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Abstract
The book “Feasibility Study of Issuance of Sukuk in Iranian Economy, a Case Study of
Mining and Mining Industries” is a report of a research project carried out by Amir
Hossein Mozini in the Economics Research Institute of Tarbiat Modares University. This
work deals with how the mining sector is financed through the issuance of Istisna's Sukuk.
This article, while introducing the work in general, examines and critiques it from the
formal and content aspects. The findings of this paper show that although it provides a
methodical method for examining the possibility of using Sukuk in different sectors of the
economy and is somewhat of a practical effect, it has both formal and content
characteristics. There are also some drawbacks such as lack of literary and scientific editing
of the work, the weakness in the logical order and sequence of content, and the topics do
not have the necessary strength. Ignoring first-hand sources and confusion in how to refer
are other drawbacks of this work. In this work, the author does not mention the role of the
Central Bank of Iran and the impact of its policies, especially its role in the regulatory
pricing of Sukuk. This is one of the most important reasons why various economic sectors
do not welcome Sukuk as an Islamic financing tool.
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چکيده
کتاب امکانسنجی انتشار اوراق صککک در اقتصکاد ایکران ،مطالعک مککردی بخک معکنن و
صنایع معننی گزارشی از طرح تحقیقاتی است ک در پژوه ککن اقتصکاد دانک گکا تربیکت
منرس تکسط امیرحسین مزینی اجرا شن است .این اثر ب چگکنگی تامین مالی بخ معنن از
طریق انتشار صکک استصناع پرداخت است .این مقال  ،ضمن معرفی کلی اثر ب بررسی و نقکن
آن از جنب های صکری و محتکایی پرداخت است .یافت های این مقال نشان داد ک ب رغک آنکک
اثر روشی برای بررسی امکان اسکتااد از صککک در بخک هکای مختلک اقتصکادی را ارائک
میدهن و تا حنودی یک اثر کاربردی است ،از حیث ویژگکیهکای صککری و محتککایی دارای
اشکاالتی است .عنم ویراستاری ادبی و علمی اثر سبب شن است ،عالو بر ضع در نظک و
تکالی منطقی مطالب ،مباحث از استحکام الزم برخکردار نباشنن .نادین گرفتن منکابع دسکت اول
و آشاتگی در نحکۀ ارجاع از اشکاالت دیگر این اثر ب شمار میآین .مکل در این اثکر بک نقک
بانک مرکزی ایران و تاثیر سیاستهای آن ب ویژ نق آن در نکر گکااری دسکتکری صککک
هیچ اشار ای نکرد است .این مکضکع از مه ترین دالیل عکنم اسکتقبال بخک هکای مختلک
اقتصادی از صکک ب عنکان ابزار تامین مالی اسالمی ب حساب میآین.
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 .1مقدمه
نظککام مککالی شککبک ای از مکسسککات مککالی و مجمکعکک ای از سککازوکارها ،فرآینککنها و
زیرساختهایی است ک از طرق مختل گرده آمنن تکامینگننکنگان و اسکتااد کننکنگان از
سرمای های میانمنت و بلننمنت را تسهیل میکنن .ایجاد پل ارتبکاطی بکین عرضک کننکنگان
منابع مالی و تقاضاکنننگان آن ،تشکیق پسانناز و سرمای گااری و تخصکی کارآمکن منکابع
کمیاب از مه ترین مسیرهای بنیادی تاثیرگااری بازار سرمای بکر رشکن و تکسکع اقتصکادی
کشکرها ب شمار میرود .نظام مالی با عملکرد مطلککب خککد ضکمن فکراه نمککدن پکشک
ریسک و تنکع آن میتکانن زمین را برای ایجاد ظرفیتهکای مناسکب تجکاری و نظکارت بکر
عملکرد منیران بنگا های اقتصادی مهیا کنن( تکحینی و یارمحمنی.)1396 ،
در نظام مالی سکرمای داری متعکار از اسکناد بکر پایک اوراق قرضک بکرای تکامین مکالی
طرحهای بزرگ اقتصادی استااد می شککد .در ایکن نظکا ام مکالی صکاحبان ایکن اسکناد صکرفا
بستانکارانی هستنن ک بهر ای متناسب با بهر بازار پکل دریافت میکننن و سهمی از مالکیکت
یا درآمنهای این طرحها ننارنن .در حالیک  ،نظام تامین مالی اسالمی ک بکر اصکل شکریعت
اسالمی بنا نهاد شن است ،ب گکن ای طراحی شن است ک دارننگان اوراق بهکادار اسکالمی
یا صکک ب صکرت مشاع در فعالیتهای واقعی اقتصاد حضکر دارنن و سکد این فعالیتهکا
پس از کسر هزین های عملیاتی بین دارنکنگان ایکن اوراق تقسکی مکیشککد .در نظکام مکالی
اسالمی بر ارتباط و پیکنن وثیق میان بخ واقعی اقتصاد و بخ مالی تاکین فراوان میشککد.
پیکنن بین فعالیتهای اقتصاد واقعی ک با هکن تکلیکن ارزش افکزود صککرت مکیگیکرد و
فعالیت های مالی در قالکب عقککد اسکالمی ماننکن مرابحک  ،سکل  ،اجکار و استصکناع تجلکی
پینا میکنن (سعینی و سروش)1388 ،
امروز صکک ک از نکآوریهای ممتاز در تامین مالی اسالمی ب شمار مکیرونکن ،رونکق
خکبی در کشکرهای اسالمی و غیراسالمی پینا کرد انن ،ب گکن ای ک عکالو بکر کشککرهای
اسالمی حتی در بازارهای مالی کشکرهای غیراسالمی نیز رواج یافت انن و قککانین خاصکی را
برای این اوراق بهادار تنوین شن است (کاونن.)1396 ،
از مکضکعات مه در بحث صکک در اقتصاد ایران بررسی امککان انتشکار و اسکتااد از
آنها در بخ های مختل اقتصادی است ک سه قابل تکجهی از مطالعات در ایکن حککز
را ب خکد اختصاص داد است .مطالعات حسنزاد و احمنیان ( ،)1391عزتی و شکهریاری
( ،)1393مزینی ،قربکانی و صکل خککا ( ،)1393نظرپککر ،فاضکلیان و مککمنینکژاد (،)1393
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مکسکیان و کشاورزیانپیکستی ( ،)1393و فهیمی ،رضککانی و خکانسکاری ( )1398از جملک
مطالعاتی است ک مکضکع امکانسنجی انتشکار صککک در بخک هکا و صکنایع مختلک را
بررسی کردنن .کتاب «امکانسنجی انتشار اوراق صککک در اقتصکاد ایکران :مطالعک مککردی
بخ معنن و صنایع معننی» اثر امیرحسین مزینی نیز در شمار آثکاری اسکت کک چگککنگی
تامین مالی بخ معنن کشکر را از طریق صکک استصناع مککرد بررسکی قکرار داد اسکت.
این مقال درصند است تا ضمن بیان ککتاهی از ماهکم و سکابق صککک در ایکران و جهکان
این کتاب را از جهات شکلی و محتکایی تحت بررسی و نقن قرار دهن.

 .2صکوک :مفهوم ،پيشينه و تحليل بازار

 1.2مفهوم و پيشينۀ صکوک
اسالم دارای نظام خاص اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است ک بکرای تمکام ابعکاد و شک کن
زننگی فردی و اجتماعی یک جامع اسالمی قکانین خاصی دارد .این نظام در حککز اقتصکاد
مجمکع ای از الگکهای رفتاری در حکز های تکلین ،تکزیع و مصر اسکت کک بکا مبکانی و
مااهی اصکلی اسالم پیکنن دارد و جامع را در جهت رسینن ب اهکنا متعکالی دیکن مبکین
اسالم هنایت میکنن .در این نظام رفتار انسان از دو مصکنر معرفکت یعنکی وحکی و تجربک
انسانی ناشی میشکد ).(Monzer Kahf, 1997
این اولی استااد از ابزارهای تکامین مکالی در اقتصکادهای اسکالمی بک نظریکات اقتصکاد
اسالمی در نی قرن گاشت برمی گردد .شهین محمکنباقر صکنر خکالق اثکر بکنیع اقتصکاد مکا
(اقتصادنا) از نظری پردازان پی گام در اقتصاد اسالمی ب شمار میرود ک تکانست در این اثکر
ضمن نقن نظامهای متعار  ،مبانی اقتصاد اسالمی را تبیین نماین .پکس از گسکترش مباحکث
نظری اقتصاد اسالمی و شکلگیری آن تالشهای زیادی تکسکط دانک منکنان علک اقتصکاد
اسالمی برای کاربردیکردن این عل صکرت گرفت .در این راسکتا ،قککانین شکریعت و فقک
اسالمی در نظام بانکی پیاد سازی شکن و در برخکی از کشککرهای اسکالمی بازارهکای مکالی
اسالمی را اننازی گردین.
ابزارهای مالی اسالمی محصکالت مکالی خکاص و متناسکب بکا اصککل مکالی مبتنکی بکر
شریعت اسالمی است ،ک در بسیاری از کشکرهای اسالمی و غیراسالمی اسکتااد مکیشککد.
صکک ) (Sukukاز ابزارهای مالی اسالمی است ک ب دلیل برخی محنودیتهای مکجککد در
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سیست مالی اسالمی و برای عنم استااد از اوراق قرض متعار  ،در طرحهکای تکممین مکالی
میانمنت و بلننمنت استااد میشکد .اصطالح صکک اولین بار تکسط کمیت فقهکی بانکک
تکسع اسالمی ) (Islamic Development Bank: IDBدر سکال  2002مکیالدی بکرای ابزارهکای
تامین مالی اسالمی استااد شن .این اصطالح جمع کلمک صکک معکرب فارسکی واژ چکک
ب معنای حکال  ،نکشت بنهکار ،سات  ،برات و یا قبض بنهی است و ب طکر معمکل بک جکای
اوراق مالی اسالمی استااد میشکد .سازمان حسابناری و حسابرسی نهادهای مکالی اسکالمی
) (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution: AAOIFIدر
سال  2004میالدی نیز ضمن معرفی انککاع صککک عقککد اسکالمی ،صککک را بک عنککان
گکاهینام هایی با ارزش برابر تعری میکنن کک پکس از عقکن قکرارداد ،چگککنگی دریافکت
ارزش گکاهینام ها و استااد برنام ریزیشن از آن ب عنکان سهام و یا حقکق در دارایکیهکای
مشهکد ،حق انتااع و خنمات یا حقکق صاحبان سهام در طرحهکا یکا سکهام خکاص از یکک
فعالیت سرمای گااری خاص را نشان میدهن .در سال  2009مکیالدی هیکات خکنمات مکالی
اسالمی ) (Islamic Financial Services Board: IFSBصکک را معادل گکاهینام هایی میدانکن
ک هر یک از آنها دارای یک حکق مالکیکت تقسکی نشکن متناسکب در دارایکی مشکهکد یکا
مجمکع ای از داراییهای عینی و یا در یک فعالیت بازرگکانی و منکافع حاصکل از آن اسکت
).(Safari, Ariff and Mohamad, 2012
صکک ابزار مالی سازگار با قکانین اسالمی است ،اما از جهکاتی بکا اوراق قرضک مشکاب
است .شباهتهای صکک و اوراق قرضک را مکیتککان در قکنرت نقکنینگی آنهکا در بکازار
ثانکی  ،رتب بننی آنها و تنکع در طراحی و عرض در نظر گرفکت .بکا ایکن حکال صککک از
جنب های مختل با اوراق قرض متااوت است .صکک نشکاندهنکن مالکیکت یکک دارایکی
خاص است ،در حالیک  ،اوراق قرض فقط نشاندهنن یک تعهن بکنهی اسکت .رابطک بکین
صادرکننن و خرینار اوراق قرضک ماننکن رابطک بکین وامدهنکن و وامگیرنکن اسکت .لککن،
صکک از طریق پشتیبانی از داراییهای مشهکد و واقعی صادر میشکد .البت ظاهرا در عمکل
اینطکر نیست .زیرا دارننگان صکک هیچگکن دخالتی در رونن منیریت و کنترل دارایکیهکا
ننارنن .دارننگان صکک در سکد و زیان صادرکننن اوراق شکریک هسکتنن ،در حکالی کک ،
دارنن اوراق قرض سکد ثابت یکا متییکری را دریافکت مکیکنکن و مسک کلیتی در قبکال زیکان
فعالیتهای اقتصادی ننارد .البت  ،در روشی تحت عنکان «تااوت بین صکک پایک دارایکی و
حامی دارایی» سکد دارننگان صکک نیکز قابلیکت تضکمین دارد و تاکاوتی بکین صککک و
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اوراق قرض در اجرا وجکد ننارد ،هرچنن از نظر محتککا و ماهیکت اساسکا متاکاوت هسکتنن.
اعتبار اوراق بهادار از طریق اعتبار ناشر آن سنجین میشکد ،در حالیکک اعتبکار صککک بک
ارزش داراییهای پشتیبان آن بستگی دارد ).(Pegah Zolfaghari, 2007
طراحی و انتشار صکک برای اولین بار در اوایل ده  1980میالدی و ه زمان بکا بکروز
بحران اقتصادی صکرت گرفت ک بانک تکسع اسالمی و مجمع فق اسکالمی نقک مهمکی
در گسترش و جهانیشنن آن داشتنن .نخستین تالش تکسط بانک مرکزی مکالزی بک منظککر
مقابل با مس ل نقنینگی و پس از آن انجام شن ک اولین بانک اسکالمی مکالزی ککار خککد را
شروع کرد .این بانک اقنام ب انتشار اوراق بهادار بکی بهکر بکا نکام «گککاهی سکرمای گکااری
دولتی» نمکد .این گکاهی ها نشان دهنن بنهی بانک اسالمی مالزی ب دولکت و نکر بهکر از
پی تعیین شن ای برای این اوراق وجکد نناشت ،بلک نر بازدهی آنها تکسط دولکت و بک
تشخی آن اعالم میشن .البت قبل از انتشار اولین صکک جهانی تکسط مکالزی در دسکامبر
 2001میالدی ،مکسس پکلی بحرین برای اولین مرتب در حکز کشکرهای خلکی فکارس در
 13ژوئن سال  2001میالدی اسناد دولتی با سررسین  3ماهک مطکابق بکا قککانین اسکالمی بکا
عنکان صکک سل (سَلَ ) و ب ارزش  25میلیکن دالر منتشر کرد (سروش.)1389 ،
صکک کارکردهای مهمی در اقتصاد کشکرهای اسکالمی دارد .تکامین مکالی طکرحهکای
بزرگ و کالن اقتصادی براساس شریعت اسالمی ،منیریت نقنینگی بازار پککل نظکام بکانکی
کشکرهای اسالمی ،منیریت خطر و نااطمینانی و کمک ب تکزیع عادالن درآمکن و ثکروت از
مه ترین کارکردهای صکک ب شمار میرود (تسخیری)1386 ،
اوراق مشارکت ک ب نکعی روش ابکناعی جمهککری اسکالمی ایکران بکرای تکامین مکالی
اسالمی طرحها و فعالیتهای اقتصادی ب حساب میآیکن ،اولکینبکار در سکال  1373تکسکط
شهرداری تهران و ب منظکر تامین مالی طرحهای نکسازی بافکت فرسککد و اجکرای بزرگکرا
نکاب ب مبلغ  74میلیارد ریال و با نر سکد علی الحساب  20درصن و بکا اسکتااد از ظرفیکت
ایجادشن در تبصر  85برنام دوم تکسع اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مصککب آذر 1373
انتشار یافت .ب دلیل عنم اطالع محققین حککز مطالعکات اقتصکاد اسکالمی از ایکن مکضککع
سابق انتشار اوراق تامین مالی اسالمی در کشکرمان را س سال بعن و پس از تصکیب قکانکن
نحک انتشار اوراق مشارکت در سال  1376نسبت میدهنن .براین اساس ،میتککان جمهککری
اسالمی ایکران را از پیشکگامان طراحکی و اسکتااد از ابزارهکای اسکالمی در بازارهکای مکالی
ب شمار آورد.
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 2.2تحليل بازار صکوک در ایران و جهان
پس از بروز بحرانهای مالی بینالمللکی در سکالهکای  1997و  2008مکیالدی و پیامکنهای
ناگکار آن ،بازارهای مالی اسکالمی عالقمنکنان بسکیاری پیکنا ککرد .در ایکن راسکتا ،صککک
ب عنکان رای ترین ابزار مالی اسالمی تکج بسیاری از ناشکران و سکرمای گکااران اسکالمی و
غیراسالمی را ب خکد جلب کرد و تکانست مرز بازارهای مالی اسکالمی و گسکتر اسکتااد از
ابزارهای مالی اسکالمی را فراتکر از کشککرهای اسکالمی تکسکع دهکن .حجک انتشکار اوراق
اسالمی در بازار سرمای طی سکالیان گاشکت افکزای یافتک اسکت و عکالو بکر بنگکا هکای
اقتصادی ک ب انتشار صکک اقنام میکردنن ،دولت ،وزارتخان هکا و شکرکتهکای دولتکی
نیز ب انتشار صکک پرداخت انن (صلکاتیان و حسینیدولتآبادی.)1398 ،
انتشار صکک در کل جهان در سال  2019میالدی ب رقک  145/7میلیکارد دالر رسکین،
این رق باالترین ارزش انتشار صکک از زمکان شکروع بک ککار آن در سکال  2001مکیالدی
ب حساب میآین .رشن انتشار صکک در سکال  2019مکیالدی نسکبت بک سکال قبکل از آن
معادل  18/3درصن و نسبت ب سال  2017میالدی معادل  28/4درصکن بککد اسکت .حجک
صنور صکک در طکل سال  2019میالدی عمنتا ب دلیل صنور صکک از آسیا  ،شککرای
همکاری خلی فارس ،آفریقا و برخی از مناطق دیگر جهان بکد .هر چنکن سکه کشککرهایی
ماننن اننونزی ،امارات ،عربستان سعکدی و ترکی با حج خکب افزای یافتک اسکت ،لککن،
مالزی هک چنکان بکر بکازار صککک تسکلط دارد (International Islamic Financial Market
).Report: 2020
داخلکی )(Domestic Sukuk

انتشار صکک در بازارهای مالی جهان ب دو شکل صککک
و صکک بینالمللی ) (International Sukukصکرت میگیرد .صککک داخلکی تکابع قککانین
داخلی کشکر ناشر و صرفا برای جاب منابع مالی از سرمای گااران داخلی منتشر مکیشککنن،
در حالیک  ،صکک بینالمللی در بازارهای مالی بینالملل عرضک مکیشککنن و هکن ایکن
صکککک تککامین مککالی طککرحهککای بککزرگ اقتصککادی تکسککط سککرمای گککااران عمککن سککایر
کشکرهاست .در کل انتشار صکک بینالمللی درسکال  2019مکیالدی معکادل  38/5میلیکارد
دالر بکد است ک ب معنای افزای  5.49میلیارد دالر یا رشن مثبت  16/6درصنی نسبت بک
سط  2018میالدی است .در سال  2019میالدی باالترین ارزش انتشار صکک بین المللکی
از زمان را اننازی صکک ثبت شن است.
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انتشار صکک تکسط دولتها ،شب دولتها و تا حنودی تکسط شرکتهکا و مکسسکات
مالی و عمنتا از کشکرهای شکرای همکاری خلی فارس ،اننونزی و مالزی ب ایکن افکزای
حج کمک کرد است .تجزی و تحلیل انتشار صکک بلننمنت و ککتا مکنت بکینالمللکی
نشان میدهکن کک در سکال  2019مکیالدی  29/4میلیکارد دالر صککک بلننمکنت در برابکر
 9میلیارد دالر صکک ککتا منت با نسکبتهکای  76/5و  23/5درصکن صکادر شکن اسکت.
ه چنین ،در مکرد صکک داخلی آمارها نشان میدهنن ،انتشارات صکک داخلی از سکط
 90/1میلیارد دالر در سال  2018میالدی ب  107/3میلیارد دالر در سال  2019میالدی یکا در
حنود مثبت  18/9درصن افزای یافت است .بکزرگتکرین بخک ایکن افکزای مربککط بک
مشارکت مالی مالزی با حکنود  54میلیکارد دالر و متعاقکب آن عربسکتان سکعکدی بکا ،18/9
اننونزی  17/3و ترکی  8/8میلیارد دالر است.
از سکی دیگر ،براساس گزارش بازار مالی اسالمی بینالمللی از کل صکک بکینالمللکی
منتشرشن در سال  2019میالدی  30درصن ب وزارتخان هکای دولتکی 41 ،درصکن نهادهکا
شب دولتی 13 ،درصن بنگا های اقتصادی بخ خصکصکی و مکابقی بک سکایر مکسسکات و
سازمانها تعلق دارد .در همین سال  56درصن از کل صکک ب صککرت صککک وکالکت،
 11درصن صکک اجار  9 ،درصن صکک مضارب و  3درصکن صککک مرابحک و مکابقی
ب صکرت صکک ترکیبی ) (Hybridاجار -مرابح و وکالت-مرابح و سایر اشکال صککک
ترکیبی بکد است .در صکک داخلی بی ترین سه بک صککک مرابحک بکا  30درصکن و
صکک اجار با  20درصن اختصاص دارد .صکک ترکیبی داخلی ب صکرتهکای مختلک
وکالت-مرابح و مضارب -مرابح و انکاع در حکنود  23درصکن از ککل صککک داخلکی را
تشکیل میدهنن ).(International Islamic Financial Market Report: 2020
بررسی رونن انتشار صکک در طی  10سال اخیر جمهکری اسالمی ایران نشان میدهکن
ک عملکرد بازار سرمای از سال  1389تا سال  1394بسیار ضعی و در مجمکع شک سکال
رق ناچیز  36هزار میلیارد ریال (با نر رسمی تسعیر دالر معادل  1/7میلیکارد دالر) را ثبکت
کرد است ،لکن ،این رق در سال  1395با رشن مثبت قابکل تکجک  540درصکنی بک مبلکغ
78هزار میلیارد ریال (معادل  2/5میلیارد دالر) افزای یافت .انتشکار صککک در بکازار مکالی
ایران در سالهای بعن و تا سال  1397ک وبی از نکسانات کمی برخکردار بکد تا اینکک در
سال  1398تکانست باالترین عملکرد را با انتشار  251هکزار میلیکارد دالر (معکادل  6میلیکارد
دالر) ثبت نماین .از سکی دیگر ،بررسی نکع صکک منتشرشن براسکاس عقککد اسکالمی در
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سال  1398نشکان مکیدهکن کک  49درصکن صککک مرابحک  37 ،درصکن صککک رهنکی،
 12درصن صکک مناعت و  2درصن ب صکرت خرین دین صکادر شکن اسکت .علکیرغک ،
تالشهای صکرتگرفت در چنن سال اخیر ب ویژ در بخ نظری و تکفیقات بکازار سکرمای
در سال  1398ه چنان جمهکری اسالمی ایران در مقایس با کشکرهای دیگکر نظیکر مکالزی،
بحرین و اننونزی سه بسیار اننکی از انتشار صککک را دارد و بکرای تکسکع بیشکتر بکازار
مالی اسالمی خکد و قرارگرفتن در کنار سایر کشکرهای پی گام با چال های جنی مکاجک
است .وجکد محنودیتهای قانکنی ،ساختار نامناسب مکالی و بکانکی ،عکنم فرهنک سکازی
مناسب و بیاطالعی سرمای گااران از صکک و کارکردهای آن و پیچینگی انتشکار صککک
نسبت ب سایر منابع تامین مالی از مه ترین چال های پی روی تکسعۀ بازار مکالی اسکالمی
در جمهکری اسالمی ایران ب شمار میرود.

 .3مشخصات شناسنامهای و ساختار اثر

 1.3معرفی مولف و ناشر اثر
اثر مکرد بررسی و نقن در این مقال تکسط امیرحسین مزینی ب رشکت تحریکر درآمکن اسکت.
این اثر مستخرج از یک طرح پژوهشی با عنکان «امکانسکنجی اسکتااد از اوراق صککک در
اقتصاد ایران ،مطالع مکردی بخ معنن و صنایع معننی» است کک در پژوهشککن اقتصکاد
دانشگا تربیت منرس در سال  1388انجام و انتشار یافت .امیرحسین مزینی دانک یکار ایکن
پژوهشکن و دان آمکخت دکتری تخصصی علککم اقتصکادی گکرای اقتصکاد بکینالملکل و
اقتصاد پکلی از این دانشگا است .ارزیابی اقتصادی طرحها و اقتصاد اسالمی ب ویژ مباحکث
تامین مالی اسالمی از مه ترین زمین های کاری نامبرد ب حساب میآینکن و کتکب و مقکاالت
متعندی در این خصکص گردآوری و تالی کرد انن .امیرحسین مزینی عالو بر ایکن اثکر و
کتب «ارزیابی اقتصادی طرحهکا (اقتصکاد مهننسکی)» در سکال  1394و «ارزیکابی اقتصکادی
طرحها (مکضکعات پیشرفت )» در سال  1396را تکسط انتشارات سمت منتشر کرد است.
پژوهشکن اقتصاد دانشگا تربیت منرس فعالیکت خککد را در سکال  1368تحکتعنککان
«مکسس تحقیقات اقتصادی» آغاز نمکد و پس از یککدهک فعالیکت در سکال  1377بکا اخکا
مکافقککت قطعککی از وزارت علکککم ،تحقیقککات و فنککاوری بک پژوهشکککن ارتقککا یافککت .ایککن
پژوهشکن در معرفی خکد اشاع و گسکترش تحقیقکات بنیکادی ،ککاربردی و تکسکع ای در
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حکز دان اقتصاد و مبتنی بر نیاز جامع  ،جهتدادن ب مکضکعات پایاننام ها و رسال هکای
دانشجکیان رشت اقتصاد ،انجام طرحهای پژوهشی برای سایر دسکتگا هکای اجرایکی و ارائک
را کارهای علمی و عملیاتی برای رفع مشککالت سکایر بخک هکای اقتصکادی را بک عنککان
اهنا کلینی خکی اعالم کرد است.

 2.3معرفی ساختار اثر
اثر مکرد بررسی و نقن ب وسیل انتشارات کتکاب شکمس لیتککگرافی ،چکا و صکحافی و در
پاییز سال  1389تکسط پژوهشکن اقتصاد دانشگا تربیت مکنرس منتشکر شکن .ایکن اثکر در
نکبت اول انتشار با شمارگان  1000نسخ و با قیمت  50000ریال و با شکمار شکابک -408
 978-964-6230در قطع وزیری و در تعناد  222صاح انتشار یافت.
این اثر عالو بر مقنم ناشر و پی گاتار مکل از هات فصل تشکیل شن اسکت .ناشکر
در مقنم اثر ،تکسع علمی و دستیابی ب پیشرفتهای اقتصکادی ،اجتمکاعی و فرهنگکی را
در گرو ایجاد فضا و بستر مناسب بکرای تبکادل اننیشک هکا ودسکتآوردهکای علمکی و بک -
اشترا گااری آنها میدانن .ه چنین ،ناشر از خکد بک عنککان قطکب فعالیکتهکای علمکی و
پژوهشی اقتصاد اسالمی کشکر یاد میکنن و برگزاری ش همای ملی و بینالمللی اقتصکاد
اسالمی و نُ نشست ساالن محققان اقتصاد اسالمی دانشگا ها و مراکز آمکزش عکالی کشککر
را ب عنکان مصادیق این ادعا بیان میکنن .مکل در پی گاتار این اثکر مقکلک تجهیکز منکابع و
تامین مالی فعالیتهای اقتصکادی را از جملک مکضککعات مهک سیاسکتگکااری اقتصکادی
دانست و معتقن است بروز بحران اقتصادی جهان در سال  2008و نارسائیهکای ایجکادشکن
در بازارهای مالی باعث بروز نکعی تردین در کارکردهای نظام مالی بینالملکل شکن اسکت و
تجنیننظر در قابلیتهای بازارهای مالی متعار را ضروری میدانن .بکراین اسکاس ،مکلک
استااد از ابزارهای تامین مالی اسالمی و ب طکر مشخ صکک ک در سکالهکای اخیکر در
عرص بینالمللی مکرد تکج قرار گرفت است ،ب عنکان مه ترین ابکزار تکامین مکالی اسکالمی
یاد میکنن.
فصل اول ،با عنکان «روشها و ابزارهای تامین مالی و صککک » بک مباحکث متنککعی از
نظام مالی اختصاص دارد .در مباحث اولی این فصل ب مکضکعات کلی نظام مکالی متعکار
نظیر کارکردهای نظام مالی ،طبق بننی بازارهای مالی ،انکاع اوراق بهادار در بازارهای مکالی و
انکاع روشهای تامین مالی طرحهای اقتصادی اشار شن است .مکل در بخک دیگکری از

 194پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستویکم ،شمارة چهارم ،تير 1400

این فصل ب مس ل عنم سازگاری شیک های متعار تامین مالی با شریعت اسکالمی ماننکن و
معرفی ابزارهای مالی در قالب عقکد اسالمی پرداختک اسکت .هک چنکین ،مکلک در انتهکای
مطالب این فصل ضمن برشمردن انکاع عقکد اسالمی ب مزایا و محکنودیتهکای ایکن اوراق
پرداخت است .مکل اعتقاد دارد ک با وجکد مزیتهایی ماننن امککان مکنیریت دارائکیهکا و
بنهیها ،سرمای گااری مطابق قکانین و شریعت اسالمی ،تسهی ریسکک ،قابلیکت معاملک در
بازارهای بینالمللی و برخکرداری از مزیت امکان سرمای گااریهکای ککچکک ،ایکن نککع از
اوراق بهادار را دارای محنودیتهایی نظیر فقنان بازارگردان ،پایینبکدن درجک نقنشککننگی
وعنم وجکد معیار مناسب ارزیابی پرتاکی سرمای گااری میدانن.
فصل دوم اثر ب الزامات و پی نیازهای انتشار صکک در اقتصاد ایکران اختصکاص دارد.
در این فصل س مکضکع ککارایی بکازار سکرمای  ،منصکاان و کارآمکنبکدن بکازار و خطکرات
نظاممنن انن ب عنکان مه ترین شکرایط مکفقیکت انتشکار اوراق مشکارکت در بکازار سکرمای
معرفی شن است .مکل در این فصل ب مباحث مختلای از صکک از جمل شرایط انتشکار
آگهی عرض صکک  ،مالحظات فقهی و زیرساختهای مکرد نیکاز بکازار صککک و لکزوم
یکنکاختی فرآیننهای ارزیابی و قیمتگااری صکک پرداخت است.
مکل تجربیات کشکرهای مختل در انتشکارات صککک را در فصکل سککم بک بحکث
گااشت اسکت .در ایکن فصکل آمارهکای متعکندی از انتشکار صککک در سکط جهکانی بکا
ویژگیهای مختل و در قالب جناول متعند اشار شن است .براین اسکاس ،اولکین تجربک
انتشار صکک ب بانک مرکزی مالزی در جکالی  1983میالدی نسکبت داد شکن اسکت .در
حکز کشکرهای خلی فارس نیز اولین بار در ژوئن  2001مکیالدی مکسسک پککلی بحکرین
اسناد دولتی مطابق با شکریعت اسکالمی تحکتعنککان صککک سکل (سَکلَ ) منتشکر ککرد.
ه چنین ،بانک تکسع اسالمی در سال  2003میالدی صکک ترکیبی با سررسین پکن سکال
منتشر کرد و در اکتبر همین سال بکزرگتکرین انتشکار صککک تکا آن تکاریخ یعنکی عرضک
 700میلیکن دالر صکک تکسط مجمکع ای از بانکها و مکسسات اسالمی صکرت گرفت.
فصل چهارم اثر ب بررسی ساختار و ویژگیهای بازارهای پکلی و مالی در اقتصکاد ایکران
پرداخت است .در این فصکل عملککرد نظکام بکانکی در جکاب منکابع و ارائک تسکهیالت در
بخ های مختل اقتصادی در بازۀ زمانی  1369تا  1387مکرد بررسکی قکرار گرفتک اسکت.
مکل در قسمت دیگری از این فصل ضمن ارائ آمارهای مختلای از نر های سککد اسکمی
و واقعی سیست بانکی بیان میکنن ک باالبکدن نر های تکرم باعث منایشنن نر های سککد
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واقعی و اختالل در جاب منابع از یکطر و جهتدهی نامناسکب تسکهیالت بکانکی و در
نهایت گسترش رانت و فساد از طر دیگر شن است .مکل در ادام مباحث فصل چهکارم
ب سیاست انتشار اوراق مشارکت ب عنکان یکی از روشهای مکثر اجرای سیاستهای پککلی
و مالی و با هن مشارکت عمکمی در اجرای طرحهای عمرانی -انتااعی سککدآور پرداختک
است و با ارائ جنولی از خالص وضکعیت انتشکار اوراق مشکارکت در سکالهکای  1386و
 1387ب این جمعبننی میرسن ک رمز مکفقیت دولت در اعمکال ایکن سیاسکت ،مشکارکت
بانکها در خرین این اوراق بکد است.
مکلکک در فصککل پککنج سککاختار و ویژگککیهککای بخکک معککنن و صککنایع معککننی
(رویکرد نظری) را بررسی کرد است .بخ قابل تکجهی از این فصل بک مباحکث ارزیکابی
اقتصادی طرحها و فناوری و طبق بننی آنها اختصاص دارد و مکل صرفا در یکک مبحکث
ککتا ب مکضکع اصکلی ایکن فصکل یعنکی بررسکی ویژگکیهکای سکاختاری بخک معکنن
پرداخت است.
در فصل شش ساختار و نکع نیاز مالی بخ معنن و صنایع معننی کشکر مککرد تجزیک
و تحلیل قرار گرفت است .در این فصل رونن سرمای گکااری در بخک معکنن و زیکربخ
های آن در طی دو دور زمانی بررسکی شکن اسکت .دور اول از ابتکنای پیکروزی انقکالب
اسالمی در سال  1357تا انتهای برنام سکم تکسع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگکی در سکال
 1383و دور دوم در طکل برنام چهارم تکسع از سال  1384تکا پایکان سکال  1387اسکت.
ه چنین ،مکل ضمن ارائ آمارهایی از سرمای گااری در بخ های مختلک اقتصکادی بک
بررسی رونن تشکیل سرمای ثابت ناخال در بخک صکنعت و معکنن و سکه آن در ککل
سرمای گااری پرداخت است .و در آخر ،مکضکع اصلی این اثر در فصل هاکت بررسکی شکن
است .مکل در این فصل ضمن بررسی جایگکا صککک در شکریعت اسکالمی بک مسک ل
انتشار آن ب عنکان مصناقی از فرآینن تبنیل ب اوراق بهادارنمکدن داراییها اشکار مکیکنکن و
ضمن برشمردن ویژگیها و خطرات عقن اسالمی استصناع ،انتشکار صککک براسکاس ایکن
عقن را ب منظکر عملیاتیکردن روش تامین مالی اسالمی بخ معنن و صنایع معننی کشککر
پیشنهاد میدهنن.
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 .4توصيف و نقد مشخصات ظاهری اثر

 1.4نقد شکلی و چاپی اثر
برای بررسی و نقن شکلی اثکر بکر مکضککعات مهمکی هک چککن چگککنگی طراحکی جلکن،
وضعیت حرو نگاری ،نحک صاح آرایی و چین مطالب ،تعناد اغکالط امالیکی و کیایکت
چا و صحافی تاکین میشکد .جلن اثر از شکل کلی طراحکی کتکب انتشکارات پژوهشککن
اقتصاد دانشگا تربیت منرس پیروی میکنن .این جلن دارای یک طرح سکاد و تکا حکنودی
گکیا است ،لکن با تکج ب تمرکز این اثر بر مطالع مکردی بخک معکنن و صکنایع معکننی
نمادی از این بخ اقتصادی بر روی جلن دین نمیشکد .عنکان روی جلکن اثکر بک روشکنی
نشان میدهن ک این مجلن ب جای اینک یک کتاب استاننارد در یک مکضکع خکاص باشکن،
صرفا گزارشی از یک طرح تحقیقاتی یا مقال بسطیافت ای است کک بکیدلیکل هیبکت کتکاب
ب خکد گرفت است .ه چنین ،چا عنکان و مشخصات مکل ب انگلیسکی در پشکت جلکن
ب دلیل عنم وجکد خالص یا چکین انگلیسی در این اثر یککار اضافی بک حسکاب مکیآیکن.
است و بک ادامک عنککان یعنکیThe Case ،
ضمنا ،عنکان انگلیسی اثر در فهرستبرگ ناق
 Study of Mines and Mining Industriesاشکار ای نشکن اسکت .در مجمککع اثکر بک لحکا
حرو نگاری و انناز و نکع قل ب کاررفت در آن ضعی ارزیابی میشکد .ترتیب انناز قلک
عناوین اصلی و فرعی و زیرفرعی رعایت نشن است و عناوین در تمامی متن ب یکک انکناز
قل نکشت شن است .این مس ل امکان تشخی عناوین اصلی از فرعکی و تسلسکل مطالکب
را برای مخاطب بسکیار سکخت ککرد اسکت .شکمار گکااری عنکاوین نیکز بسکیار نکامنظ و
غیریکنکاخت است .در جایی از اعناد ،مربع ،خط تیر  ،دایکر و در جکایی دیگکر از حکرو
فارسی و یا ارقام یکنانی و یا ترکیبات نامنظمی از هم این نمادها استااد شن اسکت .گرچک
در تمامی فصکل اثر این اشکال وجکد دارد اما اوج این بینظمی را میتکان در فصکل چهکارم
مشاهن کرد .البت باین ب این اشکال مکضکع عنم عنکانبننی مطالب ابتنای فصکل و تمکامی
مباحث فصل سکم را نیز اضاف کرد ک مکل بنون احساس نیاز ب این امر ب این مطالکب و
مباحث پرداخت است.
صاح آرایی اثر با وجکد اشکال عنمه تکرازی خطککط آخکر صکاحات و سکاین مانکنن
برخی از صاحات نسبتا خکب ارزیابی مکیشککد .در صکاحات ،35 ،34 ،29 ،26 ،15 ،14 ،6
 164 ،146 ،139 ،126 ،114 ،112 ،97 ،45 ،44و  177عنمه ترازی خطکط آخکر صکاحات
مشاهن میشکد .فاصل خطکط نکشتاری نیکز در برخکی از صکاحات ماننکن صکاحات  38و
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 104با سایر صاحات اثر هماهن نیست .از اشکاالت دیگر اثر عنم رعایت تناسب صکحی
در تعناد صاحات فصکل اثر ب خصکص در فصکل دوم و سکم اسکت .صکاح آرایکی اثکر از
لحا نحک گنجاننن جناول در متن نیز دارای ضع است .در برخی از جناول ماننکن 1-8
و  1-9در صاحات  39و  40درج عنکان جنول و قرارگرفتن خکد جکنول در مکتن از نظکر
افقی یا عمکدی بکدن هماهن نیسکتنن .جکنول صکاح  45بکنون عنککان و شکمار اسکت.
ه چنین ،عناوین جناول  3-6در صاح  67و  6-17در صکاح  154در یکک صکاح قبکل
یعنی صاحات  66و  153درج شن است ،ب طکری ک ب نظر میرسن ک جناول فاقن عنککان
هستنن.

 2.4نقد نگارشی و ویرایشی اثر
تکالی معقکل و منطقی مطالب یک کتاب در یک خط سکیر مشکخ  ،هکن منکن و سلسک
مراتبی ب طکری ک مااهی بنیادی و عمکمی در سطکح پایینی و نزدیک ب قاعنۀ هرم مطالکب
و مااهی جزئیتر و تخصصیتر در سطکح باالی آن قرار گیرنن ،از مه تکرین مشخصک هکای
یک کتاب علمی و درسی خکب ب شمار میرود .اثر مککرد بررسکی و نقکن بک دلیکل ایکنکک
ارائ دهنن گزارشی از یک طرح تحقیقاتی با همین عنکان است ،فاقن ایکن ویژگکیهکا اسکت.
ه چنین ،هر نکشت و اثر علمی باین از لحا زبکانی و سکاختاری ،فنکی و تخصصکی مککرد
بررسی و ویرای قرار گیرد تا خطاها و سهلانگاریهای علمی ،ساختار ضعی جمکالت و
ب کارگیری واژگان تخصصی نامناسب اصالح شککد و مککاردی ماننکن نحکک فصکلبنکنی و
پاراگرا بننی مطالب ،میزان رعایت عالئ سجاوننی و روش قرارگرفتن تصاویر و جکناول
در متن ارزیابی و بازبینی شکنن .این اثر ویراستاری ادبی و علمی نشن اسکت .ایکن مکضککع
سبب شن است تا اثر ب لحا نحک و میزان رعایت اصکل نگارش فارسی ضکعی ارزیکابی
شکد .عنم ب کارگیری مناسب فاصکل و نکی فاصکل در نکشکتن واژ هکای ترکیبکی و اسکتااد
غیرصحی از نشان های سجاوننی از مه ترین ایرادات نگارشکی اثکر بک شکمار مکیرود کک
ب طکر مکرّر در سرتاسر متن مشاهن میشکد .فهرستنکیسی فصککل ،جکناول ،و نمکدارهکا
کامل و دقیق انجام شن است.
قراردادن فاصل کامل بین واژ های ترکیبی از شایعتکرین اشککاالت ویرایشکی ایکن مکتن
است ،ک در تمامی جمالت و خطکط متن دین میشکد .کلمکات «پکسانکناز کننکنگان» در
صککاح « ،2ککتککا مککنت» در صککاحات  14 ،6 ،5 ،4و « ،...طبقکک بنککنی» در صککاح ،5
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«بلننمنت» در صاحات  7و « ،76فراه آوری» در صاح « ،16تقسی بننی» و «هیچ گکنک »
در صاح « ،17بین المللی»« ،سکرمای گکاار» و «مکی تککان» در صکاح « ،21مکی تککان» در
صاح « ،21را اننازی» و «می گیرد» در صکاح « ،22زمکان بنکنی» و «قکر گیرنکن » در
صاح « ،24سرمای گااران» و «تصمی گیری» در صاح « ،48می یابکن»« ،شککل گیکری» و
«عن ای» در صاح « ،49کار آمن» و «ویژگکی هکای» در صکاح « ،....... ،50مکی نمایکن» در
صاح « ،172می رسن» و «گزینک هکایی» در صکاح « ،188جمکع بنکنی» در صکاح ،189
«ترازنام ای» در صاح  ،193و «ریسکک هکای» در صکاح  202نمکنک کککچکی از تعکناد
بیشمار استااد ناصحی از فاصل ب جای نی فاصل در واژ های ترکیبی اسکت .از اشککاالت
ویرایشی دیگر این اثر سره نکشتن واژ های ترکیبی و عنم رعایت اصل نی فاصل در آنهکا
است .تعناد این مکارد ب قنری فراوان و مکرّر میباشن ک بیان هم مکارد خارج از حکصکل
این مقال است و صرفا ب ذکر مکارد معنودی اکتاا میشکد .واژ هکای ترکیبکی «بنگاههکای»،
«نارساییهای» و «طرحهای» در صکاح « ،3چنانکک » و «راههکای» در صکاح « ،4وامهکای» و
«بکجکدآوردن» در صاح « ،7بعنکان» در صاح « ،17بککارگیری» در صکاح « ،21نشکانگر»
در صاح « ،28دسکتکاری» در صکاح «« ،..... ،48بحسکاب» در صکاح « ،127داراییهکا» در
صاح « ،129صرفنظر» در صاح  168و «ریسکهای» در صاح  202نمکن ای از این مککارد
است.
ه چنین ،اثر در رعایت فاصل و ب کارگیری نشکان هکای نقطک و ویرگککل بکین کلمکات
دارای ضع است .ب مکاردی از این ضع اشار میشکد ..« :میباشکن،در  »..در صکاح ،5
« ..برخکردارنن،بهر  »..در صکاح  ..« ،6اوراقبهکادارممکن  »..در صکاح  ..« ،8مکیگیرنکن،
زیککرا  »..در صککاح  ..« ،10ارتبککاط اسککت،در  »..در صککاح  ..« ،12عمنتابرحسککب  »..در
صاح  ..« ،15کنترل،اهمیت  »..و « ..دهنکن.اگر  »..در صکاح  ..« ،22سکازد،ممنکعیت  »..در
صاح  ..« ،.... ،25دارا هستنن.رونن  »..در صاح  ..« ،77شکن اسکت(جنول شکمار .)6-14
 »..در صاح  149و « ..عمنتادولتی  »..در صاح .175
درج واژ ها و اصطالحات انگلیسی در متن اثر بنون ذکر معادل فارسی آنها و یا بکنون
شکرح کامکل در پکانکیس از اشککاالت دیگکر ایکن اثکر بک شکمار مکیرود .مکککارد « »BOTدر
صککاح  »SPV« ،18در صککاحات  36 ،33و  »Baa2« ،»Moody« ،38و « »BBBدر صککاح ،61
« »Services Limited« ،»Solidarity trustو « »HSBCدر صاح  »Libor« ،62در صکاحات  63و
 »Fixed rate« ،66در صککاح ،»Black Fox« ،»New Polaris« ،»Berardi project« ، »IRR« ،67
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« »Timmins Westو « »Donkin coal Projectدر صاح  118و « »Buy Backدر صکاح  180در
متن اثر مشاهن شن است.

 3.4نقد ارجاع و منبعنویسی اثر
از ویژگیهای بارز یک نکشتار علمی و تخصصی بهر گیری از اننیش های دیگکر محققکان و
ارجاع ب مستننات و منار آنها است .شیک نامک هکای متعکند و متاکاوتی بکرای ارجکاع و
منبعنکیسی وجکد دارد ک ضروری است پژوه گران ضمن پیروی از یک شیک نامک معتبکر
در تمامی متن اثر اصل وحنت روی را در این خصکص رعایت نماینن .اثر مککرد بررسکی و
نقن در مقال حاضر از لحا نحکۀ ارجاعدهی و منبکعنکیسکی ضکعی ارزیکابی مکیشککد .از
اشکاالت مشهکد این اثر ارجاع ب منابع در عناوین و سرفصلها است ،ب طکری کک محکل و
مکضکع دقیق ارجاع مشخ نیست .عناوین «اوراق بهادار غیر قابل معاملک » در صکاح ،11
«اوراق بهادار در بازار سرمای » در صاح « ،13وامهای تضمینی خارجی» در صکاح ،.... ،19
«مالحظات مربکط ب انتشکار آگهکی صککک » در صکاح « ،51اوراق صککک مصکناقی از
تبنیل ب اوراق بهادار نمکدن داراییها» در صاح  192و «استااد از عقکن استصکناع در قالکب
قانکن عملیات بانکی بنون ربا» در صاح  197از جمل این نکع ارجاعدهی نامناسکب اسکت.
ارجاعدهی ب سازمانها و وزارتخان ها بنون ذکر مشخصات نکیسنن از نقاط ضع دیگکر
این اثر است .ارجاع ب «وزارت امکر اقتصکادی و دارایکی» در صکاحات  10و « ،70سکازمان
بکرس اوراق بهادار تهکران» در صکاحات  14و « ،100مرککز مطالعکات تکنکلککژی دانشکگا
صککنعتی شککری » در صککاح « ،29پژوهشکککن پکککلی و بککانکی بانککک مرکککزی ایککران» در
صاح « ،51وزارت صنایع و معادن» در صاحات زیادی از فصل ششک نمکنک هکایی از ایکن
اشکال در ارجاعدهی این اثکر بک شکمار مکیرود .هک چنکین ،جکناول و نمکدارهکای اثکر در
صککاحات  195 ،..... ،115 ،113 ،104 ،..... ،66 ،65 ،64 ،..... ،33 ،27 ،9و  202فاقککن منبککع
هستنن .در آخر ،مکل در فهرست منابع از  46منبع فارسکی و  12منبکع انگلیسکی نکام بکرد
است ک از بسیاری از آنها در هیچجای متن استااد نکرد است ک برشمردن آنها ب علکت
تعناد زیاد آنها از حکصل این مقال خارج است و از ذکر مکارد آن خکدداری میشکد.
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 .5تحليل و نقد محتوایی اثر

 1.5نقد جایگاه اثر در برنامههای آموزشی
همانگکن ک قبال اشار شن اثر مکرد بررسی و نقن مستخرج از یک طکرح تحقیقکاتی اسکت
ک مکل سعی کرد است آنرا ب صکرت کتاب تنوین و چا نماین .از ویژگکیهکای بکارز
یک کتاب آمکزشی ضرورت پیکستگی و ارتباط منطقی مطالب است ،ب نحککی کک خکاننکن
ب تکانن ب آسانی و بنون ک ترین دشککاری و ابهکام مکضککع اصکلی کتکاب را دنبکال نمایکن.
مطالب این اثر مجمکع ای از مباحث متنکع از حکز های مختل اقتصادی اسکت .بک طککری
ک  ،در بخشی از کتاب ب مکضکعات بانکداری ،بیم  ،و بککرس اوراق بهکادار و در بخشکی
دیگر ب مباحثی ه چکن عقکد اسالمی ،ارزیابی اقتصادی طرحها و تحلیلهای آماری بخک
معنن پرداخت شن است .چنین مجمکعک ای بک دلیکل عکنم انطبکاق آن بکا سرفصکل دروس
دانشگاهی نمیتکانن ب عنکان منبع درسی مکرد استااد قرار گیرد .ضمن اینک  ،اثکر بک لحکا
جامعیت ،تناسب با اهنا آمکزشکی و بهکر گیکری از ابزارهکای الزم بکرای انتقکال و تاهکی
مباحث علمی و تخصصی یک منبع درسی مطلکب ب حساب نمیآین و از این نظکر جایگکا
مناسبی در برنام های آمکزشی رشت های تحصیلی دانشگاهی ننارد.

 2.5نقد نظم و استحکام مباحث اثر
در نقن نظ و استحکام مباحث یک کتاب بر خصکصیاتی ماننن انطباق مطالکب و فصککل بکا
عناوین ،تقنم و تاخر منطقی مطالب و فصکل ،انسجام درونی مطالکب و اسکتحکام تجزیک و
تحلیلها تاکین میشکد .در آثار نکشتاری تخصصی ب ویژ کتاب مکضکع ویراسکتاری علمکی
امری بسیار ضروری است ک اثر مکرد بررسی و نقن فاقکن ویراسکتار علمکی اسکت و مککرد
ویرای علمی قرار نگرفت است .ایکن نقیصک سکبب نککعی بکینظمکی در چیکن مطالکب،
عنم تطابق عنکان با محتکا ،و عنم رعایکت مسک ل ترتیکب کلکی و جزئکی بککدن عنکاوین و
سرفصلها شن است .مکل در فصل دوم ب مس ل الزامات و پی نیازهای انتشکار صککک
در اقتصاد ایران پرداخت است ،این در حالی است کک دو مکضککع سکاختار و ویژگکیهکای
بازارهای پکلی و مالی اقتصاد ایران و تجربیات بینالمللی در انتشار اوراق صکک کک جکز
مباحث پای ای ب شمار میرونن ،ب ترتیب در فصکل چهارم و سکم ارائ شن انن و الزم اسکت
خکاننن اثر پس از آگاهی از ساختار و ویژگیهای اقتصکاد ایکران و مکرور تجربیکات انتشکار
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صکک در سایر کشکرها از الزامات و پی نیازهای آن در ایران در فصل بعنی مطلکع شککد.
مباحث فصل سکم کامال بنون عنکانبنکنی و بکنون نظک منطقکی ارائک شکن انکن .آمارهکا و
اطالعات گزارششن در جناول این فصل بنون تحلیل و بنون اشار و استناد بک آنهکا در
متن آورد شن است.
نادین گرفتن بانک مرکزی و نق اساسی آن در بازار پککل بک ویکژ بک مکضککع انتشکار
صکک در مباحث فصل چهارم از اشکاالت محتکایی این اثر ب شمار میرود .بانک مرککزی
جمهکری اسالمی ایران با نر گااری دستکری ،مستقی  ،و خکارج از قکاعکن سکرمای گکااری
برای صکک سبب افزای هزین های غیربهر ای و تکزیع غیرشاا منکابع مکالی حاصکل از
انتشار صکک میشکد .این مکضکع یک چال جکنی پکی روی تکسکع ککاربرد صککک
ب حساب میآین و باعث شن تا استااد از این اوراق اسالمی در اقتصکاد ایکران و سکه آن
در بازار مالی اسالمی بسیار ناچیز باشن .مناخل غیردستکری بانک مرکزی ،الزام ب رتب بنکنی
اعتباری صکک  ،امکان انتشار صکک بنون ککپن ،افزای عمکق بکازار صککک از طریکق
نر گااری منصاان آن و کاه روی هکای اداری و اجرایکی انتشکار صککک از مهک تکرین
را کارهای مقابل با چال های تکسع بازار مالی اسالمی در اقتصاد ایران اسکت (صکلکاتیان و
حسینیدولتآبادی .)1398 ،بیتکجهی ب چنین مکضکع با اهمیتی در این اثر و عنم بررسکی
و ارائ را کارهای مناسب برای استااد هم گیر از صکک ب عنکان یک منبع مالی اسکالمی از
اشکاالت جنی این اثر میباشن .مکل در فصل پنج قصن بررسی سکاختار و ویژگکیهکای
بخ معنن و صنایع معننی با رویکرد نظری داشت ک چننان مکفق عمل نکرد است ،زیکرا
ک ب استثنای س صاح آخر این فصل یعنی صاحات  116تا  119مابقی مطالب ایکن فصکل
ب مکضکع نامربکط ارزیابی اقتصادی طرحها اختصاص دارد ک هیچ ارتباطی بکا عنککان ایکن
فصل ننارد .محتکای مباحث فصل شش با عنکان آن (تحلیل ساختار و نکع نیاز مکالی بخک
معنن و صنایع معننی) چننان هماهن نیست ،چرا ک مکل ب جکای پکرداختن بک مسک ل
مه برآورد مقنار نیاز این بخ ب منابع مالی بک خصککص تکامین مکالی از طریکق صککک
صرفا ب گزارش عملکرد سرمای گااری در آن بخ بسنن کرد است.

 3.5مسئلهپژوهی اثر
همکار یکی از چال های مه در متکن پژوهشی وجکد شکا بین فضای نظری و واقعیکت
نیازهای جامع است .بیان مس ل در قالب یک پژوه بایکن تطکابق میکان نظریک و عمکل را
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همکار و زمین را برای بروز و ظهکر را کارهای عملکی فکراه نمایکن .از ویژگکیهکای بکارز
پژوه های تخصصی داشتن مس ل خکب و بیان آن و تکالش در جهکت ارائک را کارهکای
مناسب و عملی برای حل آن مس ل است .مس ل باین برخاست از مشککالت و دغنغک هکای
مردم و جامع و در راستای پاسخگکیی ب نیازها و مشکالت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصکادی
باشن .این امر عالو بر ارتقای کیایت پژوه ب ارتباط بین عل و جامعک کمکک مکیکنکن.
مس ل پژوهی در تحقیقات تخصصی ب مطالع نظکاممنکن ،مبتنکی بکر فرضکی  ،و معطکک بک
جهتگیریهای علمی است و از برنام های آمکزشی ،ترویجی ،و آگاهیسازی کامال متمکایز
است .اثر مکرد بررسی و نقن از این نظر مس ل پژو نیست و تالش مکلک در راسکتای ارائک
یک نکشتار آمکزشی و ترویجی ارزیابی میشکد.

 4.5همگرایی با ارزشهای انقالب اسالمی
انقالب اسالمی جلک ای از دین مبین اسکالم و مبتنکی بکر مکلاک هکا و ارزشهکای آن اسکت.
دستیابی ب نظام کارآمن در جامع اسالمی و نیل ب تمنن اسالمی مستلزم تسکلط ارزشهکای
اصیل آن بر هم امکر امت اسالمی است .براین اساس ،پژوه گران و مکلاان متککن علمکی
و تخصصی در جامع اسالمی نیز باین ارزشهای واالی اسالمی را چکرا را قکرار دهنکن و
در تحقیقات و نکشت های خکد از آن الهام بگیرنن .از آنجا ک  ،اثکر مککرد بررسکی و نقکن بک
مکضکع بازار مالی اسالمی و چگکنگی تامین مالی طرحهای سرمای گکااری بخک معکنن و
صنایع معننی در اقتصاد جمهکری اسالمی ایران و در قالب عقکد اسالمی پرداختک اسکت ،از
این نظر با ارزشها و مکلا های اقتصاد اسالمی سازگاری و ه گرایکی دارد .ضکمن ایکنکک ،
مکل در این اثر با تکی بر اشکال فقهی واردشن بر کاربرد بهر در بازارهای مالی متعکار ،
استااد از ابزارهای مشارکتی ماننن صکک در تامین مکالی را در اقتصکاد جمهککری اسکالمی
ایران بسیار ضروری دانست است.

 5.5نقد روزآمدی و اعتبار دادهها و منابع اثر
ارزیابی و سنج اعتبار تحقیقات علمی ب اعتبار داد ها و منابع مکرد استااد در آن بسکتگی
دارد .بررسی اعتبار داد ها و منابع از جهت ب روز بکدن ،ارتبکاط بکا مکضککع مککرد تحقیکق،
صحت و درستی ،و مرجعیت از اهمیت فراوانی در اعتبارسکنجی تحقیقکات و متککن علمکی
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برخکردار است .بنون شک ،هر چ داد ها و منابع ب روزتر ،مرتبطتر ،صحی تر ،مطمک نتکر،
و پُرمرجعتر باشنن ،ارزش و اعتبار تحقیق و اثر علمی نیز بی تر است .اثر در زمکان خککد از
داد ها و منابع معتبر و روزآمنی برای تجزی و تحلیل مباحث استااد کرد اسکت .لکیکن ،بکا
تکج اینک چا و نشر اثر مکرد بررسی و نقن ب د سال قبل یعنی سال  1389برمکیگکردد
و در سالهای بعن نیز ویرای جنینی از آن چکا و منتشکر نشکن اسکت ،بکنیهی اسکت،
داد ها و منابع مکرد استااد در آن نسبت بک زمکان حکال بک روز نباشکنن .آمکار و اطالعکات
تجربیات کشکرهای مختل در انتشار صکک در فصل سکم عمکنتا مربککط بک سکالهکای
 2001تا  2006میالدی است ،ک نسبت ب آمار و داد های جاری جهان کک مختصکری از آن
در قسمت  2.2مقال حاضر گزارش شن است ،تااوتهای زیادی دارنن .ه چنین ،آمارهکای
مختلای ک در فصل شش از سرمای گااری در بخ معنن و صنایع معننی ارائک شکن انکن،
مربکط ب سالهای  1385و  1386است ک با وضعیت مکجکد در این بخ متااوت اسکت.
ب هرحال ،هرچنن اثر از حیث روزآمنی و اعتبکار داد هکا و منکابع در زمکان انتشکار مطلککب
ارزیابی میشکد ،اما برای بهر برداری بهتر از آن نیکاز بک بک روزرسکانی اطالعکات ،داد هکا و
منابع دارد.

 6.5نقد نوآوری اثر
مطالعات و تحقیقات اقتصاد اسالمی در باب استااد از صککک در تکامین مکالی اسکالمی از
سابق زیادی برخکردار نیست .اولین و معتبرترین متکن علمی و تخصصی در مکرد صککک
ب گزارش تحلیلی «ماهکم تامین مالی در اقتصاد اسالمی :تحلیل فقهکی و اقتصکادی» (ماهککم
التمکیل فی االقتصاد االسالمی :تحلیل فقهکی و اقتصکادی) در سکال  1919هجکری قمکری و
انتشار مقال «استااد از اوراق اجار دارایی برای پکش شکا بکدجک » (the Use of Assets
) Ijarah Bonds for Bridging the Budget Gapدر سکال  1997مکیالدی تکسکط منکار قحک
) (Monzer Kahfاختصاص دارد .تقریبا تمامی مطالعات و متکن فارسی و غیرفارسکی مکجککد
در خصکص صکک از نکشت های منار قح الهام گرفت انن .اقتصکاددانان اسکالمی داخلکی
نظیر محمننقی نظرپکر و سینعباس مکسکیان نیز با الهام از منار قح و با انتشار مقکاالت و
کتب در سالهای  1384تا  1386نقک مهمکی در تببکین مسک ل صککک در اقتصکاد ایکران
داشت انن .هر چنن این اثر در زمان خکد ب عنکان یککی از آثکار ککاربردی در حککزۀ مطالعکات
تامین مالی اسالمی شناخت میشکد ،لکن فاقن نکآوری خاصی است.
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 .6نتيجهگيری
چگکنگی تامین مالی طرحهای اقتصادی در کشکرهای اسالمی با تکجک بک حُرمکت بهکر و
نق گسترد آن در تکزیع نامطلکب درآمن و ه چنین ضرورت ارائ جایگزینهکایی مبتنکی
بر اصکل اسالمی باعث شن است ،از دو ده پکی ابکزار نککینی تحکتعنککان صککک در
بازارهای مالی کشکرهای اسالمی و غیراسالمی ظهکر و مکرد استااد قرار گیکرد .بسکیاری از
مطالعات در مکضکع صکک  ،مطالعات نظری بکد است و ک تر بر جنبک هکای ککاربردی آن
تاکین شن است .امتیکاز ایکن کتکاب ککاربردینمککدن نحکک بک ککارگیری صککک و ارائک
را حلهای اجرایی برای تامین مالی طرحهای سرمای گااری بخ معکنن و صکنایع معکننی
است .بررسی و ارزیابی این کتاب نشان داد ک اثر ب دلیکل عکنم ویراسکتاری ادبکی و علمکی
دارای اشکاالت متعند شکلی و محتکایی است .البت  ،همانگکنک کک مکلک در پکی گاتکار
اعالم کردنکن ،اثکر مسکتخرج از یکک طکرح تحقیقکاتی اسکت و علکیالقاعکن نبایکن تمکامی
ویژگیهای مطلکب یک کتاب را داشت باشن .ب همین دلیل ،اثر ظرفیکت الزم بکرای اسکتااد
ب عنکان یک منبع درسی در برنام های آمکزشی دان گاهی را ننارد .اثر عالو بکر اشککاالت
شکلی مکرّر ماننن عنم ب کارگیری صحی عالئک سکجاوننی ،ضکع در نحکک قرارگیکری
شکلها و جنولها ،استااد فراوان از واژ هکای انگلیسکی در مکتن بکنون معکادل فارسکی ،و
آشاتگی در نحک ارجاع و استناد ب منابع ،از نظر محتککایی نیکز دارای نقکاط ضکعای اسکت.
عنم تطابق عناوین مباحث با محتککا ،رعایکتنککردن مکضککع ترتیکب کلکی و جزئکیبککدن
عناوین و سرفصلها ،و غالت از نق اساسی بانک مرککزی و سیاسکتهکای پککلی در امکر
انتشار صکک از مه ترین نقاط ضع محتکایی اثر ب شمار میرونن.

کتابنامه
تسخیری ،محنعلی (« ،)1386مبانی شرعی اوراق بهادار اسالمی (صکک )» ،فصلنامک علمکی پژوهشکی
اقتصاد اسالمی ،پاییز .22-7 :)27(1386
تکحینی ،محمن و یارمحمنی  ،رضکا ( ،)1396بررسکی تحلیلکی وضکعیت بکازار اوراق بهکادار اسکالمی
(صکک ) در ایران و جهان ،شرکت منیریت داراییهای مرککزی بکازار سکرمای  ،سکازمان بککرس و
اوراق بهادار.
حسنزاد  ،علی و اعظ احمکنیان ( « ،)1391تکاثیر ابزارهکای مکالی اسکالمی بکر رشکن سکرمای گکااری»،
دوفصلنام علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی ،پاییز و زمستان .58-29 ،)9(1391
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سروش ،ابکذر ( ،)1389مروری بر ابزارهای مالی اسالمی با تاکین بکر اوراق اجکار (صککک اجکار ) در
ایران ،تکسع و طالعات اسالمی ،سازمان بکرس و اوراق بهادار.
سعینی ،علی و ابکذر سروش (« ،)1388ابعاد حسکابناری و مالیکاتی اوراق (صککک ) اجکار در ایکران»،
فصلنام علمی و پژوهشی اقتصاد اسالمی ،بهار .61-33 ،)33(1388
صلکاتیان ،محمنامین و سینمهنی حسینیدولتابادی ( ،)1398چال های تامین مالی بنگکا هکا از طریکق
انتشار صکک (اوراق مالی اسالمی) ،گزارش شمار مسلسل  ،16622مرککز پکژوه هکای مجلکس
شکرای اسالمی.
عزتی ،مرتضی و لیال شهریاری (« ،)1393ارزیکابی قابلیکت صککک در بخک
بانکداری اسالمی ،زمستان .52-29 ،)9(1393
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مزینی ،امیرحسین ( ،)1389امکانسنجی انتشار صکک در اقتصاد ایران مطالعک مککردی بخک
صنایع معننی .تهران :پژوهشکن اقتصاد دانشگا تربیت منرس.
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