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Abstract
Among the most important functions of an efficient Islamic financial system
is to support the real sector of the economy. Such a system must work to
strengthen the real sector of the economy and continuously seek to respond to
its basic needs. One of the most important ways to achieve this goal is to
design and use proper and efficient financial tools to finance companies and
related projects. Tools such as bonds, mortgage bonds, and murabaha bonds
are among the tools designed and published for this purpose. To design an
efficient Islamic finance tool that addresses all aspects such as financial
planning, legal and Islamic jurisprudential considerations, risk management,
tax considerations and financial reporting, using an appropriate research
method could be helpful. The method of logical research based on analogy
(axiomatic) is one of these methods that helps researchers to extract the basic
principles of designing financial instruments and also to design appropriate
financial instruments.
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چکيده

ازجمله مهمترين کارکردهاي يک نظام مالی اسالمی کارآمد ،حمايت از بخش واقعی
اقتصاد است .چنین نظامی بايد در راستاي تقويت بخش واقعی اقتصاد عمل نمايد و
پیوسته بهدنبال پاسخگويی جهت رفع نیازهاي اساسی آن باشد .يکی از مهمترين راههاي
دستیابی به اين هدف ،طراحی و استفاده از ابزارهاي مالی صحیح و کارآمد جهت تأمین
مالی شرکتها و پروژههاي مربوط است .ابزارهايی مانند اوراق مشارکت ،اوراق اجاره،
اوراق مرابحه و ...ازجمله ابزارهايی هستند که با اين هدف طراحی و منتشرشدهاند .براي
طراحی يک ابزار مالی اسالمی کارآمد که در آن به همه ابعاد از قبیل طراحی مالی،
م الحظات فقهی و حقوقی ،مديريت ريسک ،مالحظات مالیاتی و گزارشگري مالی توجه
شده باشد ،استفاده از يک روش تحقیق مناسب بهطراحی صحیح ابزار مالی کمک میکند.
روش تحقیق منطقی مبتنیبر قیاس (آگزيوماتیک) ازجمله اين روشها است که محقق را
جهت استخراج اصول اساسی طراحی ابزار مالی ياري رسانده و کمک میکند تا ابزار
مالی مناسبی طراحی شود.
واژگان کليدی

ابزارهاي مالی اسالمی ،اوراق بهادار اسالمی ،مهندسی مالی ،مديريت مالی ،روششناسی
قیاسی ،آگزيوماتیک.
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مقدمه

امروزه تحقیق را اساسیترين کنش نظاممند و مبتنیبر انديشه در تولید علم میدانند.
سالمت و پويايی علوم وابسته بهسالمت و پويايی تحقیق است .در هر يک از شاخههاي
علوم ،میتوان گسترهاي از راهبردهاي پژوهشی را ابزار تولید دانش در آن حوزه دانست،
اما تدوين راهبردهاي پژوهشی مناسب براي دستیابی به نتیجه مطلوب ،بايد متناسب و
هماهنگ با نوع و جنس واقعیاتی باشد که در هر يک از شاخههاي علوم ،موضوعیت
میيابد (میرجانی ،9001 ،ص .)06 .روش تحقیق بهدنبال يافتن راه و روش رسیدن از
معلومات به مجهوالت است .اين راه و روش براي همه علوم و فنون يکسان نیست زيرا
هرچند علوم و فنون محصول انديشه و فعالیت فکرى و عقالنى هستند ولى سبک فعالیت
و تحقیق در همهجا يکسان نیست.
در برخى موارد بايد راه عمل و آزمايش خارجى را پیش گرفت ،در برخى موارد بايد
تنها به مشاهده و احساس پرداخت ،در برخى موارد بايد مشاهده حضورى نفسانى را
وجهه همت قرار داد و در برخى موارد بايد اسلوب برهان و قیاس عقلى را بهکار انداخت؛
برخى موارد يکى از اين راهها و در برخى موارد ديگر بیش از يکراه مورداستفاده قرار
میگیرد (طباطبايی ،9060 ،ص.)22 .
روش تحقیق متأثر از ديدگاه معرفتشناسی ويژهاي است که آن نیز خود برداشت
خاصی از جهان است و به شیوههاي ويژهاي از توجه به موضوع عنايت دارد؛ بهعنوانمثال
روشهاي کمی به مفاهیمی که بهخوبی قابلتعريف ،و بهآسانی و با هزينهکم
قابلاندازهگیري است ،اهمیت میدهند (آقانظري ،9006 ،ص .)09 .در طرف مقابل
روشهاي نظري بر تحلیلهاي منطقی و عقالنی استوار هستند .مهمترين تنبه و توجهی
که دانشمندان در زمینه روش تحقیق پیداکردهاند آن است که در کدام علم از چه روش
و اسلوبی بايد استفاده کرد تا به نتیجه مطلوب رسید.
در حوزه اقتصاد و مالی اسالمی بهطور خاص متأسفانه اغلب پژوهشگران در ايران
بدون داشتن روش پژوهش خاص و با تکیهبر روشهاي متعارف که تناسب چندانی با
ماهیت دانش اقتصاد و مالی اسالمی در ابعاد مختلف ازجمله مسائل فقهی ندارد ،در اين
حوزه پژوهش میکنند (سروش ،9015 ،صص .)905-902 .اين امر باعث شده است تا
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در برخی موارد اعتبار دستاوردها و نتیجههاي پژوهش به چالش کشیده شود و نتوان با
اطمینان خاطر از نتیجههاي بهدستآمده استفاده کرد .تنها معدود مواردي وجود دارد که
ضمن تأکید براستفاده از يک روش تحقیق صحیح ،به ارائه يک مدل پرداختهاند که ازجمله
آن میتوان به تحقیق خوانساري و موسويان ( )9015اشاره کرد .ازاينرو بهنظر میرسد
طراحی و تدوين روشی که بتواند بهعنوان الگوي عملی در پژوهشهاي اين حوزه
مورداستفاده باشد ،نقش اثرگذاري در افزايش اعتبار دستاوردهاي پژوهشی و ارتقاي
جايگاه اقتصاد اسالمی ايفا میکند.
مقاله پیشرو تالش دارد تا استفاده از روش تحلیل منطقی مبتنیبر قیاس را در يکی
از حوزههاي اصلی مالی اسالمی ،يعنی طراحی ابزارهاي مالی ارائه نمايد تا امکان دستیابی
بهنتايج معتبر براي محققین حوزه طراحی ابزارهاي مالی فراهم شود .هدف اصلی تحقیق،
بررسی نحوه استفاده از روش تحلیل منطقی مبتنیبر قیاس در طراحی ابزارهاي مالی
اسالمی است.
 .5ماهيت علم

علم در دو معناي متفاوت بهکار میرود .معناي اصلی و نخستین آن ،دانستن در برابر
ندانستن است ؛ مطابق با اين معنا ،اخالق ،رياضیات ،فقه ،دستور زبان ،مذهب،
زيستشناسی و نجوم همه علم هستند .کلمه  Knowledgeدر انگلیسی معادل اين معناي
علم است (سروش ،9050 ،ص.)0 .
علم در معناي دوم ،منحصراً به دانستنیهايی اطالق میشود که از طريق «تجربه
مستقیم حسی» بهدستآمده باشند .علم در اينجا ،در برابر جهل قرار نمیگیرد ،بلکه در
برابر همه دانستنیهايی قرار میگیرد که مستقیماً از آزمون حسی برنمیخیزند .کلمه
 Scienceدر انگلیسی معادل اين معناي علم است .علم در اين معنا ،بخشی از علم به
معناي اول را تشکیل میدهد و به سخن ديگر ،علم تجربی ،نوعی از انواع دانستنیهاي
بسیاري است که در اختیار بشر میتواند قرار گیرد .رشد علم ،به معناي دوم عمدتاً از
آغاز دوره رنسانس به بعد است درحالیکه علم ،به معناي مطلق آگاهی (معناي اول)،
تولدش با تولد بشر آغازشده است (سروش ،9050 ،ص.)0 .
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بااينوجود ،اگرچه روش تجربه يک ضرورت انکارناپذير است ،اما از تجربه نمیتوان
انتظار رسیدن بهيقین و اطمینان به علت تام يا ناقص را داشت؛ چون روش تجربی غیر
از احتمال و گمان محصول ديگري بهدنبال ندارد .آنچه از اين روش میتوان انتظار داشت
فقط تأيید همبستگی يا گسستگی رابطه بین دو يا چند متغیّر مستقل و تابع است (آقانظري،
 ،9006ص )900 .بااينحال در علوم طبیعی گرايش غالب و درعینحال کارآمد ،اين است
که گزارههاي علمی براساس روش تجربی تأيید شوند.
افرادي که کمابیش تحتتأثیر انديشههاي پوزيتويستی واقعشدهاند ،به گمان اينکه
روش تجربی تنها روش علمی و يقینآور است و با روش تعقلی به هیچ نتیجه قطعی
نمیتوان رسید ،چنین میپندارند که اين ويژگی مايه نقص و کمبهايی انديشههاي
غیرتجربی میشود (مصباحيزدي ،9016 ،ص .)985 .اين در حالی است که در علوم
انسانی روش کارآمد فقط تجربه نیست ،بلکه با روش قیاس منطقی نیز میتوان به همان
درجه از تأيید دستيافت که با روش تجربه میتوان به آن درجه از تأيید رسید (آقانظري،
 ،9006ص.)961 .
 .2روشهای کشف مجهوالت

تالش براي کشف مجهولی با استفاده از معلوم ديگر ،به سه صورت ذيل انجام میگیرد:
 .9سیر از جزئی به جزئی ديگر .يعنی دو موضوعی که مشابه يکديگرند و حکم يکی
از آنها معلوم است ،به استناد شباهتی که میان دو موضوع وجود دارد ،همان
حکم را براي ديگري اثبات کنیم .اينکار را بهاصطالح منطقی «تمثیل» میگويند.
بديهی است که صِرف مشابهت دو موضوع ،موجب يقین به اشتراک حکم آنها
نمیشود .ازاينرو تمثیل مفید يقین نیست و ارزش علمی ندارد (مصباحيزدي،
 ،9016ص.)981 .
 .2سیر از جزئی بهکلی .يعنی با بررسی افراد يک ماهیت و يافتن خاصیت مشترکی
بین آنها ،حکم کنیم که خاصیت مزبور براي آن ماهیت ،ثابت است و در همه
افراد آن ،تحقق دارد .اين کار را در منطق «استقراء» میگويند (مصباحيزدي،
 ،9016ص .)981 .در استقراء ذهن با اتکا به تجربه از معرفت به حالِ جزئیات،
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به قانون دست مىيابد .يعنى وقتى فرضیهاى بدون اينکه دخالت و فعالیت
عقالنى ديگرى الزم باشد ،درنتیجه توافق آن با تمام امور مشاهده و آزمايششده
محقق میگردد آن فرضیه مبدل به قانون مىشود (طباطبايی،9060 ،
ص .)981 .روشهاي تحقیق مبتنیبر رويکرد استقرا بهصورت کلی به روشهاي
تحقیق کمی و کیفی و يا آمیخته طبقهبندي میشوند .مسأله اصلی روش استقرا
اين است که حتی اگر در بسیاري از موارد فرضیهاي تأيید شود ،نمیتوان آن را
به همه موارد تعمیم داد و قانون علمی دانست که در همه موارد صدق کند

2

(آقانظري ،9006 ،ص.)28 .
 .0سیر از کلی به جزئی .يعنی نخست ،محمولی (مفهومی است که بیانگر حکم و
اظهارنظر درباره موضوع است) براي يک موضوع کلی ثابت شود و براساس آن،
حکم جزئیاتِ موضوع معلوم گردد .چنین سیر فکري که در منطق «قیاس» نامیده
میشود ،با شرايطی مفید يقین میباشد؛ يعنی درصورتیکه مقدمات آن يقینی
باشند و قیاس هم به شکل صحیحی تنظیمشده باشد ،يقین حاصل میشود
(مصباحيزدي ،9016 ،ص.)981 .
در يک بررسی اجمالی در قیاس ،ذهن همیشه حق دارد از اصولى که قبالً وضع و
قبول کرده است نتايجى که منطقاً ضرورى است بیرون بکشد ولى در استقراء که مبتنىبر
تجربه است نمیتواند از حدود تجربى تجاوز کرد و حکمى را که درباره جزئیات صادق
است درباره وقايعى که هنوز تجربه نکرده است تعمیم داد (طباطبايی ،9060 ،ص.)998 .
استدالل براي يک مسأله ،همیشه بهصورت يک سیر است .اين سیر فکري گاهی با
صراحت و روشنی انجام میگیرد ،مانند قیاس منطقی ،و گاهی بهطور ضمنی ،مانند تمثیل
و استقراء؛ و گاهی مفید يقین است ،مانند قیاس برهانی و استقراء تام ،و گاهی يقینآور
نیست ،مانند قیاسات جدلی و خطابی ،و تمثیل و استقراء ناقص.
 .9روششناسي قياسي

در روششناسی قیاسی ،علم ،مجموعه گزارههايی فرض میشود که بهصورت يک سیستم
ساختاريافتهاند؛ گزارههايی که خود از مجموعهاي از اصطالحات پديد میآيند؛
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بدينترتیب ،ابتدا گزارهها و احکام مبنايی هر علم شناسايی میشوند و سپس ساير احکام
و قضايا از آنها استنباط میگردد (میرزايیاهرنجانی ،9005 ،ص .)00 .چنین نظامی
برمجموعهاي از اصطالحات با عنوان «حدود اولیه ،»0تعريف اصطالحات ديگر براساس
آنها و گزينش مجموعهاي از گزارهها با عنوان اصول موضوعه و استنتاج گزارههاي ديگر
از آنها مبتنی است .هدف از کاربرد اين روش در يک نظام معرفتی روشن ساختن و
سازماندهی منطقی مباحث و آشکار نمودن مبادي تصوريه و تصديقیه آنهاست (کشفی،
 ،9009صص .)222-229 .مبادي تصوريه هر علم ،تعريف موضوع و محمول آن
(تعاريف) ،و مبادي تصديقیه ،اصول و قواعدي است که داليل آن علم بر آنها مبتنی
میگردد (ربانیگلپايگانی ،9061 ،ص .)50 .مبادي تصديقیه شامل اصول متعارفه و اصول
موضوعه میباشد .مبادي تصوريه و تصديقیه هر فنی بهمنزله نقاط اتکا و ازلحاظی بهمنزله
ابزار و اسباب کار آن فن بهشمار میرود.
در نگاه اول چنین می نمايد که کمال مطلوب در يک نظام قیاسی آن است که هر
اصطالحی که در آن تعريف و هر گزارهاي اثبات شود .اما دستیابی به اين مطلوب ممکن
نیست ،چراکه در تعريف هر اصطالح ،بهناچار اصطالحات ديگر و در اثبات هر گزاره،
ناگزير گزارههاي ديگر در کار میآيند و اين يا به سلسلهاي نامتناهی از تعاريف و گزارهها
میانجامد و يا دور حاصل میآيد که هر دو نفی اعتبار علم را بهدنبال دارند.
میتوان تا حدي به اين کمال نزديک شد ،بهاينترتیب که دسته کوچکی از
اصطالحات را به عنوان حدود اولیه يا تعريف ناپذيرهاي آن علم ،اختیار و سپس
اصطالحات و حدود ديگر را برحسب آنها تعريف کرد .اصطالحات و حدود جديدي که
از اين رهگذر بهدست میآيند را حدود معرف (تعريفپذيرها) 1مینامند .در تأسیس يک
نظام قیاسی بايد از اصطالح جديدي استفاده نکرد ،مگر آنکه پیش از استفاده ،برحسب
حدود اولیه يا حدودي که قبالً تعريفشدهاند ،تعريفشده باشد (کشفی،9009 ،
ص .)229 .در مورد گزارههاي علم نیز بههمین ترتیب عمل میشود :بعضی گزارهها با
عنوان اصول موضوعه انتخابشده و بدون اثبات پذيرفته میشوند .پس از گزينش اين
اصول ،هر گزاره ديگر فقط و فقط آنگاه صادق است که از اصول يا گزارههاي ديگري
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که قبالً ثابتشدهاند ،استنتاج گردد (کشفی ،9009 ،ص .)220 .هر گزاره و حکمی که
بدين شیوه اثبات شود ،يک قضیه 5نامیده میشود.
 .0قضيه

قیاس مجموعه اي مرکب از دو يا چند قضیه است که اگر آنها را صادق و درست فرض
کنیم ،قضیه ديگري نتیجه میشود که قطعاً صادق خواهد بود (خندان،9001 ،
ص .)922 .بهاينترتیب مجموعهاي از اصول عقالنی معتبر بهمثابه اصول مبنايی مدنظر
قرارگرفته تا قضايايی بهطور منطقی از آنها استنباط شوند.
قضايا به دو صورت قضیه ساده و مرکب هستند .قضیه ساده داراي سه بخش است
که شامل موضوع (امري است که درباره آن حکم و اظهارنظر میشود) ،محمول (مفهومی
است که بیانگر حکم و اظهارنظر درباره موضوع است) و رابط (فعل ربط است و نشان
میدهد میان موضوع و محمول رابطهاي وجود دارد) میباشد .موضوع و محمول هر
قضیه را اصطالحاً دو «حد» آن قضیه میگويند (خندان ،9001 ،ص.)11 .
قضايا را میتوان به دو قسم اصلی شامل قضايايی که موضوع آنها يک مفهوم جزئی
است و قضايايی که موضوع آنها يک مفهوم کلی است تقسیمبندي کرد .قضايايی که در
آنها اوالً مصداق موضوع موردنظر باشد و ثانیاً موضوع جزئی باشد که يک اسم خاص يا
ضمیر نشانگر آن است اصطالحاً قضاياي «شخصی» نامیده میشوند .قضايايی که موضوع
آنها يک مفهوم کلی است و مصاديق آنها مفهوم موردنظر است بر دو قسم شامل «مهمل»
و «مسور» تقسیم میشوند .قضیه «مهمل (بدون سور)» قضیهاي است که کمیت افراد و
مصاديق موضوع بیاننشده است يعنی معلوم نیست که حکم قضیه درباره همه افراد
موضوع است يا درباره برخی از آنها .قضیه «مسور» قضیهاي است که کمیت موضوع آن
معلوم است و تصريحشده که همه افراد موضوع مشمول حکم قضیه هستند يا برخی از
آنها .کمیت يک قضیه بهوسیله الفاظی مانند همه ،هر ،برخی و ...بیان میشود که آنها را
سور قضیه مینامند .به قضايايی که داراي سور همه ،هر و يا هیچ يا سورهايی به اين
معانی باشند ،قضاياي کلی نامیده میشوند و قضايايی که داراي سور برخی ،بعضی و...
میباشند قضاياي جزئی مینامند .قضیه مسور ،کاملترين و دقیقترين شکل قضیه است
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که در همه علوم از آن استفاده میشود؛ ازاينرو در منطق نیز به اين نوع قضیه توجه
بیشتري میشود (خندان ،9001 ،ص.)988 .
استدالل از قضاياي معلوم بهعنوان مقدمه ،قضیه جديد بهعنوان نتیجه بهدستآمده
میآيد .در استدالل قیاسی مجموعهاي مرکب از دو يا چند قضیه استفاده میشود که اگر
آنها صادق باشند قضیه ديگري نتیجه میشود که قطعاً صادق خواهد بود.
نکته مهم در استخراج صحیح قضايا آن است که براي مصون ماندن از خطاي در
فکر کردن بايد به دو موضوع توجه کرد:
 .9بايد از معلومات صحیح (ماده قیاس  -يقینیات) استفاده شود (منطق مادي يا
صناعات خمس).
 .2بايد قضايا بهصورت درست چیده شوند (منطق صوري).
 .1فرایند طراحي نظام منطقي قياسي

نگرش کنونی به روششناسی قیاسی که به روش اصل موضوعه و روش اگزيوماتیک

6

نیز معروف است (نبوي ،9061 ،ص20 .؛ میرزايیاهرنجانی ،9005 ،ص )00 .حاصل
سیرتکاملی انديشه بشر در طول تاريخ بوده و يکی از شاهکارهاي تفکر انسان و نشانه
تعالی انديشه وي محسوب میشود (نبوي ،9061 ،ص .)20 .در اين شیوه که ازجمله
شیوههاي شناخت نیز محسوب میشود ،آنچه اهمیت دارد ،منطق و استدالل است
(ساروخانی ،9006 ،ص .)96 .بايد توجه داشت که روش اصل موضوعه بهشدت بهمنطق
رياضی وابسته است .قواعد کلی قیاس چیزي جز کاربرد قواعد کلی رياضی از قبیل
تساوي ،اصل تعدي ،جمعپذيري و مانند آن نیست (قحف ،9005 ،ص.)906 .
اگر بخواهیم ساختار علوم قیاسی را در يک جمله خالصه کنیم بايد بگويیم «در
عالیترين و کامل ترين صورت ،ساختار علوم قیاسی ،ساختار هندسی و اصل موضوعی
است» .مبانی نظري روش اصل موضوعی (اگزيوم) براي اولین بار در کتاب «ارغنون»
ارسطو ارائه شد (نبوي ،9001 ،ص .)295 .ارسطو مبادي علوم را به سه دسته تقسیم
میکند و معتقد است که هرکس به آموختن دانشی میپردازد بايد تا جايیکه به آن دانش
ارتباط میيابد ،شناخت هايی در آن سه دسته حاصل کند .اين مبادي عبارتنداز حدود يا
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تعاريف ،اصول متعارفه و اصول موضوعه (دائرةالمعارف بزرگ اسالمی،9060 ،
ص .)086 .بنابر عقیده او هر علم بايد از اصولی آغاز شود که به آن «اصول اولیه» گفته
می شود .در میان اين اصول بعضی مختص علومی خاص هستند و برخی بین تمامی علوم
مشترک است (.)Mangal & Mangal, 2013, p. 26
ازآنجاکه اين روش را اقلیدس 0در تألیف کتاب مهم خود در رياضیات يعنی کتاب
«اصول هندسه» بهکار گرفت ،به شیوه هندسی 0نیز معروف است (نبوي ،9061 ،ص.)20 .
اقلیدس در کتاب خود اظهار میدارد که اصول اولیه به دودسته شامل اصول متعارف و
اصول موضوعه تقیسم میشود .ازنظر تاريخی مرز روشنی بین اين دو واژه وجود دارد.
اين دو نبايد به يک معنا مورداستفاده قرار گیرند اگرچه در بسیاري از موارد اين دو
هممعنی در نظر گرفته میشوند (.)Mangal & Mangal, 2013, p. 26
روش تحلیل منطقی مبتنیبر آگزيوم و اصول موضوعه با تکیه برفراگردهاي استنتاج
و استنباط منطقی ،به تحلیل روابط بین حدود و تعاريف ،گزارهها و احکام پرداخته و
تعدادي اصل زيربنايی (آگزيوم) ،و قضیه مبتنیبر آنها استخراج میکند و نظام منطقی
نهايی براين اساس طراحی میگردد (نبوي ،9061 ،صص .)20-20 .بديهی است يک نظام
منطقی نبايد ناسازگار باشد؛ ضمن اينکه بايد در طراحی آن از زيادهگويی يا همانگويی
اجتناب گردد (کشفی ،9009 ،ص.)225 .
بنابراين در طراحی يک نظام منطقی قیاسی بايد برمبناي حدود اولیه ،حدود معرف
ساخته شوند و با استفاده از آنها اصول موضوعه طراحی شوند و اينهمه ،مقدمه رسیدن
به قضايايی است که با روش تحلیل منطقی حاصل میگردند (بیدگلی و پورعزت،9000 ،
صص.)11-10 .
در روششناسی قیاسی ابتدا تالش میشود تا گزارهها و احکام مبنايی هر علم
شناسايی شوند و ساير احکام و قضايا از آنها استنباط گردند ،بدينترتیب يک نظام
استداللی منطقی شکل میگیرد.
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تدوين مجموعه حدود و مفاهیم

تدوين مجموعه گزارههاي منطقی با
ترکیب اصول و استخراج قضايا
استخراج قضايا

طراحی نظام منطقی
(تدوين سیستم ارتباطی گزارهها)
نمودار( :)5فراگرد تأسيس یک نظام منطقي
منبع :پورعزت ،3131 ،ص 31

در علومی همانند رياضیات و منطق که داراي ساختار قیاسی کامل هستند؛ عالوهبر
اصول موضوعه میتوان از قضاياي اثباتشده قبل نیز بهره گرفت .روش مزبور را روش
«آزمون اصل موضوعی» 1مینامند .روش اصل موضوعی ،عالیترين و کاملترين صورت
آزمون پیشینی -قیاسی است.
روش آزمون اصل موضوعی در علومی جاري است که عالوهبر سازگاري داراي
ساختار کامل هندسی-قیاسی نیز باشند؛ اما ازآنجاکه بسیاري از علوم نظري به معناي دقیق
کلمه ،همانند علوم صوري (رياضی و منطق) اصل موضوعی نشدهاند و اصل موضوعه
آن علوم کامالً مشخص و تعريفشده نیستند ،استفاده از روش اصل موضوعی در اين
سیستمها نیز میسر نیست .در اين صورت میتوان از روش آزمون ضعیفتري بهره گرفت
که آن را «تحلیل منطقی »98مینامند .در اين روش ،محقق پس از طراحی مسأله و تدوين
و ارائه فرضیه نظري خويش ،از پارهاي احکام شناختهشده سازگار در آن علم بهره میگیرد
و در مقام اثبات ،توجیه و تحلیل منطقی فرضیهاش برمیآيد (نبوي ،9001 ،صص.
.)206-208
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 .3اصول متعارف و اصول موضوعه

اصول متعارفه يا مبادي علیاالطالق عبارت است از (طباطبايی ،9060 ،ص« :)90 .يک
يا چند اصلى که داليل و براهین آن علم بر روى آنها بناشده و خود آن اصول ،بديهى و
غیرقابلترديد است و هیچ ذهنى خالف آن را جايز نمیشمارد» .مانند اصل کل و جزء
(کل از جزء بزرگتر است) و اصل مساوات (دو مقدار مساوى با يک مقدار ،مساوى با
يکديگرند) در هندسه و اصل امتناع تناقض در فلسفه و منطق .درستی اصول متعارف
بهخوديخود يقینی و ثابت است و عقل سلیم آنها را بدونواسطه تصديق میکند .اينگونه
قضايا قواعد حاکم بر هرگونه شناخت علمی را تشکیل میدهند ،بدينمعنا که روابط
معلومات جديد ،از هر موضوعی که باشند ،ضرورتاً تابع اين اصول عام است که عقل به
نحو ذاتی به آنها گواهی میدهد (دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،9060 ،ص.)080 .
اصول موضوعه عبارت است از «يک يا چند اصلى که برخى از داليل آن علم متکى
به آنهاست و خود آن اصول بديهى و جزمى اذهان نیست و دلیلى هم عجالتاً بر صحت
آن اصول نیست ولى آن اصول را مفروضالصحه گرفتهايم» .بنابراين مبدئیت اصول
موضوعه نسبی است ،يعنی اين گزارهها تنها در قیاس با برخی علوم ،مبدأ محسوب
میشوند درحالیکه اصول متعارف ،مبادي جمیع علوم محسوب میشوند .البته ممکن
است که يک اصل موضوع در يک علم ،جنبه «وضعى» و فرضى داشته باشد ولى در علم
ديگر با داليل مخصوص آن علم به تحقیق پیوسته باشد؛ مثلاينکه در علوم طبیعى از
اصول رياضى و در علوم رياضى از اصول طبیعى و در هر يک از اينها از اصول فلسفى
و در فلسفه از هر يک از اينها استفاده شود.
بنابراين تفاوت اصل متعارف و اصل موضوع به اين است که اصل متعارف
بهخوديخود قطعى و جزمى است و ذهن خالف آن را جايز نمیشمارد و اصل موضوع
بهخودىخود غیرقطعى است و ذهن خالف آن را جايز میشمارد خواه آنکه آن اصل
موضوع بهطور مطلق جنبه وضعى و فرضى داشته باشد و يا آنکه با توجه به يکرشته
داليل که مخصوص فنديگرى است غیرازآن فنى که اين اصول موضوعه مورداستفاده آن
فن قرارگرفته ،جنبه قطعیت و ضرورت پیداکرده باشد و به تحقیق پیوسته باشد (طباطبايی،
 ،9060ص.)90 .
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بنابراين اصل موضوع در علمی که آن را اصل میگیرد قابلاثبات نیست ،زيرا اثبات
آن مبتنی بر مقدماتی بیرون از حوزه آن علم است و اگر فرض شود که چنین مقدماتی در
آن علم وجود دارد ،همانها را بايد اصل تلقی کرد .بدينگونه هرنظام علمی يا مجموعه
استنتاجی داراي قضايايی ويژه است که در آن نظام از درستی آنها بحث نمیشود ،يعنی
نمی توان آنها را به قضاياي ديگري از همان مجموعه حواله داد .بنابراين کسی که به آن
نظام علمی میپردازد ،ناگزير است قضاياي بنیادي را بیمناقشه بهعنوان اصل موضوع
بپذيرد (دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،9060 ،ص.)080 .
آنچه پذيرش برخی گزارههاي اثباتپذيرد بهعنوان اصول موضوعه در علوم گوناگون
ضرورت میبخشد ،حفظ تمايز علوم و استقالل نظامهاي علمی است .گزارهاي که از
مبادي علم خاصی نتیجه گرفته میشود ،ممکن است در علم ديگري بهعنوان مبنا مقدمه
پارهاي استنتاج ها قرار گیرد و طبیعی است که بحث درباره خود اين گزاره از موضوع
علم دوم بیرون است .بنابراين ،پرداختن بهاثبات چنین مقدمهاي موجب تداخل موضوع
و بیمعنا شدن تعدد علوم خواهد شد .بهعنوانمثال برخی از مبادي علم نورشناسی ،از
مسائل علم هندسه بهشمار می رود و الزمه تمايز اين دو علم واگذار کردن اثبات آنها به
علم هندسه است (دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،9060 ،ص.)080 .
تفاوت اصول متعارف و اصول موضوعه بهاجمال در ادامه آورده شده است (نبوي،
 ،9001ص:)296 .
 .9اصول متعارف ،احکامی بديهی و منطقی هستند مثل اجتماع دو نقیض محال
است )(  ( ~ (𝑃 ⋀ ~Pاما اصول موضوعه ،وضعی ،قراردادي و غیربديهی هستند.
 .2اصول متعارف ازآنجاکه اصول منطقیاند ،احکام مشترک تمام علوم بوده ،در
تمامی رشتهها ساري و جارياند ،اما اصول موضوعه ازآنجاکه براي تأسیس
علمی معیّن وضع می شوند ،رنگ آن علم را داشته ،براساس اصطالحات رايج
آن علم بیان میشوند .بنابراين اصول موضوعه هندسه داراي محتواي رياضی و
اصل موضوع فلسفه داراي محتواي فلسفی هستند.
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هرگزاره و حکمی که براساس اصول موضوعه و به شیوه اصل موضوعی اثبات گردد
قضیه نامیده میشود .قواعد اثباتکننده  ،يعنی قواعدي که با اجرا روي اصول موضوعه،
قضايا را بهدست میدهند ،قواعد استنتاجی منطق هستند (نبوي ،9001 ،ص.)290 .
 .1جایگاه روش قياسي -اصل موضوعي در اقتصاد و مالي

روش قیاسی -اصل موضوعی در علوم مختلف ازجمله منطق ،رياضیات ،فیزيک ،مکانیک
نظري ،فلسفه نظري و علوم انسانی و اجتماعی کاربرد دارد (نبوي ،9001 ،صص.
 .)220-229در حوزه علم اقتصاد فرانسواکنه 99اولین اقتصاددانی بود که مقدمات علمی
کردن روششناسی اقتصادي را فراهم کرد (تفضلی ،9000 ،ص .)592 .وي تأکید کرد
براي آنکه اقتصاد بهصورت يک علم درآيد ،بايد از سیاست جدا شود و از علم منطق
الهام گیرد و در اين زمینه پیشنهاد استفاده از روش قیاس منطقی را ارائه کرد .اين روش
مورد تأيید و بررسی مجدد آدام اسمیت 92قرار گرفت .وي با استفاده از روش قیاس براي
طرح نظريههاي اقتصادي ،روششناسی علم اقتصاد را بهصورت يک علم منطقی تکمیلتر
کرد .بعدها علم اقتصاد در چارچوب شیوه تفکر مکاتب کالسیک و نئوکالسیک بهصورت
يک «علم منطقی محض» درآمد ،بهطوريکه حتی برخی از اقتصاددانان نئوکالسیک اعتقاد
پیدا کردند که چون علم اقتصاد مطالعه روشها يا فرضیههاي مربوط به اتخاذ تصمیمات
عقاليی و منطقی است ،نیازي به آزمون تجربی اين فرضیهها نمیباشد (تفضلی،9000 ،
صص 90 .و  .)590براساس اين ديدگاهها ،علوم اقتصادي مطالعه تصمیمات عقاليی و
منطقی است و با توجه به اينکه اين تصمیمات در شرايطی اتخاذ میشوند که هر يک از
فرضیههاي موردنظر بايد قاعدتاً از طريق انتزاعی قیاس بهدست آيند ،نیازي به آزمون آنها
نیست .بنابرا ين بهترين معیار براي ارزيابی آنها همان منطقی است که در طرح آنها
بهکاررفته است .ازاينرو براي طرح نظريه علمی در اقتصاد الزم است از استدالل منطقی
قیاس استفاده شود (تفضلی ،9000 ،ص.)590 .
در حوزه اقتصاد و مالی اسالمی نیز شرايط مشابهی وجود دارد .میتوان نظريات
علمی اقتصاد اسالمی را تدوين کرد و از مجموعه اين نظريات علمی بر محور موضوع
واحد ،منظومهاي معرفتی که طبعاً ،هم قابلیت کاربردي دارد و هم تجربهپذير است ،به
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وجود آورد و درنهايت ،علم اقتصاد اسالمی را شکل داد .هرچند تأيید برخی از آنها
براساس روش تجربه در مرحله ديگري انجام میگیرد ،زيرا تمام قضايا و گزينههايی که
در اين منظومه معرفتی قرار میگیرند ،نیاز به تأيید تجربی ندارند .قضايايی از قبیل «هر
انسانی حداکثر سود و منفعت خود را جستجو میکند» ،يک قضیه بنیادين و چشمهجوشان
بسیاري از قضاياي ديگر در علم اقتصاد کالسیک است .هیچ اقتصاددانی مدعی نیست که
چنین قضیه بنیادينی با روش تجربه اثبات يا تأيیدشده است .درواقع مانند چنین قضیهاي
که نیاز به تأيید تجربی ندارد ،در اين منظومه معرفتی و علم اقتصاد اسالمی وجود دارد و
بهطور منطقی میتوان اين دسته از قضايا را تحلیل و تبیین کرد .از اين گذشته ،آنگاهکه
قوانین و حقوق مالی اسالمی در روابط اجتماعی بهکار گرفته شود و نهادهاي اجتماعی
– اقتصادي مبتنیبر آموزههاي اسالمی شکل گیرد ،بهطور طبیعی رفتارهاي اجتماعی-
اقتصادي نیز تحتتأثیر آموزههاي دينی قرار میگیرد و درنتیجه ،زمینه آزمونپذيري و
تأيید تجربی برخی نظريات علمی اقتصاد اسالمی فراهم میشود (آقانظري ،9006 ،صص.
 .)19-18چارچوب حاکم بر هر نظام منطقی از نظريههاي عام در خصوص انسان و
هستی نتیجه گرفتهشده و مبناي فلسفی آن نظام تلقی میگردد .اقتصاد اسالمی نیز
ازاينجهت بهمجموعهاي از گزارهها و قضاياي يقینی قبل از علم مبتنی است (آقانظري،
 ،9006ص.)10 .
اقتصاد اسالمی در معناي جديد خود از دهه  9108میالدي توسعه يافت ،که بهدنبال
رفع مشکالت موجود در اقتصاد متعارف و ارائه مدلی جديد براي اقتصاد مبتنیبر
هستیشناسی و معرفتشناسی جديد بود .در اين میان توجه به مالی اسالمی که وظیفه
اصلی آن تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است نیز از اهمیت ويژهاي برخوردار شد.
گزارههاي مالی اسالمی مبتنیبر قوانین فقهی و ارزشهاي اخالقی اسالم شکل
میگیرند؛ اگرچه شکل و جوهر و کنه اين گزارهها نیز بايد مبتنیبر اسالم باشند
(.)Javaid & Hassan, 2013, p. 2
در حوزه مالی اسالمی افرادي مانند احمد 9108( 90و  ،)2880صديقی،)9109( 91
چپرا ،)9112( 95غزالی )9111( 96و سیراگلدين )2882( 90به استفاده از روش قیاس
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اشارهکردهاند و در اين زمینه نسبت به توسعه اين روش از ديدگاه مالی اسالمی اقدام
کردهاند.
در مهمترين تحقیق صورت گرفته در اين زمینه آسوتی 90در سال  2880براساس
تحقیقات قبلی فرآيند انجام تحقیق را بهشرح ذيل ذکر کرده است (:)Asutay, 2007
 .9تعیین چارچوب پارادايمی (براساس هستیشناسی و معرفتشناسی اسالمی)؛
 .2تعیین سیستم ارزشی حاکم بر اقتصاد اسالمی؛
 .0تعیین اصول (آگزيومهاي) بنیادين؛
 .1استخراج اصول عملی /سازوکارها؛
 .5استفاده از اصول در طراحی ابزار مالی.
قحف ( )9001معتقد است دانش از چهار کانال شامل شنیدن ،مشاهده ،قیاس منطقی
و وحی الهی بهدست میآيد .سه کانال نخست بهصورت ترکیبی ساختار عمومی
روششناسی علم اقتصاد اسالمی را تشکیل میدهند؛ علمی که به مطالعه رفتار بشر با
طبیعت جهانی و با قطعنظر از باور ،فرهنگ و نژاد وي و نیز کشف آثار باور و ...میپردازد.
وحی که در تعداد کمی از امور مشاهدهاي و عقالنی يافت میشود ،بهعنوان موضوعی
ايمانی تلقی شده و مسلمانان باور دارند که هر آنچه از خداوند متعال رسیده حقیقت
مطلق است؛ بنابراين آنها در اين زمینه هیچنیازي به تحقیق و آزمون احساس نمیکنند.
وي معتقد است کاربرد مشاهده ،آزمايش و قیاس منطقی مبتنیبر اصول منطق رياضی نیز
براي کسب دانش و کشف طبیعت رفتار بشر مورد تأيید قرآن کريم است؛ اما بین علوم
اجتماعی و علوم طبیعی دراينباره تفاوت وجود دارد ،مانند اينکه در علوم طبیعی اغلب
میتوان شرايط مشاهده را ثابت نگه داشت و آن را بهخوبی تکرار کرد؛ اما در علوم
اجتماعی چنین نیست؛ زيرا انجام آزمونهاي اجتماعی بهطورمعمول هزينهبر و غیرانسانی
است .ازاينرو انديشهوران علوم اجتماعی به تاريخ و مشاهدات آماري پناه میآورند و
تکیه بیشتري بر قیاس منطقی و شبیهسازي نتیجهها تحت مجموعه گوناگونی از فرضیهها
میکنند؛ درنتیجه انسان در علم اقتصاد با نوع تحلیل «اگر ،آنگاه» بیشتر از علوم طبیعی
برخورد میکند (میرمعزي ،9018 ،ص.)99 .
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قحف ( )9119در تحقیق خود بیان میدارد که میتوان از طريق تعیین يکسري از
آگزيومهاي تعیینشده در شريعت جهت ارائه و تحلیل موضوعات حوزه مالی اسالمی
استفاده کرد .اين اصول براي طراحی تمامی روشهاي تأمین مالی کاربرد دارد .به عقیده
ايشان اين اصول عبارتند از (:)Kahf, 1991, pp. 12-15
 .9مالکیت دارايی سرمايهگذاري شده از آن سرمايهگذار است.
 .2میتوان از کار يا دارايی سود کسب کرد.
 .0عوامل تولید مانند سرمايه ،نیرويکار (مشتمل بر کارآفرينی) و زمین ممکن است
براساس میزان ريسک وارد چرخه تولید شوند.
 .1تأمین مالی اسالمی بهصورت غیرقابلانکاري بايد بهبخش واقعی اقتصاد (تولید
کاال يا خدمت) متصل باشد.
وي درباره روش علم اقتصاد اسالمی در مقاالتی نظريات خود را بیان کرده و دو
مقاله اصلی وي در کتاب فلسفه علم اقتصاد اسالمی (میرمعزي ،9000 ،صص.
 50و  )280بررسی و نقد شده است .قحف تأکید میکند روش استخراج نظام اقتصادي
اسالم شامل موارد ذيل است (قحف:)9005 ،
 .9استخراج فلسفه يا عقايد اقتصادي.
 .2تدوين اصول موضوعه ،فرضها و قواعد کلی که از عقايد اقتصادي أخذ
میشوند.
 .0تدوين قوانین اجرايی که وقتی درباره منابع مادي و انسانی معیّن اجرا شوند،
سبب میشوند تا روابط بین تولید ،توزيع و مصرف نیز قاعدهمند شوند.
بررسی تحقیقات مشابه با در نظر گرفتن روش اين تحقیق (تحلیل منطقی مبتنیبر
قیاس) ،نشان میدهد که مراحل تحقیق به شرح ذيل خواهند بود:
 .9انتخاب و تعیین حدود و تعاريف.
 .2تدوين اصول (موضوعه و متعارف).
 .0تحلیل مقايسهاي و استنتاج قضايا.
 .1طراحی مدلهاي مالی اوراق.

کاربرد روش استدالل منطقي مبتنيبر قياس (آگزیوماتيک) در طراحي  / ...ابوذر سروش

15

در صورت طی چنین مراحلی مدل مالی اوراق با توجه به ابعاد فقهی و حقوقی حاکم
بر فضاي طراحی ،میتواند ارائه شود؛ البته پس از تعیین روابط مالی ،بررسی ابعاد
حسابداري ،مديريت ريسک و توجه به مسائل مالیاتی و گزارشگري مالی اهمیت ويژهاي
دارند.
براي تشريح بهتر موضوع ،اين مراحل بهصورت خالصه ،براي اوراق سفارش ساخت
ارائهشدهاند:
 .9انتخاب و تعیین حدود و تعاريف .تعريف ،مهمترين عمل ذهن بر روي مفاهیم و
تصورات است .تعريف کمک میکند تا پیش از ورود به مسائل هر علم ،تصور
روشنی از موضوع يا موضوعات اصلی موردنظر ارائه شود تا دقیقاً مشخص شود
درباره چه چیزي سخن گفته میشود (خندان ،9001 ،ص .)60 .در ارتباط با
اوراق سفارش ساخت تعاريف مختلفی وجود دارد .اولین تعريف و بحث
حقوقی درزمینه سفارش ساخت را میتوان در قانون المجله که قانون دولت
عثمانی بوده و تابع عقايد حنفیه است ،يافت .فقها و حقوقدانان امامیه نیز به
ارائه تعاريف مختلف در اين زمینه پرداختهاند .تعريف عقد سفارش ساخت ،بر
طراحی مدل مالی تأثیرگذار است ،زيرا تعريف مبنا و اولین گام از گامهاي
 1گانه است که مبانی طراحی را مشخص میکند .بر اين اساس عقد سفارش
ساخت را میتوان به شرح ذيل تعريف کرد (سروش و موسويان،9015 ،
ص« :)619 .سفارش ساخت قراردادي بین دو شخص است که بهموجب آن
سفارشدهنده به سازنده سفارش ساخت کاال يا شیء معیّن با اوصاف و
خصوصیاتی مشخص را میدهد تا سازنده در دوره زمانی معیّن کاالي مورد
سفارش را بسازد و کاال پس از ساخت کامل به مالکیت سفارشدهنده درآيد»
(شنیور و اخترنیا ،9010 ،ص.)20 .
 .2تدوين اصول (موضوعه و متعارف) .اصل يا بُنداشت گزارهاي است که بدونِ اثبات
و بهشکل پیشفرض پذيرفته میشود و از رويِ آن ساير گزارهها استخراج
میشوند .براساس تحقیقات عیوضلو ( ،)9000مطهري ( ،)9060قحف (،)9119
موسويان ( )9019و ...از مهمترين اصول متعارف در طراحی ابزارهاي مالی
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اسالمی میتوان بهوجود روابط مالی مبتنیبر حق و عدالت (اصل حرمت اکل
مال به باطل و اصل ثبات مالکیت يا اصل تبعیت نما از اصل) ،لزوم تطابق نظام
مالی اسالمی با فلسفه کلی نظام اقتصاد اسالمی (اصل نفیغرر در معامالت و
اصل آزادي قراردادها) و تطابق با موازين ،مقررات و مصالح اجتماعی (اوفوا
بالعقود ،المؤ منون عند شروطهم ،اصل تزاحم و قاعده الضرر و الضرار) اشاره
کرد .در ارتباط با اصول موضوعه که برگرفته از ساير علوم است و در حوزه
طراحی ابزارهاي مالی اسالمی عمدتاً برگرفته از فقه و حقوق است بايد متناسب
با ابزار مالی در حال طراحی ،از اصول مربوط استخراج شود .بهعنوانمثال در
طراحی اوراق سفارش ساخت میتوان به اصول موضوعه ذيل اشاره کرد :مستقل
بودن قرارداد سفارش ساخت ،لزوم قرارداد سفارش ساخت ،ماهیت تعهدي
بودن قرارداد سفارش ساخت  ،لزوم تهیه مواد توسط سازنده و صحت بیع دين
که از اصول فقه و حقوق استخراجشدهاند.
 .0تحلیل مقايسهاي و استنتاج قضايا .با توجه به تعاريف و اصول مطرحشده
دربندهاي  9و( 2خصوصاً اصول موضوعه) ،قضاياي الزم در طراحی ابزار مالی
بايد استخراج شوند .بهعنوانمثال در طراحی اوراق سفارش ساخت میتوان به
قضاياي از قبیل موارد ذيل اشاره کرد:

 همه عقود داراي دو طرف هستند .استصناع نیز چون يک عقد است داراي
دو طرف است .طرفین عقد استصناع شامل سفارشدهنده (مستصنع) و
سازنده (صانع) میباشند.

 در هر عقدي بايد طرفین شرايط عمومی را داشته باشند .شرايط عمومی هر
عقد عبارتند از :بلوغ ،اختیار ،عقل ،قصد و عدم حجر .در استصناع نیز بايد
اين شرايط برقرار باشد.

 در هر عقد انعقاد قرارداد توسط طرفین قرارداد با ايجاب و قبول صورت
میپذيرد .در استصناع نیز چون عقد است بايد ايجاب و قبول صورت پذيرد.
بنابراين سفارشدهنده ضمن ارائه درخواست خود به ايجاب اقدام کرده و
سازنده با قبول آن موجب انعقاد قرارداد میشود.
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 در عقود نحوه بیان اراده و ايجاب و قبول میتواند بهصورت گفتاري،
نوشتاري يا معطاتی باشد .چون در استصناع بايد جنس ،نوع و مقدار کاالي
سفارش دادهشده بیان گردد نمیتواند بهصورت معاطات باشد .بنابراين نحوه
بیان اراده بايد بهصورت گفتاري يا نوشتاري باشد.

 استصناع عقدي معوض است .در هر عقد معوض قیمت وجود دارد ،لذا بايد
در استصناع قیمت مشخص باشد.

 مورد معامله بايد امکان ساخت داشته باشد بنابراين انعقاد قرارداد سفارش
ساخت در مورد کاالهاي کشاورزي ممکن نیست مگر در صنايع تبديلی.

 ازآنجاکه هدف سفارشدهنده دريافت کاال در موعد مقرر است ،لذا سازنده
میتواند خود بهصورت مستقیم اقدام بهساخت نمايد يا اينکه از طريق ديگران
دارايی موردنظر را بسازد؛ مگر اينکه سفارشدهنده در ضمن قرارداد شرط
کند که سازنده خود بهصورت مستقیم بايد دارايی را بسازد.

 هدف سفارشدهنده از ورود به قرارداد ،دريافت کاال است ،لذا در قرارداد
استصناع بايد مکان و نحوه تحويل کاال معیّن باشد.

 ساخت کاال بايد مطابق با ويژگیهايی باشد که سفارشدهنده اعالم میکند.
بهتبع آن روش ساخت نیز بايد صحیح بوده و موردتوافق سفارشدهنده باشد.

 ساخت کاال مطابق ويژگیهاي معیّن اهمیت زيادي دارد و لذا سازنده بايد از
دقت الزم و کافی برخوردار باشد.
 .1طراحی مدلهاي مالی  .با توجه به اصول موضوعه و قضايايی که در بخش سه
استخراجشدهاند ،میتوان اقدام به طراحی روابط مالی بین ارکان انتشار اوراق
کرد .در اين حالت بايد تمامی حاالت منطقی قابلتصور در طراحی براي يک
ورقه طراحی شود و سپس براساس اصول متعارف ،اصول موضوعه و قضاياي
استخراجشده مدلهاي مالی اوراق استخراج شوند .بهعنوان نمونه يکی از
مدلهاي انتشار اوراق سفارش ساخت در ادامه با اين روش طراحیشده است.
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براساس يکی از اصول موضوعه ،سفارش ساخت عقدي است تعهدي .اين اصل
يکی از مهمترين اصولی است که بايد در طراحی اوراق به آن توجه داشت .البته میتوان
در قرارداد سفارش ساخت توافق کرد که کاالي موضوع قرارداد بهتدريج که ساخته
میشود بهملکیت سفارشدهنده درآيد و در اين صورت سازنده نمیتواند آنچه را براي
سفارشدهنده ساخته است به ديگري انتقال دهد.
در اين مدل ،ابتدا سفارشدهنده طی قرارداد سفارش ساخت از سازنده میخواهد
که طی دوره زمانی معینّی کاالي مشخصی را براساس عقد سفارش ساخت ،ساخته و به
وي تحويل دهد .درصورتیکه در اين حالت سفارشدهنده امکان پرداخت ثمنمعامله را
نداشته باشد و سازنده منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد ،سازنده اقدام به ساخت
دارايی نموده و در مواعد زمانی موردتوافق ،ثمن معامله را دريافت میکند .اگر سازنده
منابع مالی کافی در اختیار نداشته باشد میتواند از طريق انتشار اوراق استصناع منابع مالی
موردنیاز را تأمین کند .اين اوراق بهعنوان يک سند بدهی مدتدار توسط سفارشدهنده
منتشرشده و در اختیار سازنده قرار میگیرد .سازنده میتواند اين ورقه را نزد خود نگه
دارد يا آن را در بازار ثانويه تنزيل کند (بهعنوان يک سند خريد دين) .دارنده سند بدهی
در زمان سررسید ،مالک وجه نقد مندرج بر روي آن میباشد .در اين حالت ممکن است
تنزيل بهصورت دفعی يا تدريجی صورت پذيرد .بهعالوه میتوان اين اوراق را با
سررسیدهاي مختلفی منتشر کرد .نیازي نیست سررسید اوراق دقیقاً مطابق بازمانی باشد
که کاال يا طرح تحويل بانی داده میشود بلکه ممکن است سررسید اوراق بیشتر يا کمتر
از آن نیز باشد (سروش و موسويان ،9015 ،ص.)610 .
به هر ترتیب بايد در اين مرحله ،به کمک تمام قضاياي منطقی استخراجشده از يک
نظام قیاسی ،حاالت مختلف را در چارچوب مسائل فقهی و حقوقی در قالب روابط مالی
طراحی کرد .در مرحله بعد ،بايد حوزه مالی را وسیعتر و از چهار بعد حسابداري ،ريسک،
مالیاتی و گزارشگري مالی موردبررسی قرارداد.
با استفاده از اين روش درنهايت مدلهايی طراحی خواهد شد که روابط بین آنها
مبتنیبر يقین ناشی از ساختار يک نظام قیاسی است که عمالً صحت مدلهاي استفادهشده
را در پی خواهد داشت.
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جمعبندی و نتيجهگيری

انديشمندان مسلمان جهت رفعخالء حاصل از نبود ابزارهاي مالی منطبق با شريعت،
ابزارهاي مالی جايگزينی را پیشنهاد دادهاند که از آنها با عنوان ابزارهاي مالی اسالمی ياد
میشود .در ايران نیز با ايجاد بسترهاي قانونی مناسب ،امکان طراحی و انتشار چنین

ابزارهاي فراهمشده است .در صورت طراحی صحیح اين ابزار مالی میتوان بخش عمده-
اي از پروژههاي بخش واقعی اقتصاد را از طريق بازار سرمايه تأمین مالی کرد.
جهت طراحی صحیح يک ابزار مالی منطبق با شريعت ،بايد از روش تحقیق مناسبی
استفاده کرد .روش تحلیل منطقی مبتنیبر قیاس میتواند بهعنوان يک روش تحقیق مناسب
مورداستفاده قرار گیرد .در اين روش ابتدا گزارهها و احکام مبنايی هر علم شناسايی

میشوند و سپس ساير احکام و قضايا از آنها استنباط میگردند .اين نظام برمجموعهاي
از اصطالحات با عنوان تعیین حدود اولیه و تعريف اصطالحات ديگر براساس آنها و
سپس گزينش مجموعهاي از گزارهها با عنوان اصول موضوعه و استنتاج گزارههاي ديگر
از آنها ،مبتنی است .بر اين اساس تعاريف اصلی مشخصشده و اصول اصلی حاکم بر
طراحی مدل مالی استخراج میشوند .اين اصول شامل اصول متعارف و اصول موضوعه
هستند که شاکله اصلی را جهت استنتاج قضايا ايجاد میکنند .قضايا در بخشهايی شامل
طرفین عقد ،ايجاب و قبول طرفین ،مورد معامله ،شرايط قرارداد ،تعهدات طرفین و...
ارائه میشوند .اين قضايا در کنار اصول موضوعه مطرحشده جهت طراحی مدل مالی
اوراق بهکار گرفته شدند .در طراحی مالی اوراق الزم است تمامی حاالت منطقی
قابلتصور در طراحی يک ابزار مالی استخراجشده و براساس اصول (موضوعه و متعارف)
و قضاياي تعیینشده مدلهاي مالی نهايی ابزار مالی ارائه شود .در صورت طراحی يک
نظام قیاسی صحیح و آگزيوماتیک ،مدل طراحیشده عاري از خطا خواهد بود.
یادداشتها

 .9پیشنهاد میشود همزمان با اين مقاله ،مقاله با عنوان «طراحی مدلهاي مالی اوراق سفارش
ساخت در بازار سرمايه ايران» ،اثر ابوذر سروش و سیدعباس موسويان ،منتشرشده در فصلنامه
علمی  -پژوهشی تحقیقات مالی ،شماره  90مطالعه شود.
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 .2هماکنون بخش عمدهاي از تحقیقات مربوط به طراحی ابزارهاي مالی در ايران ،مبتنیبر روش
استقرا هستند.
3. Primitive Terms
4. Definable Terms
5. Theorem

 :Axiomatic Method .6واژه اگزيوم در زبان يونانی بهمعناي ارجگذاردن است .اين اصطالح
را ارسطو وارد زبان فلسفه کرد و آن را در مفهوم عامیانه بهمعناي «برآورد کردن»« ،فرض
کردن» و «صحیح دانستن» بهکار گرفت .وي در کتاب «جدل» ،اين واژه را براي نامگذاري
قضیهاي بهکار میبرد که بحث با آن آغاز میشود .ازاينرو ،اگزيوم در اين موضع ،به معناي
«فرض» يا «خواسته» است ،اما در کتاب تحلیالت دوم ،اگزيوم بیانگر مبنايی در علوم برهانی
است که صادق ،بیواسطه و بديهیتر باشد .اگزيوم ،سابقبر موضوعی است که از طريق آن
به اثبات میرسد ،و مبناي آن است (ريتر ،9006 ،ص.)990 .
7. Euclid
8. Geometrical Method
9. Axiomatic Testing Method
10. Logical Analysis Method
11. Francois Quesnay
12. Adam Smit
13. Ahmad
14. Siddiqui
15. Chopra
16. Ghazali
17. Sirageldin
18. Asutay
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