
  

 

رتبه بندی اوراق بهادار اسالمی به منظور تأمین مالی نیروهای مسلح 

 AHP-SAWایران: روش ترکیبی 

 1جعفر حقیقت

 2*علیرضا جلیلی مرند

 19/12/1399تاريخ پذيرش:                                                   05/07/1399تاريخ ارسال: 

 
 چکیده 

تجاند دد تامین مالی نیروهای مسههلک   ک  رد انارههار اوراا دیا ار يکی از روشههیايی  د  ر  رار دج جد می
سئلد مطرح می صکجک اين م سار گی و ترجع  ست. دا تججد دد گ صکجک( ا سالمی ) شج   د  دامیک از ا

ست.  سب ا صرايع  فاعی مرا سلک و  رار و تامین مالی نیروهای م  يگر دحث امکان از طرف صکجک درای انا
اين مطالعد اوراا دیا ار سرجی و سازگاری انارار اوراا دا سازمان مرارر ررده يعری نیروهای مسلک است.  ر 

شج . درای اين مرظجر از يک اسالمی درای تامین مالی نیروهای مسلک رتبد دردی و الگجی مراسب اناخاب می
ر اصلی و ند زيرمعیار است درای رتبد دردی هفت نجع از ساخاار سلسلد مراتبی چیار سطحی  د  ارای  و معیا

ها و ارزيادی ها دراساس اسافا ه شده است.  ا ه AHP-SAWصکجک ماداول، دا اسافا ه از روش تر یبی 
شده ن ررامد خبرگی و  ر يک فرآيرد تعاملی ج ع آوری  س صکجک از طريق پر صین  ص ظرات خبرگان و ماخ

ران می ست. ناايج ن سب ترين اوراا  هد  د اوا سرد و اوراا مرادحد دد ترتیب مرا راا اجاره، اوراا قرض الح
داشد. اوراا اجاره  ر قالب عقد اجاره دد شرط درای انارار  ر نیروهای مسلک و اوراا مضاردد ددترين اوراا می

 ست.ت لیک دیارين ادزار درای تجییز مرادع دد مرظجر خريد تجییزات نظامی سرگین مانرد ناو شکن ا

 .AHP-SAWتامین مالی، صکجک، ارزيادی ريسک، روش تر یبی واژگان کلیدی: 
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 . مقدمه  1
از ويژگی های اقاصا  ايران  د از حدو  صد سال گذشاد نیا يرد شده است، عبارت است از وادساگی دج جد دد 

  رجر  ر دج جد ساخاار دج ن نفای نفای است. يکی از اثراتهای  رآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآور ه
 ج لد از واهی هایدیاند دد  د است هايیتحريم از عبارت است  ا ه دروز را خج  اخیر سالیای  ر دیرار  د

 حاصل ارزی  رآمدهای و نفت دد وادساگی واقع  ر. است شده تح یل  رجر در ظال اند دصجرت ای،هساد انرژی
 تا است آور ه فراهم ماخاصم  رجرهای درای را فرصت اين و رو می ش ار دد ايران اقاصا  آشیل پاشرد آن از
 نفت فروش از حاصل ارزی  رآمدهای دد را ايران  سارسی دانکی، مبا الت يا نفت فروش در تحريم اع ال دا
 و رفاه گسارش و مر م دد رسانی خدمت درای را  ولت و ز ه  امن دج جد  سری دد طريق اين از و  اهش را

 دد وادساگی  اهش مجضجع در هاستسال انقالب رهبر  د است خاطر ه ین دد و.  رد مرکل  چار امریت
 اخاصاص امر اين دد مقاومای اقاصا   لی سیاسایای 18 درد ويژه، دصجرت و است  اشاد تا ید نفای  رآمدهای

 (.1392 مقاومای، اقاصا )  ار 

 امریت دگیر ، قرار ایدج جد محدو يایای و نجسانات تاثیر تحت تجاندمی مساقیم دصجرت  د دخریايی از يکی
 يا يادد  اهش  فاعی دج جد میزان است م کن شج ، دج جد  سری  چار اگر ولت. است  رجر نظامی صرايع و

 مقادلد راهکارهای دايد  ولت آنکد در عالوه مجضجع اين دا مقادلد درای. شج    ار دج جد  ر سی ش آن از ددتر
  فاعی صرايع است الزم  رد، پیگیری جدی دطجر را نفای  رآمدهای دد دج جد وادساگی  اهش و تحريم دا

 مالی تامین مرکل دا  فاعی، دج جد  اهش صجرت  ر تا گیرند دکار مالی تامین درای را تری مارجع روشیای
 .نرجند روردرو

امروزه اسافا ه از اوراا دیا ار اسالمی )صکجک( يکی از روشیای رايج درای تامین مالی است  د هم  ر 
 دیا ار اوراا اصلی ويژگی. شج .  رجرهای اسالمی و هم غیر اسالمی دد صجرت گسار ه از آنیا اسافا ه می

 اوراا درای مراسبی جايگزين و است شريعت احکام و اسالمی عقج  پايد در آنیا طراحی صکجک، يا اسالمی
 شرعی های جربد دد اسالمی دیا ار اوراا آنکد وجج  دا. شجند می ش ر ه قرضد اوراا يعری ماداول دیا ار

 ادزارهای زمیرد  ر جیانی تجردد .هسارد درخجر ار نیز ماعارف مالی محصجالت مزيایای از حال عین وفا ارند  ر
 الباد و ثبات دا و پايدار مالی تامین درای الزم ظرفیت ادزارها اين  د است  ا ه نران خجدی دد اسالمی نیز مالی
 .  ارند را پیررو و دروز  امال

تجان درای تامین مالی دخری از نیازهای نیروهای مسلک تجان از ظرفیت ادزارهای مالی اسالمی میدرادراين می
ای  د  ر مسیر اسافا ه از ظرفیت صکجک و حل مرکل وادساگی  امل دد دج جد  ولای، دیره جست. اما مسئلد
يک درای انارار  ر نیروهای مسلک و تامین وجج   ار  اين است  د از میان ادزارهای مالی اسالمی مخالف  دام 

مالی  ر اين دخش مراسبار است. ادزارهای مالی اسالمی انجاع مخالفی  ارند ويژگی و مرخصات ادزارهای مالی 
دا هم مافاوت است و هر  دام شرايط خاص خج  را  ار . از طرف  يگر دحث امکان سرجی و سازگاری انارار 
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ه يعری نیروهای مسلک است. ه د صکجک اين ظرفیت را ندارند  د امکان انارار اوراا دا سازمان مرارر ررد
آنیا  ر نیروهای مسلک وجج   اشاد داشد چرا  د هم از لحاظ نجع فعالیایا و هم از مرظر ساخاار سازمانی، 

نظر نیروهای مسلک دا ساير دخریا تفاوت ماهجی  ار  و اين مجضجع حا ا دايد  ر اناخاب صکجک مراسب مد
قرار گیر . درادراين سجال اساسی اين است  د از میان ادزارهای مالی اسالمی  دامیک درای انارار و تامین مالی 
 ر نیروهای مسلک مراسب تر است.  ر تحقیق حاضر درای پاسخ يد اين مسئلد، رتبد دردی صکجک صجرت 

    1راسايی خجاهد شد.خجاهد گرفت  د  ر نایجد آن گزيرد درگزيده و ض را صکجک نامراسب ش

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 عقود اساس بر صکوک . انواع2-1

ترجع و تعد  قرار ا ها و عقج  اسالمی داعث شده طیف گسار ه ای از ادزارها دا ويژگی های مافاوت درای دازار 
سادقد انارار اين اوراا دد يک سرمايد اسالمی و تامین مالی اسالمی فراهم شج . الباد  اردر ، میزان اساقبال و 

 ،17 ش اره اسااندار   ر 2«اسالمی مالی نیا های حسادرسی و حسادداری سازمان» اساس اين در میزان نیست.
الباد ه د ادزارهای معرفی  .است  ر ه معرفی را اسالمی مالی ادزاری نجع چیار ه ای، پايد عقج  نجع دراساس

شده لزوم شرايطی اجرايی ندارند و درخی از آنیا نیز دا مجازين شرعی فقد امامید تعارض  ار . اما تعدا ی از 
صکجک وجج   ار   د هم از لحاظ نظری و هم  ر مقام اجرا مجر  اج اع ماخصصین مالی اسالمی دج ه و 

ر  رجرهای اسالمی  اشاد است. از ج لد صکجک  د  ر گزارشیای تجردد های مجفقی هم  ر ايران و هم  ر ساي
 تجان دد مجار  ذيل اشاره  ر :مر زی دازار سرمايد دد آن اشاره شده است می  ارايی مديريت شر ت

 نران و شج می مرارر دیره ددون قرض قرار ا  دراساس  د است دیا اری اوراا قرض الحسنه: اوراق

  ر دايد  د است ورااا اس ی ارزش اندازه دد ددهی اين مقدار. است اوراا  ارنده دد اوراا ناشر ددهی  هرده
قرض  اوراا انارار اد  د هسارد خیريد مجسسات مع جال اوراا اين ناشر. شج  پر اخت اوراا  ارنده دد سررسید
 دراساس الحسرد قرض اوراا چد اگر. آورندمی ددست را نیازمردان دد وام پر اخت درای الزم وججه الحسرد
 خجشرج ، و نژا  فروغ) دهسار خج   ارندگان درای نیز مرافعی  ارای اما داشردمی دیره ددون و است قرض قرار ا 
1396.) 

اوراا  ی اصلی اوراا مرادحد خريد نقد و فروش اقساطی دد قی ت داالتر است. ناشرپايد اوراق مرابحه:

های مجر  نیاز  ولت، سازمانیا و يا تامین مرادحد از طريق انارار اوراا، وججه الزم درای خريد  االها و  ارايی
آورند آن  اال را نقد خريده و دصجرت اقساط دا نرخ سج  دیرار دد  ولت يا مجسسد ها را ددست میمالی پروژه

                                                           
. دايد تججد  ر   د مجضههجع تامین مالی از طريق ادزارهای مالی دیرههار ناظر دد هزيرد های غیرجاری نیروهای مسههلک اسههت و  1

ست.  رار ا صرايع  فاعی دی صکجک  ر حجزه های  سافا ه از ظريفیت  صکجک و قادلیایای فراوانی  د  ر انجاع امکان ا الباد ترجع 
ساير دخریا و هزيرد های نیروهای  شد و  صرايع  فاعی نبا صکجک مرحصر  ر  شج   د حجزه  اردر   صکجک وجج   ار  داعث می 

 مسلک نیز می تجانرد از ظرفیت صکجک دیره مرد گر ند.

 
2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 
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ط پر اخای تجسط خريدار، دد  ارندگان اوراا سج  پر اخت فروشرد و سپس از طريق اقسانیازمرد آن  اال می
 (.1392 ررد )پاسبان و اس عیلی، می

 ر اصطالح فقیی و حقجقی، اساصراع قرار ا ی است  د دد مججب آن يکی از طرفین اوراق استصناع: 

ان معین ماعید قرار ا ،  ر ازای  ريافت مبلغ معیری، ساخت و تحجيل  االی مرخصی را دد طرف مقادل،  ر زم
دد جای پر اخت ه د يا دخری از مبالغ دد صجرت نقدی، اوراا اساصراع دا شج . ناشر اوراا اساصراع،  می

معین را دد سازنده می  هد و سازنده می تجاند آنیا را  ر دازار ثانجيد ترزيل  رد. )ندری و  ارگر مطلق، سررسید
1389.) 

درگاه و يا شر ت  ،قد شرا ت است. ناشر اوراا مالک يک  ارخانداوراا مرار ت در پايد عاوراق مشارکت: 

های جديد و يا گسارش فعالیت خج  را فراهم  رد، اقدام دد است. او درای ايرکد سرمايد الزم درای انجام پروژه
 ، دد ه راه مالک درگاه رد.  ارندگان اوراا دصجرت مراع و دساد دد سیم سرمايدانارار اوراا مرار ت می

شريک هسارد. میزان سج  تقسی ی و نقش هر  دام از شر ا  ر شر ت، طبق قرار ا  شرا ای مرعقد شده تعیین 
 (.1390 ،شج  )مجسجيان و سروشمی

: اوراا اجاره اوراا دیا اری است  د  ارنده آن مالک دخری از  ارايی است  د آن  ارايی دراساس اوراق اجاره

شده و شخص  ارنده اوراا دد اندازه سیم خج  مالک آن  ارايی و اجاره دیا است.  قرار ا  اجاره دد  يگری واگذار
مجسسد انارار  هرده اوراا اجاره دا انارار اين اوراا و فروش آنیا دد ماقاضیان، مرادع الزم درای خريد  االهای 

ای و تقسیم اجاره سرمايد آور ؛  ر واقع ناشر از طرف  ارندگان اوراا درای خريد  االیای را ددست میسرمايد
 (1388دیا و الت  ار  )سعیدی و سروش، 

اوراا مضاردد اوراا دیا ری است  د نران  هرده مالکیت فر  در مبلغ مرخص دد عرجان  اوراق مضاربه:

سرمايد است و  ر آن نسبت سیم دری  ارنده اوراا از سج  نیز مرخص شده است ناشر اوراا مضاردد دا انارار 
واگذاری آنیا دد ماقاضیان، وججهی را از ماقاضیان ج ع آوری  ر ه و آن وججه را  ر فعالیت تجاری  ارواا و

در .  ر پايان هر  وره مالی ناشر درا دد نسبایای تعیین شده  ر اوراا، سج  را میان خج  و سج آور دد  ار می
 رد.  ر واقع  ارنده اوراا نقش مالک سرمايد و ناشر اوراا نقش عامل را  ر قرار ا   ارندگان اوراا تقسیم می

 (. 1389مضاردد  ارند )مجسجيان و ه کاران، 

زمان ین )مرخص درای مهدت معه یاس  ی تاست  د دد ق یاوراا وقف، اوراا دیا ار دا نام اوراق وقف:

را  ارند واگذار  عام ال رفعد هد مرهار ت  ر طهرحیهای هد قص یرهیو دهد واقف ی شج مرارر م (پروژه یلتک 
مرظجر وقف  دد است  د دراساس قرار ا  صلک یانافاع یراوراا وقف، اوراا دیا ار غ يگر  یاند دد .ی گر  م

تا وی  ی  هدقرار م یدان یارصلک  ر اخا قرار ا  از امجال خج  را در اساس ی ارنده اوراا دخر گر  ؛یمرارر م
وقف  آن را ای را احداث  ر ه، سپس از طرف صاحبان اوراا ال رفعد عام ی، طرحامهجال صهلح يرسها ه هراه
 (.1393)عیسجی و ه کاران، يد ن ا یشرع
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 . ریسکهای مرتبط با اوراق بهادار اسالمی2-2
درخی از اين سارد. هه انرد ساير اوراا دیا ار، ادزارهای مالی اسالمی نیز دا ريسک های مخالف رو دد رو 

وراا دیا ار دد اداشرد. ريسک ريسکیا مرارک است و درخی  يگر تریا مرحصر دد ادزارهای مالی اسالمی می
جناگجن را دا هم گتجان ادزارهای مالی مجضجع میم و  لیدی  ر مباحث مالی است چرا  د دا   ک ريسکیا می

کی از روشیای رايج  ر ارزيادی لی دا اسافا ه از ريسکیا يمقايسد و آنیا را رتبد دردی  ر . رتبد دردی ادزارهای ما
 تجان دد مجار  ذيل اشاره  ر :داشد. از ريسک های صکجک میادزارهای مالی می

 د  ر ادزارهای مالی اسالمی از ريسک اعاباری عبارت است از خطر ايرکد طرف قرار ا   :ریسک اعتباری

اجرا شده  ر قرار ا   مجقع و  امل مطادق دا مجار  تجافق ددیدات خج  را آن دد عرجان دانی يا  می شج ، ناجاند تع
 (.29: 2006 ،و ه کاران 1 رد  د م کن است سج  و حای مبالغ  ريافای از خريداران  چار نکجل شج  ) روچی

)دازار  اصخ ر دازاری  نقدشجندگی ورقد دیا ار، عبارت است از سیجلت معاملد آن: ریسک نقدشوندگی

،  رردگان آن را سريعار دخرند يعار داجانرد آن را دفروشرد يا تقاضاسرهر چد  ارندگان اوراا  ثانجيد( يا  می شج .
 خجاهد دج . دد  ر آن صجرت نقدشجندگی اوراا داالشج   يدشد ییرات ساخجش تغاوراا آن  ی تکد قنددون آ

 شج .یتر م م ینقدشجندگ يسکام شج ، رانج تريعسر اورااو فروش  يدقدر خر ه ین ترتیب هر
 د مالک چرا  گیر یم يردورقد دیا ار ر ياسیم  يک یدرا يد و فروشاز   بج  دازار خر ینقد شجندگ يسکر

دفروشد.  یرارد يانز زا یریجلجگ یدرا یو دد ارزش واقع یخج  را دا سرعت  اف يی ارا تجاندیاوراا دیا ار ن 
صجصاً دد )خ ی تنجسانات دزرگ ق ياوش يدوفرخر یرریا یپ ی تمع جالً  ر شکاف ق ینقدشجندگ يسهکر

تر اشر آن  جچکنانداز  يااست  د هرچد تعدا  اوراا دیا ار  ينا یدی. نکاد  لشج ی( مرعکس ميینس ت پا
 .(1392، مجسجيان و ه کاران(است  یرارد ینقدشجندگ يسکداشد، ر

کست يا نقص ناشی از ش است از ريسک زيانیای مراظره يا غیرمراظره اين ريسک عبارت :ریسک عملیاتی 

رآيردهای  اخلی  ر ف ، ع لکر  نامراسب يا نقصITعدم مجفقیت سیسا یای  نیروی انسانی،خطای  ر سیسام، 
دد طیفی از شکسایای  ريسک ع لیاتی،  الهبر اری، از  ست  ا ن افرا   لیدی و ... . و يا رويدا های خارجی

هر چرد م کن است ريسک  های دازار يا اعاباری ارتباطی ندار   الی اشاره  ار   د دد طجر مساقیم دد ريسکاحا
 (.1396، و صدرايی نظرپجرع لیاتی دد ريسک اعاباری يا دازار مرجر شج  )

 گذار ،یم یرتأث یمال ی د در ع لکر   ل دازارها یگذار دد خاطر عجامل يدسرما يک يرکداحا ال اریسک بازار: 

 گجيرد،یهم م «تیکیسا اس يسکر»دازار  د دد آن  يسهک. رشج یدازار گفاد م يسکرا تجردد  رد، ر هايیيانز
د صجرت طبیعی  ر  ر . د يجا ا ی ر درادر آن پجشر تجانیحذف شج ، گرچد م یمارجع ساز يقاز طر تجاندین 

فت شاخص  ر دازار اداعث  یعی  دفاجعد طب يک يسکرريسک دازار وجج   ار .  دازارهای ثانجيد اوراا دیا ار
 ر  ییراتتغ یاسی،س یهادازار شامل ر ج ها، آشجب يسکمرادع ر يردازار است. سا يسهکاز ر یخجاهد شد، مثال

 (. 1386)سروش و صا قی،  و جرگ هسارد يسایدیره، ح الت ترور ینرخ ها

 يعتشر يسکدا آن رودرو هسارد، ر یاسالم یمال ی د ادزارها هايیيسکر ينتراز میم : يکیریسک شریعت

                                                           
1 . Crouchy 
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 يسکر ين. اآيدی( دد وجج  میعد)فقد ش يعتشر ینعدم انطباا صکجک دا قجان یلدد  ل يعتشر يسکاست. ر
. دد عبارت یايدز م کن است دد وجج  دیدلکد  ر مرحلد اجرا ن یستاوراا قادل تصجر ن یتریا  ر مرحلد طراح

 هاینامدینها و آئ ساجرالع ل يندر تدو یفقی یاوراا، شجرا یو  ر طراح یداول م کن است  ر مرحلد يگر، 
 یمسائل شج ،یم یاتی د صکجک اجاره ع ل ی اشاد داشد، اما  ر مرحلد دعد و زمان یصکجک اجاره نظارت  اف

لزوما  ی رجر اسالم يکاطالا نام صکجک و انارار آن  ر درادراين نباشد.  یشرع ين د سازگار دا مجاز يدآ یشپ
 (.1397 ه کاران، شعبانی ورنامی ویست )ن یشرع ينت ام مجاز يترعا یانگرد

: يکی از ريسکیايی  د  ر مجر  صکجک مطرح است ریسک عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی

ایای نا افی دج ن وججه ج ع آوری شده درای انارار اوراا داشد. هر چرد هرگام انارار اوراا مع جال شر 
اعابار انارار اوراا شده  یدج ن وججه ج ع آور ینا افخدمات تامین سرمايد، خريد اوراا را تض ین می  ررد اما 

و ع لکر  آن را زير سجال می در ؛ چرا اگر قرار داشد تامین سرمايد تض ین شج   يگر نیازی دد انارار اوراا 
 تامین مالی  ر .  نیست و پروژه را می تجان دد   ک شر ت تامین سرمايد،

 نظامی حوزه با مرتبط . معیارهای2-3
درای ايجا  نظام رتبد دردی و نیاياا اناخاب گزيرد مراسب قبل از هر چیزی الزم است مج جعد ای از معیارها 
اعم از   ی و  یفی اساخراج شج  تا رتبد دردی مجر  نظر دراساس آن معیارها انجام پذير . اولین  ساد از 

ز طرف  يگر چجن ادزارهای مالی  از معیارها ه ان ريسکیای ماداول هست  د  ر دخش قبلی معرفی شدند. ا
شج  الزم شرايط و ويژگی های مرارر  ررده يعری نیروهای طرف نیروهای مسلک و تامین مالی آن انجام می

مسلک نیز مدنظر قرار گیر . لذا عالوه در معیارهای عام و رايج ارزيادی صکجک، الزم است معیارهای  يگری  د 
 رتبد دردی گرجانده شج .  ناظر دد ويژگی های ناشر است  ر

 سرمايد  د است هايی انگیزه گیر  قرار تججد مجر  صکجک ارزيادی  ر دايد  د هايی ويژگی می ارين از يکی
 ح ايت مجر  ه جاره  رجر مسلک نیروهايی و نظامی دخش.  هرد می قرار مدنظر مجر  اوراا خريد  ر گذاران
 شکل  ر  يری ت ايالت و هایانگیزه  وسای، وطن و ملی هایانگیزه در عالوه و داشد می  رجر مر م قاطبد
 نظر زير و است مکابی مبرای  ارای  رجر مسلک نیروهای  د آنجايی از. است مجثر دسیار ح ايت اين گیری
 نیروهای حامی و پرایبان انقالدی و مادين مر م  لیل اين دد گر   می ا راه آن  ساجرات دراساس و فقید ولی

 . ررد می قل دا  شرعی تکلیف و  يری امری را مذ جر ح ايت و هسارد مسلک
 فاقد  د  ر  طراحی مالی ادزارهای است انقالدی و مکابی آن شالج ه  د  رجر مسلک نیروهای درای تجانن ی

 جامعد افرا   ر را محجری سج  های انگیزه داالترين آن از ددتر از حای و دج ه ملی و  يری مرار ت عرصر
 نیروهای مالی تامین مراسب الگجی اناخاب معیارهای از يکی «ملی و  يری انگیزهای دا مطادقت» لذا.  رد ترويج
 .داشد می مسلک

 ومین مسئلد  ر رادطد دا ارزيادی صکجک امکان انارار آنیا درای نیروهای مسلک است. نیروهای مسلک  رجر 
گی نیست و فعالیایای آن طیف وسیعی را  ر در می گیر . تجلید صرفا شامل شاخد نظامی، امجرات  فاعی و جر
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و فروش تجییزات و ا اوات نظامی، تحقیق و تجسعد درای تجلید محصجالت جديد و ارتقا محصجالت قبلی، نظام 
دیداشت و  رمان، فعالیایايی  د تجسط دخش تعاون و شر ایای تادعد درای رفاه حال پرسرل صجرت می گیر ،  

جا اعی و صردوا دازنرساگی، دخش میردسی و فری و قرارگاهیای سازندگی، ..... از ج لد فعالیایای تامین ا
گجناگجنی است  د  ر دخش نظامی  ر حال انجام است. از طرف  يگر اگر امکان انارار صکجک درای دخش 

 ر . درادراين دد عرجان صرفا نظامی نباشد،  ر مجر  ساير دخریا می تجان از صکجک درای تامین مالی اسافا ه 
 ومین معیار دحث امکان سرجی و قادلیت اوراا درای انارار  ر دخش نظامی می داشد.  ر واقع اين معیار دحث 

امکان پیا ه سازی درای »امکان سرجی انارار اوراا و رتبد دردی آنیا از مرظر امکان سرجی است  د دا عرجان 
گیر  و مسئلد د نجع فعالیایايی است  د  ر نیروهای مسلک صجرت میاناخاب می شج  و ناظر د« نیروهای مسلک

 امکان انارار اوراا درای اين  ساد فعالیایا است.
است. وضعیت « سازگاری دا ساخاار سازمانی نیروهای مسلک»و آخرين مجر   ر رادطد معیارهای نیروهای مسلک 

یا درای مثال دا دخش آمجزش، دیداشت، تجلید، امجر نیروهای مسلک از لحاظ سازمانی و ساخاار آن دا ساير دخر
فرهرگی و .....  ر حا  یت تفاوت ذاتی  ار . هم دد لحاظ ماهیت  االيی  د تجلید می  رد و هم دد لحاظ 

 محرماند دج ن دسیاری از مسائل و ه چرین سلسلد مراتبی سازمانی خاصی   د در آن حا م است.  
ساسا مافاوت دا ساير  االها می داشد. ند تریا درای امریت دازاری ن ی تجان امریت دد عرجان  االی ع جمی ا

تصجر  ر  و دخش خصجصی حاضر نیست  ر آن ورو   رد دلکد حای امکان قی ت گذاری نیز درای آن دسیار 
 مرکل تر از ساير  االهای ع جمی است. 

عات  ر دخش نظامی است.  ر ساير مسئلد  يگر عدم  سارسی و محرماند دج ن دسیاری از آمارها و اطال
های دخش ع جمی مانرد دیداشت و  رمان، ه جاره  در تیید و انارار دد روز انجاع گجناگجن آمار تا ید  حجزه
شج  و دخش قادل تججیی از اين آمار و اطالعات  ر  سارس ه گان است  ر حالیکد درای دخش نظامی می

سی دد آن دد علت مسائل امریای وجج  ندار . اين مسئلد انارار علیرغم وجج  اطالعات  قیق، امکان  سار
 هد چرا  د انارار اطالعات يکی از پیش شرطیا انارار اوراا و ت ايل افرا  صکجک را تحت شعاع قرار می

درای خريداری آنیاست. از طرف  يگر نیروهای مسلک  ارای ساخاار سازمانی خاص است  د دايد  يد اين 
نی درای انارار ادزارهای مالی اسالمی مراسب هست يا ند. پس سد معیار ذيل مباحث امکان ساخاار سازما

 سرجی و دحث ساخاار سازمانی و  ر  ل شرايط ناشر  ر انارار اوراا مدنظر قرار می  هد:
 ملی و  يری انگیزهای دا مطادقت .1
 مسلک نیروهای درای سازی پیا ه امکان .2
 مسلک نیروهای سازمانی ساخاار دا سازگاری .3

 

  . پیشینۀ پژوهش2-4

 ر مجر  مجضجع اصلی يعری رتبد دردی صکجک دد مرظجر تامین مالی دخش نظامی تا رجن مطالعد ای صجرت 
نگرفاد است. اما  ر مجر  مبانی و مدل مفیجمی مطالعاتی هسارد  د دخریايی از يافاد های آنیا  ر راساای 

 اهداف تحقیق دج ه و ناايج آنیا پايد مدل مفیجمی و روش تحقیق می داشد.  
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 . مطالعات داخلی2-4-1
اند. ( جز اولین مطالعاتی هسارد مسئلد ريسک را درای اوراا دیا ار اسالمی مطرح  ر ه1386سروش و صا قی )

اند اما ريسکیای مذ جر قادل تع یم دد ساير صکجک نیز الباد آنیا فقط صکجک اجاره را مجر  مطالعد قرار  ا ه
تجصیفی دج ه و درای صکجک اجاره  ر مج جع دیست ريسک معرفی -تحلیلیداشد. مطالعد آنیا از نجع می

اند. دراساس ناايج اين پژوهش، ريسک اعاباری، ريسک نقدشجندگی و ريسک دازار از ريسکیای مالی  ر ه
 اوراا اجاره است.

رو هسارد را ( ادادا دا روش  لفی ريسکیايی  د ادزارهای مالی اسالمی دا آن رود1392مجسجيان و ه کاران )
شراسايی و سپس دا تحلیل سلسلد مراتبی در اساس مقدار ريسک رتبد دردی  ر ه اند. دراساس يافاد های آنیا 
ريسک های مرارک اوراا مالی اسالمی عبارترد از: ريسک دازار، ريسک تجرم، ريسک نقدشجندگی، ريسک 

، ه چرین دراساس ناايج تحلیل ع لیاتی، ريسک شريعت، ريسک عدم ج ع آوری وججه و ريسک اعاباری
دازار  ر  يسک ر اوراا سلف و مرار ت  اهرده، ر یاعابار يسکمقدارِ ر ينو   ار یراريندسلسلد مراتبی، 

وججه  ر اوراا  یعدم ج ع آور يسک ر اوراا سلف و مرادحد، ر ینقدشجندگ يسکاوراا مضاردد و مرادحد، ر
 اهرده  ار ت ر اوراا مر یاتیع ل يسکو مرار ت  اهرده، رتجرم  ر اوراا مرادحد  يسکسلف و مرار ت، ر

  ر اوراا سلف و اجاره است. يعتشر يسکو مرادحد و ر
( دد اولجيت دردی ريسک صکجک مرادحد و مقايسد آن دا ساير ادزارهای مالی 1393نظرپجر و ه کاران )

از دین ريسکیا  SAW. دراساس ناايج روش انداند. آنیا هفده ريسک را درای اوراا مرادحد  ر نظر گرفادپر اخاد
دد ترتیب ريسک تجرم، ريسک سیاسی و ريسک داز ه داالترين ريسکیای اوراا مرادحد را  ارند. ه چیری ناايج 

 نیز مرادد روش قبلی دج ه است.     Topsisروش 
آنیا  ر  ل تعدا   ه ( دد رتبد دردی ريسک های اوراا خزاند اسالمی پر اخاد اند. 1396نظر پجر و صدرايی )

ريسک را  د اوراا خزاند دا آن مجاجد هسارد را معرفی  ر ه اند. دراساس ناايج تحلیل سلسلد مراتبی و نظرات 
خبرگان، ريسکیای نرخ سج  دانکی، نقدشجندگی، تجرم، نرخ ارز، اعاباری،..... دد ترتیب دیرارين اه یت و نقش 

 . اندرا درای اوراا خزاند اسالمی  اشاد
 نیعجامل مجثر در اناخاب روش تام یفاز طیو  ر مح ی الم یرهایدا اسافا ه ماغ( 1395ذا رنیا و ه کاران )

 یدد سد  ساد  یمال نی. عجامل مجثر در اناخاب روش تاماند ر ه یدرد تيو اولج ی ساد درد ،يیشراسا ی رامال
 نی ررده، شر ت تام یمال نیعجامل عبارترد از : عجامل مردجط دد مربع تام نيشده است. ا یدرد میتقس ی ل
 ررده دا  یمال نیعجامل مرتبط دا مربع تام ،یعجامل  ل نی ر د .یو اقاصا  یاسیشجنده و عجامل  الن س یمال

 نیتام جهیش نییسیم را  ر تع نيراریعامل د نيا رکديا یعرياول را  ار .  تياولج 621/0  اشان شاخص شباهت
 نیو عجامل مرتبط دا تام 605/0دا شاخص شباهت  یاسیس یدا عجامل  الن اقاصا  مرتبط  ار . عجامل یمال
 قرار  ارند. یدعد یها تي ر اولج 588/0شباهت  شاخصه دا  ررد یمال

ی از مرظر اقاصا  مقاوما ی رااسالم ديمطلجب  ر دازار سرما یمال نیتأم یارهایمع( 1396يارمح دی و ه کاران )
شده است.  ساد  مخالف اریمعزير 31اند  د  ر  ل شامل دررسی  ر ه اند. آنیا چیار  ساد معیار احصا  ر ه
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گذاران میم است.  ساد  وم معیارهايی است  د دد نیا  واسط مردجط است. اول معیارهايی  د از مرظر سرمايد
نیايت معیارهايی  د ماغیرهای  الن اقاصا ی را ش ال می شج .  ساد سجم معیارهای مردجط دد ناظر و  ر 

دراساس ناايج آنیا معیار داز ه، تججید پذيری تامین مالی و نقدشجندگی می ارين معیارها درای اناخاب روش 
تامین مالی  ر مرظر اقاصا  مقاومای است. الباد آنیا روشیای تامین مالی را رتبد دردی نکر ه و فقط دد رتبد 

 اند.دردی معیارها ا افا  ر ه

ا شراسايی  ر ند. آنیا ( ادادا دا روش  لفی ريسکیای اوراا دیا ار اسالمی ر1397شعبانی ورنامی و ه کاران )
یت مرتبط دا وضعی اند. اين چیار گروه عبارترد از ريسکیاريسکیا را دد چیار گروه دزرگ طبقد دردی  ر ه

عجامل مرتبط يسکیای ، رمرتبط دا نیا  واسط ی ت، ريسکیایق ط دا دازار ومرتب ی، ريسکیایو اقاصا  اعاباری
 ی ارائگروه ريسک  د  هنران  ا آنیا  يجنااناشر  د  ر  ل تعدا  دیست ريسک شراسايی شده است.  و یدا  ارائ

ع لیاتی ار . ريسک را   یرتأث ين  ار یو اقاصا  یاعابار یتوضعگروه ريسک و  یرگذاریتأث یرارينو ناشر د
 است. و ناشر ی ارائو ريسک نقدشجندگی از می ارين زير معیارهای گروه ريسک 

 . مطالعات خارجی2-4-2
اند. ( انجاع ريسکیای مججج   ر روشیای تامین مالی را دا اسافا ه از پرسررامد ارزيادی  ر ه2001) 1خان و اح د

آنیا هفت ادزار مالی اسالمی را دراساس ريسک اعاباری، ريسک تجرم، ريسک نقديرگی و ريسک ع لیاتی 
ری، صکجک اساصراع های آنیا صکجک مرار ت  ارای دیرارين ريسک اعابااند. طبق يافادارزيادی  ر ه

دیرارين ريسک تجرم، صکجک مرار ت نزولی دیرارين ريسک نقديرگی و صکجک اساصراع دیرارين ريسک 
ع لیاتی را  ار . از آن سج صکجک مرادحد   ارين ريسک اعاباری و تجرم، صکجک مضاردد   ارين ريسگ 

 نقديرگی و صکجک اجاره   ارين ريسک ع لیاتی را  ارند.
است شراسايی  یمالز یشر ایاصکجک مرارر شده تجسط  یعجامل مؤثر  ر رتبد درد( 2018) 2درهان و اح د

اند. ناايج آنیا نران می  هد صکجک مرادحد و صکجک مرار ت دیارين ع لکر  را  ر افزايش رتبد  ر ه
 اند.  اعاباری شر ت  اشاد

دازار صکجک را دررسی « جآوری ها و چالریادازار صکجک ن»(  ر مقالد ای تحت عرجان 2018) 3البریر و االمیرد
 ر ه است او  و نجع از انجاع صکجک يعری صکجک اجاره و صکجک اساصراع را مجر  اشاره قرار  ا هاست. از 
نظر او تض ین سرمايد معامالت، قی ت گذاری صکجک و رتبد دردی انجاع صکجک جز مرکالت اين ادزار مالی 

 است. 

 

 

                                                           
1 . Khan & Ahmad 
2 . Borhan & Ahmad 
3 . Al-Bashir & Al-Amine 
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 شناسی پژوهش . روش3
 . مدل مفهومی3-1

درای دررسی و ارزيادی صکجک هر  و  ساد از معیارها ) د  ر دخش مبانی نظری دررسی شد( ضروری است. 
م کن است يکی از انجاع از جیت شرايط، خصجصیات و ساخاار نیروهای مسلک دیارين گزيرد درای تامین مالی 

رهای عام مانرد نقدشجندگی و يا ريسک ع لیاتی اين دخش داشد. اما اگر ادزار مالی مجر  نظر از لحاظ معیا
وضعیت مراسبی نداشاد و دعلت داال دج ن ريسک، ت ايلی درای سرمايد گذاران درای خريد اوراا مذ جر وجج  
نداشاد داشد و يا دسیار  م داشد. درادراين الزم است درای ارزيادی صکجک، هر  و گروه از معیارها مدنظر قرار 

 ساد اول معیارهای عام  د دد نجعی ت ايل خريداران اوراا را  ر نظر می گیر  و  ساد  وم گیر . معیارهای 
  د شرايط دانی يعری نیروهای مسلک  ر آن لحاظ شده است. 

اناخاب و رتبد دردی صکجک دا اسافا ه از  و  ساد معیار صجرت خجاهد گرفت. چگجنگی تلفیق و تر یب اين 
جمی تحقیق صجرت می گیر . مدل مفیجمی و روش تحقیق از نجع روش سلسسلد  و  ساد معیار تجسط مدل مفی

مراتبی است. ساخاار سلسلد مراتبی  ارای چرد سطک يا سلسلد مراتب است. سطک نخست هدف تحقیق است 
 د عبارت است از رتید دردی صکجک و اناخاب الگجی مراسب؛ سطک يا سطجح میانی   د شامل معیارهاست و 

( ساخاار سلسلد مراتبی تحقیق ن ايش  ا ه شده 1شکل ش اره ) د مردجط دد گزيرد هاست.  ر  سطک پايانی
است. چرین ساخااری يعری ساخاار سلسلد مراتبی چیار سطحی نخساین دار  ر اين تحقیق ارائد می شج  و  ر 

 افا ه نرده است.مطالعات قبلی  د پیرامجن رتبد دردی صکجک انجام نگرفاد، اس
هدف  است. سطک اول يافاد یلحاضر از چیار سطک ترک یقتحق یساخاار سلسلد مراتب ( 1شکل ش اره )طبق 

مدل يعری رتبد دردی صکجک است.  ر سطک  وم معیارها دد  و شاخد اصلی تقسیم شده است. شاخد اول 
شاخد  وم ه ان معیارهای اخاصاصی نیروهای . معیارهای عام هسارد  د شامل شش معیار يا ريسک می شج 

هفت صکج ی  ه ان ياها  يردمردجط دد گزم  د سطک چیار يتو  ر نیاشج ؛ مسلک  د شامل سد معیار می
است  د دايد از دین آنیا گزيرد مراسب اناخاب شج . درادراين ساخاار سلسلد مراتبی  ارای  و معیار  لی، ند زير 

 معیار و هفت گزيرد درای رتبد دردی است. 
ار  الباد دايد تججد  ر   د ساخاار هزيرد  ر نیروهای مسلک مارجع و گسار ه است. درخی از هزيرد ها وجج   

 د ن ی تجان از طريق انارار صکجک آنیا را پجشش  ا . از ج لد اين هزيرد ها، حقجا و مزايايی پرسرل نیروهای 
مسلک است. اين دخش از هزيرد های جاری دد هر ترتیب دايد از محل دج جد ای  د  ولایا ه جاره  ر نظر می 

ت است از آن دخش از هزيرد های نیروهای گیرند تامین شج . درادراين حجزه و محدو ه تحقیق حاضر عبار
مسلک  د از ظرفیت صکجک می تجان درای تامین مالی آنیا اسافا ه  ر . دا وجج  آنکد سیم حقجا و مزايای 
پرسرل نیروهای مسلک  ر دج جد سرجاتی دد لحاظ مسائل امریای معین نیست، اما می تجان اناظار  اشت  د اين 

  رصد دج جد جاری را شامل شج . 60نجع هزيرد ها نبايد دیش از 
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 ساخاار سلسلد مراتبی مدل تحقیق درای اناخاب صکجک مراسب( 1شکل ش اره )

 تحقیق يافاد: مربع

 . تکنیک رتبه بندی3-2

 SAW. تکنیک 3-2-1
ج ع »روش دا نام روش  يناست. اجبرانی  یارهچرد مع یریگ یمروش تص  ينسا ه تريکی از  SAW1روش 

روش دعد  ينارائد شد.  ر ا 1981 ر سال  يجنروش تجسط هجانگ و  ينشج . ا یشراخاد م یزن «مجزون سا ه
 ر اين روش درای هر گزيرد  ن ج . یپژوهش را رتبد درد یها يردتجان گز یو وزن  ار  ر ن، م یاز نرمال ساز

                                                           
1 . Simple Additive Weighting 
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خصیا ضرب و سپس حاصلضردیا دا هم ج ع دساد می شج . مقا ير ماتريس تص یم گیری  ر مقا ير وزنیای شا
دد عبارتی حاصل ج ع مجزون هر گزيرد دراساس وزن شاخصیا محاسبد می شج . گزيرد ای  د دیرارين حاصل 

 (.25: 2011،  1نگجآهج ع را  اشاد داشد دد عرجان گزيرد دییرد اناخاب می شج . )تیزنگ و 
داشد  ر آن صجرت  2ماتريس تص یم گیری دج ه و نرمال شده Aس مفروض داشد و ماتري Wچرانچد در ار 

 ج ع مجزن سا ه درای هر گزيرد دا عبارت زير محاسبد می شج :

 (1) رادطد
∑ 𝑤𝑗𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

 

 جاهد دج :خ سپس هر گزيرد ای  د دیرارين مقدار را دراساس عبارت داال  اشاد داشد گزيرد دییرد 

∗𝐴 (2) رادطد = {𝐴𝑖|𝑚𝑎𝑥𝑖
∑ 𝑤𝑗𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

} 

 AHP. تکنیک 3-2-2

جزء  یکتکر ين. ايدگر  يجا ا 1980 ر سال  4یتجسط ساعااولین دار  3(AHP) یسلسلد مراتب یلروش تحل
دیرار زمانی اسافا ه می شج   د  AHPدد ش ار می رو . روش  MCDMروشیای جبرانی  ر مدلیای 

 . گام نخست  ر تحلیل سلسلد مراتبیاين روش عبارت است از مقايسات زوجیاساس شاخصیا  یفی هسارد. 

ترکیل ساخاار سلسلد مراتبی است. هر ساخاار سلسلد مراتبی از سد سطک ترکیل شده است: هدف، شاخصیای 
 (.108-135: 1396های تص یم )عا ل آذر و رجب زا ه، تص یم و گزيرد 

اتريس مقايسات ترکیل م AHPها و ساخاار سلسلد مراتبی، گام دعدی  ر روش دعد از تعیین شاخصیا، گزيرد
رت می گیر . یا است. ماتريس مقايسات زوجی  ر  و سطک صج ر مجر  اه یت شاخصزوجی دد مرظجر قضاوت 

« د هدفنسبت د شاخصیا یزوج يسدمقا»نخست درای رتبد دردی شاخصیا نسبت دد ه ديگر  د اصطالحا 
شجند ا هم مقايسد میدها نسبت دد هر  دام از شاخصیا دصجرت  و دد  و نامیده می شج .  ر سطک  وم هر گزيرد

 گفاد می شج .  « شاخصیا دد نسبت ها يردگز یزوج يسدمقا» د ماتريس 
 ه می شج . نظرات اگر شاخصیا  یفی داشرد درای مقايسد زوجی از نظرات خبرگان میزان اه یت شاخصیا اسافا

ج ع آوری می شج . مقايسد  و دد  وی شاخصیا دا خبره  ای مجسجم دد پرسررامد پرسررامدخبرگان  ر قالب 
دیره گیری از طیفی دد نام طیفی ساعای صجرت می گیر . هرگام مقايسد  و شاخص دا يکديگر طبق طیف 

اخاصاص  ا ه می شج   9حالایا اعدا  يک تا  ساعای ند حالت م کن است اتفاا افاد دد ترتیب دد هر  دام از

                                                           
1 . Tzeng & Huang 

و درای معیارهای  شج هر ساجن در  لید اعدا  آن ساجن تقسیم می    ارين مقدارجیت نرمال سازی اگر معیار مرفی داشد  .  2
 تقسیم شج . آن  رايد های ساجن از  دیرارين مقدارمثبت  افیست هر  رايد در 

3 . Analytic Hierarchy Process 
4 . Saati 
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 (.9: 2013، 1)ترين تافیلج
 يسدمقا»ر تک ماتريس د ر آن عالوه  داشد nو تعدا  شاخصیای  یفی درادر دا  mاگر تعدا  گزيرد ها درادر دا 

اشت  وجج  خجاهد  mmماتريس  nاست، تعدا   nn د يک ماتريس « نسبت دد هدف شاخصیا یزوج
یل سلسلد مراتبی دا  د نران  هرده رتبد دردی گزيرد ها دراساس هر  دام از شاخصیاست. درادراين درای تحل

n  شاخص وm  گزيرد  ر مج جعn+1 چرین  ماتريس مقايسد زوجی وجج  خجاهید  اشت.  ر ض ن درای
 .ساخااری  ر  ل دايد دد تعدا  زير مقايسد  و دد  و صجرت دگیر 

 (3) رادطد
𝑛

2
(𝑚2 + (𝑛 −𝑚)) − 1) 

ت دد ه ديگر دعد از ترکیل ماتريس مقايسات زوجی، گام دعدی محاسبد اه یت يا وزن نسبی شاخصیا نسب
وزن نسبی  .ست ر وزن  هی مرخص می شج   د اه یت معیارها از  يد پاسخ  هردگان دد چد میزان ا .است

ادا هر  رايد از ددست می آيد. دد اين صجرت  د اد شاخصیا دا نرمالريزه  ر ن نسبت دد ساجنیای ماتريس
وزن نسبی  شج  سپس مج جع عراصر هر سطرماتريس مقايسات زوجی در مج جع ساجنی آن  رايد تقسیم می

« شاخصیا دد بتنس ها يردگز یزوج يسدمقا»شاخص مجر  نظر خجاهد دج . ه چرین نرمال سازی درای ماتريس 
 (.173: 1383یرگان،نیز انجام می پذير  )م

وزنیای نسبی ه انرد ه د مراحل درای گام نیايی  ر تحلیل سلسلد مراتبی رتبد دردی و تعیین گزيرد درتر است. 
 iيرد وزن گز 𝑊𝑗وزن نسبی شاخصیا نسبت دد هدف و  𝑉𝑗هر سطک از سلسلد مراتب محاسبد می شج . اگر 

دصجرت زير ددست می آيد. گزيرد ای  د وزن  iداشد،  ر آن صجرت وزن نیايی گزيرد   jنسبت دد شاخص 
 نیايی آن دیرارين داشد دد عرجان دیارين گزيرد اناخاب می شج .

𝜔𝑖 (4) رادطد =∑𝑊𝑖𝑗𝑉𝑗 

 AHP-SAW یبیترک . تکنیک3-2-3
ها و يا سطجح سلد مراتبی اين است  د دا افزايش معیارها، تعدا  گزيرد يکی از محدو يت ها  ر تحلیل های سل

سلسلد مراتبی، تعدا  مقايسات دد سرعت افزايش می يادد. يا افزايش تعدا  مقايسات زوجی م کن است دسیاری 
یا مسئلد از خبرگان از پاسخ اماراع ورزند و يا  ر صجرت پاسخ دد پرسررامد، اعابار پاسخیا دد علت تعد  پرسر

( ن ايش  ا ه شده است، اگر درا داشد 1شکل ش اره )درانگیز داشد. درای ساخاار سلسلد مراتبی تحقیق حاضر  د 
اساس مقايسات زوجی شکل دگیر   ر آن صجرت دا تججد و در AHPه د ارزيادی ها و قضاوتیا صرف دد روش 

تا مقايسد زوجی صجرت دپذير . دد  235دد تعدا  سطجح سلسلد مراتبی، معیارها و گزيرد،  ر مج جع دايد تعدا  
 . 2سجال  د هر  دام يک مقايسد زوجی است پاسخ  هد 235عبارتی هر پاسخ  هرده دايد دد تعدا  

                                                           
1 . Triantaphyllou 

  قیقد زمان الزم است.  80سجال حدو ا  235ثانید زمان دخجاهد،  ر آن صجرت درای  20. اگر پاسخ دد هر سجال 2
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نیا زيا  است، اها و معیارهای  ر درای حل مرکل تعد  مقايسات زوجی درای ساخاارهايی  د تعدا  گزيرد
و از  AHPوش رتجان از روشیای تر یبی اسافا ه  ر . دد اين صجرت  د درای تعیین وزن معیارها از می

ای مدلیای ساير تکریکیها دراساس معیارهای از شج . درای ارزيادی گزيردمقايسات زوجی اسافا ه می
 شج . گیری چرد معیاره اسافا ه میتص یم

ها نیز در ه ین اساس شکل گرفاد است.  ر اين روش وزن نسبی معیار AHP-SAW یبیتر  یکتکر
های دراساس دگیر .  ر قس ت  وم ارزيادی گزيردراساس مقايسات زوجی و تحلیل سلسلد مراتبی صجرت می

داشد  د  ر اين صجرت  داشد. اگر معیار مجر  نظر از نجع  یفیو ند مقايسد زوجی میمعیارها و دصجرت مساقیم 
 ارزيادی دصجرت  یفی خجاهد دج .

 ر اين است  د  ر روش تر یبی وزن معیارها  SAWو روش  AHP-SAW یبیتر  یکتکرتفاوت اصلی  
 SAWها  قیقا مرادد روش گزيرد شج . دقید روش تر یبی  ر رتبد دردیتجسط تحلیل سلسلد مراتبی تعیین می

داشد. . يعری درای هر گزيرد مقا ير ماتريس تص یم گیری  ر مقا ير وزنیای شاخصیا ) د از روش تحلیل می
سلسلد مراتبی ددست آمده است( ضرب و سپس حاصلضردیا دا هم ج ع دساد می شج . دد عبارتی حاصل ج ع 

می شج . گزيرد ای  د دیرارين حاصل ج ع را  اشاد داشد دد مجزون هر گزيرد دراساس وزن شاخصیا محاسبد 
های دعدی ها دد ترتیب دراساس مقدار حاصل ج ع  ر رتبد عرجان گزيرد دییرد اناخاب می شج  و ساير گزيرد

 1گیرند. قرار می

 . ساختار پرسشنامه خبرگی3-2-4

پرسررامد  ارايی  و نجع و  AHP-SAW( و روش تر یبی 1شکل ش اره )دراساس ساخاار سلسلد مراتبی 
 و دخش پرسش است: نجع اول سجاالت مقايسات زوجی دین معیارها است  د ددين وسیلد اساخراج وزن و 

گر  . الباد دا تججد دد ايرکد  و  ساد معیار  ر تحقیق وجج  مرخص می اه یت نسبی آن نسبت دد يکديگر
شج . يکی درای  ار  و معیارها شامل  و سطک است  ر نایجد سجاالت مقايسات زوجی يد سد  ساد تقسیم می

مقايسد  رونی معیارهای عام صکجک؛  يگری درای مقايسد  رونی معیارهای مخاص نیروهای مسلک و  ر 
سجال  ر مجر  نسبت اه یت اين  و  ساد معیار  د از دین  و نجع معیار  دام گروه و دد چد میزان  نیايت يک

  ر رتبد نبدی صکجک درای تامین مالی نیروهای مسلک میم است. 

دخش  وم پرسررامد دد ارزيادی گزيرد ها يا ه ان صکجک نسبت دد معیارها اخاصاص  ار  چجن معیارها  یفی 
خش نیز ارزيادی دصجرت  یفی و دراساس نظرات خبرگان خجاهد دج . الباد فرا آن دا نجع قبلی هسارد  ر اين د

سجاالت دد اين صجرت است  د ارزيادی ها  يگر از نجع مقايسات زوجی نیست.  ر اين مرحلد از پاسخ  هرده 

                                                           
اند و فقط و ساير نرم افزار ها، تریا درای تک روش طراحی شده Super Choiceو  eExpert Choic. نرم افزارهايی مانرد  1

سئلد را معین  ررد. درای روش تر یبی می ساس يک روش و تکریک ججاب م و در  Excel ر نرم افزار  AHP-SAWتجانرد درا
 .ين  و روش طراحی شده است و فايل مذ جر نز  نجيسردگان مججج  استاساس درنامد نجيسی  سای و مطادق و محاسبات ا
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و قضاوت خج  را  شج   د هر صکجک )گزيرد( را دراساس شاخص مجر  نظر مجر  قضاوت قرار  ا هخجاساد می
اعالم ن ايرد. عد  يک يعری صکجک مجر  نظر   ارين امایاز را  ر آن شاخص  ار   1-9دراساس عد ی دین 

و عد  ند يعری صکجک مجر  نظر دیرارين امایاز يا ارزيادی را  ر آن شاخص  ار .  ر نیايت دراساس چرین 
تعدا ی مرطقی درای اسافا ه  ر پرسررامد خبرگی  پرسش مججد خجاهد شد  د 82ساخااری هر فر  خبره تریا دا 

 است.

 . اعضای خبرگان3-2-5

گیر .  ر اين اساس روش تحلیل سلسلد مراتبی ارزيادی هايی است  د تجسط خبرگان آن مجضجع صجرت می
مطالعد نیز ارزيادی صکجک مرادد مطالعات قبلی  یفی و دراساس نظرات افرا  خیره و صاحب نظر  ر حجزه 

گیر . اين افرا  شامل گروهیای ذيل هسارد: افرا   انرگاهی  د  ارای تالیفات ريسکیای صکجک صجرت می
 یانماجل و خبرگان پژوهی  ر حجزه رتبد دردی صکجک و نیز معرفی ريسکیای صکجک هسارد.-و مقاالت عل ی

 د دد نجعی  مسلک وهاییرن یسازمان ها یصصخت یمجسسات مال دانک ها و و  ر نیروهای مسلک یمال ینتام
روند.  ر اين دین مج جعا پانز ه پرسررامد از خبرگانی  د ويژگی هايی صاحبرظر  ر اين حجزه دد ش ار می

 1مذ جر را  ارا دج ند ج ع آوری دراساس پاسخ آنیا ناايج و تحلیلیای تحقیق صجرت گرفت.

ت امی مراحل پژوهش )از ج لد تدوين خاطر نران می گر   عالوه در تک یل پرسررامد تجسط خبرگان،  ر 
پرسررامد(، از ه فکری ها و نظرات صاحبرظران اين حجزه دخصجص خبرگان حجزه نظامی و جیت دیبج  ناايج 
تحقیق اسافا ه شده  د نایجد اين تعامل  ر دخریای آتی خصجصا ر   ر دخش ناايج دصجرت نظرات تخصصی 

 . 2خبرگان نظامی اشاره خجاهد شد

 پژوهش  هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه. 4
 یارهامع یوزن نسب .4-1

شج . نخساین قس ت از ناايج و اطالعاتی  د از پرسررامد اساخراج گر يده دد وزن نسبی معیارهای مردجط می
اه یت نسبی  و  (1جدول ش اره )هم اه یت و وزن نسبی معیارهای  لی و هم زير معیارها ددست آمده است. 

گروه  لی از معیارها يعری معیارهای عام و معیارهای مرتبط دا حجزه نظامی را نسبت دراساس نظرات خبرگان 
، از نظر پاسخ 495/0و  505/0ری  هد. دراساس وزن های ددست آمده يعهای پرسررامد را نران میو  ا ه

 هردگان هر  و  ساد معیار تقريبا اه یت مرادد و دسیار نز يک دد هم  ارند. يعری  ر تص یم گیری  ر مجر  
صکجک دد ه ان اندازه  د معیارهای عام میم هست دد ه ان حد نیز معیارهای مرتبط دا دخش نظامی میم 

ام   ی دیرار از معیارهای مخصجص نیروهای مسلک است اما اين هسارد. الباد وزن نسبی گروه معیارهای ع
اخاالف دد حدی نیست  د داعث شج  يک گروه از معیارها را درتر از گروه  يگر قل دا  شج .  ر ض ن دا تججد 

است و تریا يک قضاوت و مقايسد زوجی صجرت  22دد ايرکد ماتريس مقايسات زوجی درای اين مرحلد 
                                                           

 . اطالعات و سجادق عل ی و تجردی خبرگان مجر  اشاره، نز  نجيسردگان محفجظ هست.  1

 نفر از آنیا  ارای ويژگی يا  شده هسارد. هفت. از میان صاحبرظران تحقیق،  2
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 یجد قضاوتیا سازگار دج ه و نیازی دد دررسی سازگاری قضاوتیا نیست.گرفاد است  ر نا

 یمرتبط دا حجزه نظام عیارهایماه یت نسبی معیارهای عام و ( 1جدول ش اره )

 وزن معیارها معیار 

 505/0 معیارهای عام صکجک

 495/0 معیارهای مخاص

  های تحقیقمربع: يافاد 

 ينجدول می ار ين. طبق ا هدیرا نران م یمخاص دخش نظام یارهایمع یوزن نسب( 2جدول ش اره )
شاخص  یناست.  وم «مسلک یروهاین یدرا یساز یا هامکان پ»گروه  وم، شاخص  یارهایمع یانشاخص  ر م

. داشدیم «یو مل يری  یها یزهدا انگ مطادقت»شاخص  ينو آخر« مسلک یروهاین یدا ساخاار سازمان یازگارس»
پر  يگراز مج جع  و شاخص   یدد تریا 453/0 یشاخص اول دا وزن نسب یدراساس مقدار اوزان نسب ینه چر
 یزوج يساتگروه از مقا ينا یدرا ی. نرخ سازگارشج و اصلی ترين  ر اين دخش محسجب می است یااراه 

 یها يادیارز ی د نران  هرده سازگرا داشدی ر  رصد   ار م يا 1/0است  د از مقدار اسااندار   48/0درادر دا 
 .داشدینخبگان م

 یمرتبط دا حجزه نظام عیارهایماه یت نسبی زير( 2جدول ش اره )

 وزن معیارها معیار 

مسلک یروهاین یدرا یساز یا هامکان پ 1  453/0  

مسلک یروهاین یدا ساخاار سازمان یسازگار 2  276/0  

یو مل يری  یها یزهمطادقت دا انگ 3  271/0  

 CR)   :)048/0ی نرخ سازگار

  های تحقیقمربع: يافاد 

 هد. طبق ( اوزان نسبی شاخصیای عام رتبد دردی صکجک را نران می3جدول ش اره )جدول دعدی يعری 
ناايج می ارين شاخص  ر رتبد دردی صکجک دد ترتیب ريسک شريعت و ريسک نقدشجندگی است و شاخصیای 

اه یت را  ر میان شش ريسک مطرح شده  ارند. نرخ  ريسک عدم ج ع آوری وججه و ريسک ع لیاتی   ارين
  ار است لذا سازگاری  1/0است  د دد علت ايرکد مقدار آن از  021/0سازگاری مقايسات زوجی نیز درادر دا 

اعاباری و ريسک ع لیاتی  د نقش و اه یت   اری درای  يسکر هد. و  ر نیايت قضاوت ها را نران می
 رتبد دردی صکجک  ار .
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 اه یت نسبی زير معیارهای عام صکجک( 3جدول ش اره )

 وزن معیارها معیار 

251/0 ريسک شريعت 1  

242/0 ريسک نقدشجندگی 2  

171/0 ريسک عدم ج ع آوری وججه 3  

139/0 ريسک دازار 4  

107/0 ريسک اعاباری  5  

090/0 ريسک ع لیاتی 6  

 CR)   :)021/0ی نرخ سازگار

  تحقیقهای مربع: يافاد 

ند  یارهایمع ین. از د هدینران م یرا دد ه راه وزن نسب یارهاه د مع یرتبد  ل( 4جدول ش اره ) يت ر نیا
 یمجلفد درا ينمی ار ی،دحث امکان سرج یدد عبارت يا« مسلک یروهاین یدرا یساز یا هامکان پ» یارگاند مع

 یدیار یتو انارار وضع یساز یا هپ کانام از لحاظ هر  دام  د یمال یت. از ادزارهااناخاب صکجک مراسب اس
امکان  ين. درادرا ردیم یداپ یرارید يتدرتر اولج یاناخاب دد عرجان ادزار مراسب و الگج ی اشاد داشد، درا
 ین.  ومياشد اشاد  يددا یریگ یم ر تص  یاعامل  ر اناخاب ادزار مراسب دج ه و سیم ع ده  ينانارار، می ار

 یراریمطادقت د یشرع ينهر  دام  د دا مجاز یمال یاست. از ادزارها يعتشر ريسک یتاز لحاظ اه  یارمع
و  ر نییات ريسک ع لیاتی  د   ارين وزن و اه یت را  خجاهد  اشت. یم ر تص  یرارید يت اشاد داشد اولج

  ر رتبد دردی صکجک  ار .
 یارهامع يرز ینسب یتو اه  یرتبد  ل( 4جدول ش اره )

 وزن معیارها معیار 

 254/0 مسلک یروهاین یدرا یساز یا هامکان پ 1

 127/0  يعتشر يسکر 2

 123/0 مسلک یروهاین یدا ساخاار سازمان یسازگار 3

 118/0 یو مل يری  یها یزهمطادقت دا انگ 4

 117/0 ريسک نقدشجندگی 5

 091/0 ريسک عدم ج ع آوری وججه 6

 070/0 ريسک دازار 7

 054/0 ريسک اعاباری  8

 045/0 ريسک ع لیاتی 9

 های تحقیقمربع: يافاد 
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 صکوک یفیک یابیارز .4-2
دعد از آنکد وزن نسبی معیارها مرخص شد  ر اين مرحلد ارزيادی  یفی صکجک درای اساس هر  دام از معیارها 

 هد. در ای از ارزيادی صکجک از مرظر ريسک های مخالف نران می( خالصد5جدول ش اره )شج . گزارش می
اين اساس اوراا مرار ت دیرارين ريسک شريعت و اوراا قرض الحسرد دا   ارين ريسک شريعت مجاجد 

يسک نقدشجندگی اوراا وقف دد علت ايرکد هیچ گجند امکان خريد و فروش  ر دازار ثانجيد ندار  است. درای ر
دیرار ريسک و اوراا اجاره  د خريد و فروش آن دد نجعی اناقال مججر است   ارين ريسک و  رجد نقدشجندگی 

م کن است ناشر اوراا را  ار . درای ريسک اعاباری دیرارين ريسک مردجط دد اوراا اساصراع هست چرا  د 
ناجاند تعیدات خج  را  ر زمیرد ساخت و پر اخت و نیز فروش اوراا دد پی انکار ع ل  رد. و   ارين ريسک 
درای اوراا مضاردد است چرا  د ناشر می تجاند دا فروش  االهای خر اری شده تعیدات خج   ر قبال  ارندگان 

 می داشد.  اوراا را انجام  هد
دازار نیز دیرارين ريسک مردجط دد اوراا مضاردد است چرا  د ارزش اوراا مضاردد دد قی ت  اال از نظر ريسک 

دساگی  ار  و قی ت  اال نیز مااثر از ت ام عجامل دازار است.   ارين ريسک دازار نیز درای اوراا مرادحد و 
عدم ج ع آوری وججه، اوراا وقف  اوراا اجاره است  د سج  ثادت و فارغ از شرايط دازار  ارند.  ر مجر  ريسک

 ارای دیرارين ريسک است چرا  د هم الزم است دد اندازه  ارايی مجر  نظر اوراا دد فروش رو  و نیز دد علت 
دديع دج ن اين اوراا امکان  ار  دا اساقبال رودرو نرج . از آن طرف اوراا مضاردد دد علت ايرکد دا هر مقدار 

ان اقدام دد خريد  اال  ر ، اين اوراا   ارين ريسک از لحاظ عدم ج ع آوری وجد  د ج ع آوری شج  می تج
وججه را  ار . و  ر درای ريسک ع لیاتی دیرارين ريسک مردجط دد اوراا اساصراع است چرا  د اين اوراا 
 ه انطجر  د قبال اشاره شده است دراساس سفارش ساخت  اال و يا سیرساخایا می داشد و  ر فرآيرد ساخت
م کن است مراحل دد آن صجرت  د پیش دیری شده از لحاظ فری پیررفت نداشاد داشد و يا دا مرکل مجاجد 
شج  )دخصجص درای مجار  جديد و   ار ساخاد شده(. از آن طرف اوراا قرض الحسرد دد علت ايرکد درپايد 

 ددهی است و لذا ريسک ع لیاتی خاصی درای آن وجج  ندار .

 مخالف یها يسکصکجک دراساس ر يادیاز ارز یصد اخال( 5جدول ش اره )

   ارين ريسک دیرارين ريسک 

 قرض الحسرد مرار ت ريسک شريعت

 اجاره وقف ريسک نقدشجندگی

 مضاردد اساصراع ريسک اعاباری

 مرادحد مضاردد ريسک دازار

 مضاردد وقف ريسک عدم ج ع آوری وججه 

 قرض الحسرد اساصراع ريسک ع لیاتی

 های تحقیقمربع: يافاد 
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 هد. طبق ( ارزيادی صکجک مخالف را دراساس معیارهای مخاص دخش نظامی را نران می6جدول ش اره )
جدول، اوراا اجاره دیرارين قادلیت و امکان را درای انارار  ر دخش نظامی را  ار .  ر مقادل اوراا مضاردد و 

راا وقف،   ارين امکان پیا ه سازی درای انارار  ر نیروهای مسلک دد لحاظ فعالیایايی  د  ر  ر رتبد دعدی او
نیروهای مسلک صجرت می گیر  را  ارند. اين مجضجع دد خاطر اين است  د اوراا مضاردد دیرار درای فعالیایای 

قاوت است مرکل ساز و از لحاظ پیا ه سازی درای نیروهای مسلک  د مامجريت آن ما تجاری مراسب است
خجاهد دج . از لحاظ سازگای دا ساخاار سازمانی نیروهای مسلک نیز اوراا قرض الحسرد دیرارين سازگاری را دا 
ساخاار نیروهای مسلک چرا  د درای انارار اين اوراا نیازی دد انارار اطالعات خاص ن ی داشد و نیروهای 

راا را  ر هر مجر ی  د نیاز  ارند هزيرد  ر ه و الزم نیست از مسلک می تجانرد وججه ج ع آوری شده از اين او
 ر  وججه  ارنده اوراا و يا واسط اطالع  اشاد داشرد )درخالف درخی از اوراا مانرد اجاره(. از -جزئیات هزيرد

ای طرف  يگر اوراا اساصراع   ارين شرايط را درای انارار  ار  زيرا دد ه ین  لیل جزئیات دیراری دايد در
ناشر و  ارنده اوراا و نیز پی انکار مع جل داشد. از لحاظ انگیزه های  يری و ملی  نیز اوراا وقف دیرارين 

 مطادقت را دا اين معیار  ار  و اوراا مرار ت   ارين ارزيادی را دد خج  اخاصاص  ا ه است. 

 یاممخاص دخش نظ یارهایصکجک دراساس مع يادیاز ارز یخالصد ا( 6جدول ش اره )

   ارين ارزيادی دیرارين ارزيادی 

 مضاردد اجاره مسلک یروهاین یدرا یساز یا هامکان پ

 اساصراع قرض الحسرد مسلک یروهاین یدا ساخاار سازمان یسازگار

 مرار ت وقف یو مل يری  یها یزهمطادقت دا انگ

 های تحقیقمربع: يافاد 

 AHP-SAWبندی کلی صکوک براساس روش رتبه .4-3
دعد از تعیین وزن نسبی معیارها دا اسافا ه از روش تحلیل سلسلد مراتبی و ه چرین ارزدادی های صکجک از 

 رسد. می AHP-SAWمرظر معیارها، نجدت دد مرحلد دعدی يعری رتبد دردی نیايی دد روش 

ره مراسب  هد. دراين اساس صکجک اجا( رتبد دردی نیايی صکجک دد اين روش را نران می7جدول ش اره )
داالترين امایاز را  ر  812/0ترين و الگجی درگزيده درای تامین مالی نیروهای مسلک است. اوراا اجاره دا وزن 

میان ساير صکجک دد خج  اخاصاص  ا ه است.  ر مرتبد دعدی نیز اوراا يا صکجک قرض الحسرد قرار  ار  و 
یر . ه چرین نامراسب ترين روش درای تامین مالی دا فاصلد دسیار  م صکجک مرادحد  ر رتبد سجم قرار می گ

نیروهای مسلک انارار اوراا مضاردد است. دا تججد دد ايرکد اوراا مضاردد درای امجر تجاری  اردر   ار ، و نظر 
 دد حیطد فعالیایا  ر نیروهای مسلک، اين نایجد چردان  ور اناظار نیست.

 AHP-SAWصکجک دد روش  یرتبد  ل( 7جدول ش اره )

 وزن صکجک رتبد

 812/0 صکجک اجاره 1

 702/0 صکجک قرض الحسرد 2
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 وزن صکجک رتبد

 701/0 صکجک مرادحد  3

 631/0 صکجک اساصراع 4

 625/0 صکجک وقف  5

 570/0 صکجک مرار ت 6

 512/0 صکجک مضاردد 7

 های تحقیقمربع: يافاد 

ددست آمده است   ی مافاوت می داشد.  (7جدول ش اره )الباد ناايج اولید رتبد دردی صکجک دا ناايجی  د  ر 
طبق ناايج اولید، صکجک اجاره و قرض الحسرد دا اخاالف نسبت دد دقید مجار ، دیارين گزيرد ها درای تامین 
مالی نیروهای مسلک دج ند؛ اما دعد از ج ع آوری و اضافد  ر ن نظرات ماخصصان مالی حجزه نظامی، ناايج 

صجرت  د اوراا مرادحد  د  ر ناايج اولید گزيرد مراسب ترخیص  ا ه نرده  اولید   ی تغییر يافت. دد اين
دج ،  ر ناايج جديد تقريبا هم رتبد دا صکجک قرض الحسرد مطرح شد. اوراا مرادحد ظرفیت جديدی درای 

 تامین مالی نیروهای مسلک ايجا  می  رد  د  ر دخش پايانی دصجرت جزئی تر اشاره خجاهد شد.   

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
 ر اين پژوهش رتبد دردی و اناخاب صکجک مراسب دد مرظجر تامین مالی نیروهای مسلک و انارار  ر اين حجزه 

صجرت گرفت. درای اين مرظجر  و  ساد معیارها  لی معرفی شد.  ساد اول  AHP-SAWدد روش تر یبی 
کجک.  ساد  وم معیارهايی سارد ويژگی ها معیارهای عام ارزيادی صکجک هسارد  د عبارترد از ريسکیای ص

 هد  د هر  و  ساد از معیارها تقريبا دد و شرايط خاص نیروهای مسلک  ر آن لحلظ شده است. ناايج نران می
يک میزان  ر تص یم گیری درای اناخاب الگجی درگزيده مجثر هسارد.  ر مجر  وزن و اه یت نسبی زير معیارها 

تجان داشد. از اين مجضجع میمی ارين زير معیار می« مسلک یروهاین یدرا یساز یا هامکان پ»نیز زير معیار 
نایجد گرفت  د اگر درا داشد نیروهای مسلک دخری از نیازهای مالی خج  را از ادزارهای مالی اسالمی تامین 

ايجا  واحد تخصصی   ررد دايد دد فراهم ساخان زير ساخایا اجرايی و  ارشراسی انارار اوراا تججد ويژه  ر .
اسالمی گر  هم آمده داشرد و نیز - ر اين زمیرد  ر ساا  مرارک نیروهای مسلک  د از ماخصصین مالی
 ه کاری جدی دا سازمان دجرس اوراا دیا ار امری الزم و ضروری است. 
 هد  د نران می AHP-SAW ر مجر  رتبد دردی صکجک و اناخاب صکجک مراسب نیز ناايج روش 

 اجاره مراسبارين اوراا دیا ر اسالمی درای انارار  ر نیروهای مسلک است. صکجک 

يکی از می ارين  اردر های اوراا اجاره خريد  االهای دا  وام است. دخری از دج جد نیروهای مسلک صرف 
مجار   شج . تامین مالی اينای و يا تجییزات نظامی سرگین مانرد ناوشکن میخريد  االهای دا  وام و سرمايد

تجان از طريق انارار اوراا اجاره انجام  ا . ددين صجرت  د نیا  واسط دا اترار اوراا اجاره وججه الزم را می
درای خريد  االهای دا  وام مجر  نیاز فراهم آور ه و دد و الت از طرف  ارندگان اوراا  ال يا تجییزات نظامی 
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جار  از شر ایای زير مج جعد وزارت  فاع است، خريداری مجر  نظر را از شر ت سازنده  د  ر دسیاری از م
دد اين ترتیب شر ت   رد.  ر ه و از طريق عقد اجاره دد شرط ت لیک آن را دد رساد های نظامی واگذار می

 آور .سازنده مرادع الزم درای ساخت محصجل جديد را ددست می

 ارای سج  ثادت درای  ارندگان اوراا است و اين يک مزيت دسیار میم اوراا اجاره اين است  د اين اوراا 
تجانرد داز ه ثادت و ددون ريسکی را گذاران است چرا د میدیرار اوراا درای سرمايد یتمجضجع داعث جذاد

ددست آور ند. از طرف  يگر اوراا اجاره يکی از اوراقی است  د مرکل و ايرا  شرعی )ريسک شريعت( را  ر 
و ماهیت عقد شرعی آن  امال شفاف و  ر دین فقیا از مجار ی است  د   ارين اخاالف  میان ساير اوراا  ار 

گذاران دد راحای و ددون نگرانی از دادت مسائل شرعی نظر  ر مجر  آن وجج   ار . دد اين ترتیب ناشر و سرمايد
 تجانرد نسبت دد انارار و خريد اوراا اط یران  اشاد داشرد.می

ومین گزيرد مراسب دعد از اوراا اجاره، اوراا قرض الحسرد است. اوراا قرض الحسرد از ه چرین طبق ناايج  
 ررد. درادراين های معرجی اقدام خريد آن مینجع اوراا غیرانافاعی است و خريداران اوراا صرفا دراساس انگیزه

درای تامین مالی نیروهای تجان از پاانسیل اين سرت حسرد عالرغم غیر انافاعی دج ن اوراا قرض الحسرد، می
مسلک اسافا ه  ر . تجردد دیش از چیل سالد انقالب اسالمی نران  ا ه است  د مر م  رجر  ر  ر هر شرايطی، 
 ر راه آرمانیای اسالم و انقالب و تعالی و سردلردی  رجر حاضر هسارد از مال و جان خج  چرم پجشی  ررد و 

داشرد. لذا چرین مر می حا ا درای ارتقا و تعالی نیروهای مسلک حاضرند ی ر اين راه جلجتر از مسئجلین پیرقدم م
خج  را دصجرت قرض الحسرد  ر اخایار نیروهای مسلک قرار  هرد و  ر زمان سررسید اصل پس  زهایپس اندا

اندک  آور   د ه د حای دا پس اندازهایانداز خج  را  ريافت  ررد. اوراا قرض الحسرد اين امکان را فراهم می
داجانرد  ر اين امر شر ت  ررد. الباد هر چد تجرم   ار داشد ت ايل درای خر ی اوراا قرض الحسرد نیز افزايش 

 يادد.می
نقد  يداوراا مرادحد خرسجمین پیرریا  درای تامین مالی نیروهای مسلک صکجک مرادحد است. قرار ا  پايد  ر  

مسلک درای تامین مالی  االهای دا  وام و حای مصرفی خج   نیروهای داالتر است. ی تدد ق یو فروش اقساط
می تجاند از اين اوراا اسافا ه  رد. دخصجص درای  االهای مصرفی  د تریا صکجک مرادحد و قرض الحسرد 
هسارد  د ظرفیت انارار درای تامین مالی  االهای مصرفی را  ارند. نیروهای مسلک می تجانرد  االهای مصرفی 

 انبجه مجر  نیاز است را از طريق انارار اوراا مرادحد تامین مالی  ررد. د  ر حجم 
عالوه در ناايج پرسررامد و مسئلد اناخاب گزيرد مراسب، صاحبرظران محارم )دخصجص صاحبرظران حجزه 
 نظامی( نکاد نظرات و جزئیاتی  ر مجر  چگجنگی تامین مالی نیروهای مسلک دیان  اشاد اند  د ج ع دردی آنیا

 یننجع تام يکمسلک وجج   ار   یروهاین یدرا یدد مرادع مال یاز و نجع مخالف از ندد اين صجرت است  د 
یرت و نیازهای پرسرل نیروهای مسلک می داشد. اين دخش شامل  و گروه هزيرد و نیاز مع یدرا یمرادع مال

ن ی تجان از ظرفیت صکجک  حقجا و مزايای پرسرل است  د درای اين مجر  چردان ینتاماست. گروه اول 
 . ولت است یمحل آن از مرادع دج جد ع جم ولت و  یاز وظائف اصلاسافا ه  ر  و تامین مالی اين دخش 

 یهاال ا ینتام يا یساخت مسکن شخص يدخر یدرا یمرادع مال ینتام گروه  وم نیازهای معیرای پرسرل شامل
فرزندان  خج  و یشخص یزندگ یام درا ودا ی االها یزاتتجی يا یشخص یخج رو يدخر یرنظ یا يدسرما
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 یعقج  مرار ا یالتالخصجص تسی یقرض الحسرد و عل یالتسیتاست  د هم ا رجن از انجاع  لکمس یروهاین
 . امر مراسب و رهگراست ينا یانجاع صکجک درا یرریا شج  و پ یاسافا ه م

دد  یرارمع جال قرار ا ها د ینظام یساماند ها یاصلو  یدمجا  اول ینتام و یزاتتجی يدخر یدرا ی  يگر سج از
و  ینگیدار و یرساخت ْتع  یدرا یزن یدخش  اخل  ر . ار   د خج  مقجلد جداگاند است یاجاحا یمرادع ارز
تجان از صکجک  یم یان انش در یعقد قرار ا ها دا شر ت ها ینه چر ساماند ها و يرساماند ها وز یدازساز

عامل  یمسلک دانک ها یروهاین یدد جا يدآنچد میم است اوال عامل انارار آن دا یکندیره جست ل یرریا یپ
 یمال ینصکجک داشد  د هم ض انت دازگرت و تام یدانک سپد و دا قجاعد خاص دازار ها یرمسلک نظ یروهاین

 ینمجضجعات تام و يلاو ار مسیر ر گ یفعل يطمثل شرا یان انش در یهم شر ت ها مرادع وجج   اشاد داشد و
داشد خج  نسبت  میمسلک  یروهاین یبانیپرا قرار ا   د ع دتا وزارت  فاع و ی انکارپ یقتو  ر حق یفاردن یمال

 .قرار  هد ی فاع يعه کار صرا یشر ت ها یاررا  ر اخا یمجضجعات اقدام و مرادع اعابار يندد انجام ا
از  یمال ینترجع  ر تاممجر ی است  د محدو  و  یمرادع مال ین ار  تام يیجربد اجرا یرارهم ا رجن د آنچد
 ار ران  یمال ینتام يعریذ ر شده  یازمردیتجاند  ر هر  و ن یصکجک و... م یرنظ یاوراا دیا ار اسالم يقطر
 یمال ینتام ینه چر و یشخص یدا وام زندگ ی اها ینتام ياو  یمسکن شخص مینمسلک جیت تا یروهاین

 مسلک اثر گذار و رهگرا داشد. یروهاین ی فاع يعصرا یازهاین يرسا و یدازسازی، ونگیدار یرتع يد، خر، ساخت
درای نظام رتبد دردی و  AHP-SAW ر پايان الزم است ذ ر شج   د  ر اين مطالعد از روش تر یبی 

روشیای  يگری مانرد تجان از اناخاب الگجی درگزيده اسافا ه شد. درای مطالعات آتی دد مرظجر اتقان ناايج می
AHP-TOPSIS  ،AHP-ELECTRE ،AHP-LINMAP  و يا روش میانگین رتبد ها  د  ر

 واقع تلفیق ه د روشیاست اسافا ه  ر . 
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Ranking of Islamic Securities for Iranian Armed 

Forces Using The Combined AHP-SAW Method 
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Abstract   

Issuance of Islamic securities (Sukuk) is one of the means for financing 

the armed forces،. Given its varieties, the question arises as to which type 

of sukuk is suitable for issuing and financing the armed forces. Inevitably, 

an answer to this question is contingent on the consideration of the special 

feasibility and securities compatibility involved in funding the Armed 

Forces. The objective of this paper is to assess and rank of Islamic 

securities for financing the armed forces, and thereby, propose an 

appropriate one based on needs. For this purpose, a four-level hierarchical 

structure with two main criteria and nine sub-criteria was used to rank the 

seven different types of common sukuk، using the AHP-SAW method. 

Data and evaluations were collected by engaging the opinions of experts 

through a questionnaire. The results indicate that Sukuk Al-ijarah and 

Sukuk Qardh Al-hasan are respectively the most suitable instruments for 

the issuance of finance for the Armed Forces. On the other hand, the least 

suitable type of Sukuk for this purpose is identified as Sukuk Al-Mudarab. 

The reason for the suitability of Sukuk Al-ijarah is based on its lease 

agreement which is conditional of ownership. This condition renders Al-

ijarah the best instrument for obtaining heavy military equipment، such as 

destroyers. 
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