،از این نظر اگر منظورتان باشد بله .بحث تعامل با سایر
ابزارهای دنیا ،آنجا من باز مقالهای دارم ،اینکه نحوه تفاوت بانکهای
اسالمی و بانکهای ربوی ،مرحوم شهید محمدباقر صدر حدود  60سال
پیش کتاب «البنک الربوی» را مینوشته آنجا پیشبینی کردهاند که روزی
باالخره فرا خواهد رسید که این بانکهای اسالمی با بانکهای ربوی باید
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معامله کنند در چه چارچوبها و چه قالبهایی؟ این بحث مطالعهاش شروع
شده است ولی جدید است و بحث عمیقی نیست ولی جدید است .این
فرمایشی که شما فرمودید که آیا بین ورشکستگی بانکها و مؤسسات با
ابزارهای مالی و اسالمی تفاوت است یا نه؟ من فکر میکنم تحقیق خیلی
خوبی میتواند باشد مثالً ما بیاییم یک ریشهیابی داشته باشیم ،ببینیم که
چه مقدار از ورشکستگی یا ناکارآمدی بانکها و مؤسسات مالی ما مرتبط به
نوع ابزارهای که انتخاب میکنند ،هست؟ متأسفانه تحقیقی به شکل
آسیبشناسی تا به حال ندیدم و سراغ ندارم .اما اینکه یک تحقیق علمی
روشمند نشان دهد که این بانک ورشکسته شده مثالً چقدر تحت تأثیر ابزار
است و چقدر تحت تأثیر بیتدبیری خودش است و عقالنیت به کار نبرده
است .فرمودید که آیا با این روش تحقیق ابزاری طراحی شده؟ بله یک
ابزاری هست در دنیا با عنوان «اوراق قرضه مصون از تورم» که این اوراق
قرضه خیلی کاربردهای خوبی در اقتصاد دنیا دارد علتش هم به خاطر این
هست که دولتها گاهی یک پروژههای بلندمدت دارند مثالً  10ساله و 15
ساله ،اینجا میبینند که اگر بیایند اوراق قرضه منتشر کنند با نرخ بهره 5
درصد ،سرمایهگذار وقتی میخواهد اوراق قرضه را بخرد میگوید که از کجا
معلوم بعد از سه سال تورم این کشور شد  15درصد من تازه  10درصد هم
ضرر میکنم یا شد  ۸درصد آنوقت من  3درصد ضرر هم میکنم دولت
بگوید که برای اینکه این احتماالت برطرف شود من میآیم اوراق قرضه
منتشر میکنم با 12درصد ،حاال دولت وارد ریسک میشود ،آنوقت دولت
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 12درصد از جیب خودش به صاحبان اوراق بدهد ،روی این حساب گرفتار
بودند که ما چه طوری بیاییم اوراقی را طراحی کنیم که هم ریسک دولت و
هم ریسک خریداران اوراق را پوشش دهد؟ و رسیدن به اوراق مصون از
تورم و گفتند که ما یک اوراق قرضه  10ساله یا  20ساله منتشر میکنیم با
نرخ بهره تورم به عالوه  3درصد ،نرخ تورم هر سال در کشور هر چقدر بود
به عالوه سه درصد به صاحبان اوراق میدهیم .اینجا هم باعث شد که
ریسک دولت پوشش داده شود چون دولت میبیند که  3درصد بهره واقعی
میدهند و بقیهاش اسمی هست ،اگر تورم شد صفر ،این فقط  3درصد
میدهد و اگر تورم شد  10آن وقت  13درصد میدهد ،هم ریسک
سرمایهگذار که نگران بود که آیا سود میکند در بلندمدت یا ضرر میکند
اصالً وارد نمیشد ،ریسک او هم پوشش داده شد .مخصوصاً این برای
کشورهایی مثل ایران خیلی فوقالعاده است ،مثالً یک کشوری که شما
پیشبینی میکنید تورم آن در  10سال آینده بین صفر تا حداکثر  5درصد
خواهد بود ،میتوانیم به عنوان دولت یک نرخ  7درصدی منتشر کنیم و
همه هم میخرند اما در کشوری مثل ایران که نرخ تورم در  10سال
گذشته بین  10الی  35درصد در نوسان بوده است ،دولت اگر بخواهد اوراق
مالی با نرخ قابل اطمینان منتشر کند که مردم بخرند ،حداقل باید مثالً اگر
از من پیشنهاد میگرفت میگویم که مثالً شما حداقل با نرخ  25درصد
منتشر کنید تا مردم جرئت کنند تا این ورق ده ساله را بخرند اما از آن
طرف اگر بگوید صالح است ،میگویم قطعاً صالح نیست ،چون  25درصد
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هم مگر میتواند سود اوراق باشد .این جور ابزارها انصافاً بحثهای فقهی
خیلی سنگینی دارد ،ما تا با خبرهها به توافق برسیم ،بعد بتوانیم این را
استخراج کنیم و با مراجع به توافق برسیم ،خیلی از وقت گرفته میشود اما
خوشبختانه توانستیم به سرانجام خوبی برسانیم و همچنان دولت منتظر
بود .اولین مورد در سال گذشته منتشر شد ،اوراق مشارکت مصون از تورم
منتشر شد و اآلن هم در بودجه سال  1397باز میخواهند از این اوراق
برای پروژههای بلندمدت ببینند و البته چارهای جز این هم نداریم .آقای
دکتر قلیپور فرمودند که در این روش بعضی از دغدغهها هنوز پابرجا است،
مثالً نظر کسی که فقیه نیست را ما به عنوان حجت شرعی تلقی میکنیم.
خیر ما از جهت فقهی این را رساندیم به بحث مراجع تازه از حالت تک
مرجع هم باالتر بردهایم و دیدگاه اکثر مراجع را در نظر گرفتهایم .وقتی
دیدگاه اکثر مراجع شد دیگر حجت شرعی برای آن خبره مالی نیست ،برای
آن مرجع تقلید است .اینکه نوع پرسش روی جواب مرجع تأثیر دارد بله
اصالً ما این را به عنوان یک آسیب دیده بودیم ،منتها اینجا گفتیم با صافی
که گذاشتیم از خبرههای مالی رد میشود و باید ابعاد فقهیاش به مرجع
توضیح داده شود .نگوییم آیا اوراق مشارکت مصون از تورم آیا شرعی است
یا خیر؟ میگوییم که اوراق مشارکت مصون از تورم این  4مؤلفه فقهی دارد،
با توجه به این چهار تا مؤلفه فقهی اول از خبرههای مالی میپرسیم آنها
ممکن است بیایند بگویند که فقط این چهار تا نیست دوتای دیگر هم
هست آنها را هم اضافه میکنیم و پس از آن تازه از مرجع استفتاء میکنیم.

روش طراحی ابزارهای مالی اسالمی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

49

اینجا هست که آن اطمینان پرسش و اینکه خبرگان چقدر خبره هستند؟
ما معیارهای در مقاله برای خبره مالی مشخص کردهایم ،حاال ممکن است
شما بفرمایید که اینها مسئله تنگنظرانه هستند یا خیلی سست هستند .ما
هم میتوانیم سفت کنیم یا یک مقدار آب مخلوطش کنیم .از این که وقت
شریف استادان را گرفتیم عذرخواهی میکنم.
پایان

