مقدمه
 زاًص هبلی اسالهی یىی اظ ظیط ضبذِّبی هسیطیت هبلی است وِ زض چٌس سبل
گصضتِ ٍ ثٍِیژُ پس اظ ثحطاى هبلی رْبًی هَضز تَرِ لطاض گطفتِ ٍ ضضس ضتبثبًی

پیسا وطزُ است.
 تفبٍت رَّطی زاًص هبلی اسالهی زض آى است وِ ّوِ اغَل ،هجبًیًْ ،بزّب،
اثعاضّب ٍ ضٍضْبی آى ثط اسبس آهَظُّبی اسالم قطاحی ٍ ثِ وبض گطفتِ هیضًَس.
 ثٌبثطایي هیتَاى هبلی اسالهی ضا چٌیي تؼطیف وطز« :زاًص ٍ ٌّط هسیطیت اهَال ٍ
حطٍت زض چبضچَة اغَل ٍ لَاػس ضطیؼت اسالم ٍ هجتٌی ثط سٌتّبی الْی،
اذالق ٍ اّساف ًظبم التػبزی اسالم».

مقدمه
 اظ آًزب وِ آغبظ قطاحی ٍ ثِوبضگیطی ثسیبضی اظ هحػَالت ،اثعاضّب ٍ ضٍشّبی
التػبزی ٍ هبلی ،اظ وطَضّبی غطثی ثَزُ ٍ ثط اسبس هجبًی اضظضی ٍ حمَلی آًْب
ضىل گطفتِ است ،زض هَاضزی ثب هجبًی اضظضی ،فمْی ٍ حمَلی اسالم سبظگبض
ًیستٌس.
 اظ ایي ضٍ اًسیطوٌساى التػبز ٍ هبلی اسالهی وَضیسُاًس ثب ثطضسی ایي ضٍشّب ٍ
اثعاضّب ،زیسگبُ اسالم زض ضاثكِ رَاظ یب ػسم رَاظ استفبزُ اظ آًْب ضا اػالم وٌٌس ٍ
ثط ایي اسبس ثِ اغالح ضٍشّب ٍ اثعاضّبی هَرَز یب قطاحی اثعاضّب ٍ ضیَُّبی
رسیس ثپطزاظًس.

مقدمه
 ضطـ هَفمیت ّط گًَِ اثعاض یب ضٍش التجبس ضسُ اظ ًظبم هبلی هتؼبضف ،آى است
وِ زض ػیي ایٌىِ ثب ضبذعّبی والى ٍ ذطز التػبزی ٍ هبلی سبظگبض است ،ثبیس
ثب اّساف ،اذالق ٍ اغَل ٍ لَاػس ضطیؼت اسالم ًیع سبظگبض ثبضس.
 چِ ثسب اثعاضّب ٍ ضیَُّبی هبلی زض ربهؼِ اسالهی ٍ ثط پبیِ ًیبظّبی ربهؼِ
تَسف پژٍّطگطاى هسلوبى قطاحی ضَزٍ ،لی ثِ رْت ًبسبظگبضی ثب اغَل

ضطیؼت اظ سَی فمِ ضز ضَز .اظ قطف زیگط اهىبى زاضز اثعاضّب ٍ ضیَُّبی هبلی
زض ربهؼِ غطثی ٍ اظ سَی هتفىطاى غیطهسلوبى قطاحی ضَز ،اهب اظ هٌظط اسالم
هططٍع ثبضس ٍ قجؼب فمِ ثط آى هْط تبئیس ذَاّس ظز.

مقدمه
 زض ثؼس فمْی ،زیي اسالم ثب اضایِ ؾَاثف ػوَهی ٍ اذتػبغی هؼبهالت،
چبضچَةّبی ولی ضا هطرع وطزُ ٍ اربظُ تركی اظ آًْب ضا ًسازُ است.
 زض ًظبمسبظی ػالٍُ ثط ضػبیت هَاظیي فمْی ثبیستی ثِ اّساف ،اذالق ٍ
سٌتّبی الْی ًیع تَرِ ضَز .ثِ ػجبضت زیگط لبًَىگصاضاى ٍ قطاحبى ًظبم
هبلی اسالهی زض قطاحی اثعاضّب ٍ استفبزُ اظ لطاضزازّب افعٍى ثط رَاظ فمْی ثبیس
هػبلح زیگط اظ رولِ ّوسَیی ثب اّساف ٍ اذالق اسالهی ٍ ّوبٌّگی ثب
سٌتّبی الْی ضا ضػبیت وٌٌس.

مقدمه
 چبلطی وِ ثِ غَضت هطرع پژٍّصّبی فمِ التػبزی ٍ ثِ ٍیژُ فمِ هبلی ثب

آى هَارِاًس ،ثیيضضتِای ثَزى هَؾَػبت است .اظ یه سَ پژٍّطگطاى ػطغِ
التػبز ٍ هبلی اسالهی ،تسلف وبفی ثط ظطافتّبی فمْی ًساضًس ٍ اگط ّن
ثرَاٌّس هَؾَػبت ضا ثطای هطارغ تملیس تجییي ًوبیٌس ،آضٌبیی ثِ
حسبسیتّبی الظم فمْی ضا ًساضًس .اظ سَی زیگط ثِ زلیل تٌَع ٍ تىخط ػلَم ٍ
زاًص ثططی زض حَظُّبی هرتلف ٍ افعایص پیچیسگی ضٍظهطُ آى ،اهىبى
هَؾَعضٌبسی ػویك زض ّوِ ضضتِّبی ػلَم ٍ اظ رولِ التػبز ٍ هبلی اسالهی
ثطای هطارغ ػظبم تملیس ٍرَز ًساضز ٍ زض ًتیزِ ًویتَاى ثِ رَاة یه استفتبء

سبزُ وِ ذیلی اظ رعئیبت هَؾَع التػبزی زض آى ثبظ ًطسُ ،اػتوبز وطز.

مقدمه

 قطاحی ٍ تسٍیي ضٍشّبیی وِ ثتَاًس ثِ ػٌَاى الگَی ػولی زض پژٍّصّبی فمِ
هبلی هَضز استفبزُ پژٍّطگطاى لطاض گیطز ،هیتَاًس ًمص هَحطی زض افعایص

اػتجبض زستبٍضزّبی پژٍّطی ٍ اضتمبی ربیگبُ زاًص هبلی اسالهی ایفب وٌس.
ّ سف اظ ایي پژٍّص قطاحی الگَی ارتْبز چٌسهطحلِای ثطای ثطضسی

هَؾَػبت فمْی زض حَظُ زاًص هبلی است ،تب اظ قطیك آى پژٍّطگطاى ایي
حَظُ ثتَاًٌس ثب استفبزُ اظ یه ضٍیِ هطرع ،ثِ ًتبیذ هؼتجطتطی زست یبثٌس.

جایگاه فقه در اقتصاد و مالی اسالمی

 فمِ زض لغت ثِ هؼٌبى فْن ٍ زضن زلیك ٍ ػویك آهسُ است ٍ زض اغكالح فمْب
ػجبضت اظ ػلن ثِ احىبم ػولی ثط اسبس ازلِ تفػیلى است.
 ارتْبز ػجبضت است اظ وَضص ػلوی ثط اسبس هٌبثغ هؼتجط ،ثِ ٍاسكِ اثعاض ٍ
ػٌبغط الظم ثطای تفْین ،اوتطبف ٍ استرطاد آهَظُّبی زیي ثِگًَِای وِ اظ
اػتجبض (حزیت یب غطفبً هٌزعیت ٍ هؼصضیت) ثطذَضزاض ثبضس.

جایگاه فقه در اقتصاد و مالی اسالمی
 گطَزُ ثَزى ثبة ارتْبز ،یىی اظ اضظضوٌستطیي ٍیژگیّبی هصّت تطیغ است وِ
ربیگعیٌی ثطای آى ًویتَاى یبفت ٍ ذَز ثستطی ثطای ًَآٍضیّب ٍ هسبئل هستحسحِ

رسیس اظ رولِ زض ظهیٌِ اهَض هبلی فطاّن هیسبظز .استوطاض ارتْبز ،فمیِ ضا زض استٌجبـ
احىبم هطثَـ ثِ هَؾَعّبى تبظُ ٍ ثىسبثمِ اظ زٍ هٌجغ ًمل ٍ ػمل یبضى هىًوبیس.
 ضٌبذت زلیك هَؾَػبت رسیس ،ضطـ اسبسى ثطاى استٌجبـ حىن هطثَـ ثِ آًْبست؛
ظیطا ػالٍُ ثط آًىِ ّط حىن ،هتطتت ثط هَؾَع هرتع ثِ ذَز است ،ضٌبذت زلیك
هَؾَعّبى رسیس وِ هتبحط اظ هسبئل ٍ حَازث رسیس است ،فمیِ ضا ثب ظهبى ذَز ٍ

همتؿیبت آى آضٌب هىسبظز ٍ اٍ ضا زض یبفتي ثطذى اظ هٌبسجبت ػملى احىبم ٍ هَؾَعّب
ٍ ضٌبذت ثطذى اظ ضَاّس ػملی هطثَـ ثِ آضىبض ضسى احىبم ،یبضى هىًوبیس.

جایگاه فقه در اقتصاد و مالی اسالمی
 یىى اظ ػطغِّبى هْن زاًص فمِ ،احىبم ػمَز یب هؼبهالت است وِ اهطٍظُ ثب ضىلگیطى
هجبحج ًَیي التػبزی ٍ هبلی ،ضىل پیچیسُتطی ثِ ذَز گطفتِ است.
 یبزگیطى احىبم ضطػی ،پیصضطـ زازٍستس ٍ ٍضٍز ثِ ّط ًَع وستٍوبضی است.
 فؼبلیتّبى التػبزى اگط قجك هؼیبضّب ٍ ؾَاثف ضطػى ٍ فمْى غَضت ًگیطز ،اظ سَى

اسالم ثِ ضسویت ضٌبذتِ ًوىضَز .وبّص ضٍظی حالل ،لحكی ٍ ووجَز ،ػسم پصیطش
ػجبزات ،زٍضی اظ ضحوت الْی ٍ ٍضٍز ثِ زٍظخ اظ هْنتطیي آحبض وستٍوبضّبی ًبهططٍع
ٍ فبسس ثطضوطزُ ضسُ است.

جایگاه فقه در اقتصاد و مالی اسالمی

 لبًَىگصاضاى ،سیبستگصاضاى ٍ هزطیبى ثِ ٍیژُ قطاحبى سبذتبضّب ،سبظٍوبضّب،

ًْبزّب ،اثعاضّب ٍ ضیَُّبی هؼبهالتی ٍظیفِ زاضًس اظ غحت ضطػی هحػَالت ٍ
ضیَُّبی ثِ وبضگطفتِ ضسُ هكوئي گطزًس ٍ زض قطاحی ایي هَاضزّ ،وِ آهَظُّبی

ضطیؼت اػن اظ فمِ ،اذالق ،سٌتّبی الْی ٍ  ...ضا هس ًظط لطاض زٌّس.

موضوعشناسی در فقه مالی
 هَؾَػبت هْجف احىبهٌس ٍ ضٌبذت زلیك آًْب ًمطی وبضسبظ ٍ ضاّگطب ٍ
رْتزٌّسُ زض ًَع استٌجبـّب ٍ ًحَُ ثطذَضز ثب هسبئل زاضًس.
 هتبسفبًِ ثطذی اظ غبحتًظطاًی وِ زض حػبضّبی هتساٍل ارتْبز هیاًسیطٌس،
فمف زض حػبض حىنضٌبسی حطوت هیوٌٌس ٍ ثْبی الظم ضا ثِ هَؾَعضٌبسی
ًویزٌّس ٍ لصا ثِ ػلَهی ّوچَى غطف ٍ ًحَ ٍ لغت ٍ هؼبًی ٍ ثیبى ٍ هٌكك

اوتفب هیوٌٌس ٍ ثِ سَی ضٌبذت «احىبم» حطوت هیوٌٌس ٍ ثطذی ّن فطاگیطی
ػلَم زیگط ضا وِ زض هسیط هَؾَعضٌبسی لطاض هیگیطًس ،غیطؾطٍضی تلمی
هیًوبیٌس.

موضوعشناسی در فقه مالی
 هسألِ هَؾَعضٌبسی ثٍِیژُ زض هَؾَػبت هكطح زض زًیبی وًٌَی اّویت ثیطتطی هییبثس ٍ زض
هَاضزی وِ ثب قیف گستطزُتطی اظ هربقجبى سطٍوبض زاضز ،حسبسیت آى ثیطتط ذَاّس ثَز.
زاًص التػبز ثِ ٍیژُ زض هجبحج هبلی یىی اظ حَظُّبیی است وِ ًَآٍضی ظیبزی زض آى ٍرَز
زاضز ٍ هَؾَػبت ٍ هسبئلی زض آى هكطح هیضَز وِ فْن آًْب ًیبظهٌس وبٍش ٍ ثطضسی ػویك
است.
 ثب تَسؼِ هجبحج التػبزی ٍ هبلی ،ضٍظ ثِ ضٍظ هحػَالت ٍ ذسهبت رسیسی قطاحی هیضًَس وِ
گبُ زضن هبّیت آًْب ثسیبض زضَاض استّ .وچٌیي ثیطتط هَؾَػبت التػبزی ٍ هبلی ثِگًَِای

است وِ ثب قیف گستطزُای اظ هربقجبى سطٍوبض زاضز ٍ ػسم ضٌبذت زلیك هَؾَػبت زض ایي
حَظُ ،هوىي است هٌزط ثِ غسٍض آضایی ضَز وِ ًِتٌْب اظ رٌجِ هبزی ذسطاى ثِ ثبض آٍضز ،ثلىِ
اظ رٌجِ هؼٌَی ًیع ربهؼِ ضا هتؿطض سبظز .ثٌبثطایي هَؾَعضٌبسی چِ ثِ ػٌَاى یىی اظ هطاحل
فطایٌس ارتْبز یب ثِ ػٌَاى همسهِ آى ًمص ولیسی زض اػتجبض حىن استٌجبـ ضسُ زاضز.

موضوعشناسی در فقه مالی
 ثطذی ًوًَِّب اظ هَؾَػبت چبلصثطاًگیع زض زاًص هبلی:
 -هؼبهالت فبضوس (اضظ)

 وبضت اػتجبضی هطاثحِ -ثَضس ثبظی (سفتِثبظی)

 ثبظاضیبثی ضجىِای ٍ ضطوتّبی ّطهیٍ -رِالتعام تبذیط تبزیِ

آسیبشناسی پژوهشهای فقه مالی از منظر روش تحقیق
 یه پژٍّص هیساًی اظ هزالت هٌتططُ زض حَظُ التػبز اسالهی وِ اسبهی آًْب
زض اسالیس ثؼسی آهسُ ًطبى هیزّس :حسٍز  47زضغس اظ همبالت هبلی اسالهی،
فبلس ضٍش پژٍّص هطرعاًس ٍ .ثیطتطیي ضٍش پژٍّص هَضز استفبزُ زض سبیط
همبالت هطتجف ثب هبلی اسالهی ،ضٍش تَغیفی تحلیلی است.
 ثطذی اظ ضٍشّب هطثَـ ثِ رٌجِّبی غیطفمْی همبالت استٍ ،لی ثِ ػٌَاى ضٍش
ولی همبلِ هؼطفی ضسُ است .ثطذی اظ ضٍشّبی ثیبى ضسُ ،تٌْب اثعاض گطزآٍضی
زازُّب هحسَة هیضَز ٍ ثِ ػٌَاى ضٍش تحمیك زض ًظط گطفتِ ًویضَز.

روش پژوهش مقاالت مرتبط با مالی اسالمی در نشریات پژوهشی مورد بررسی
هؼطفت التػبز
اسالهی

تحمیمبت
هبلی

ثَضس اٍضاق
ثْبزاض

پژٍّصّبی
التػبز ایطاى

رستبضّبی
التػبزی ایطاى

هزوَع

تحمیمبت هبلی هكبلؼبت التػبز
اسالهی
اسالهی

ػٌَاى ًططیِ

التػبز
اسالهی

1

3

1

0

0

5

30

تَغیفی تحلیلی

20

0

1

0

0

0

1

7

تَغیفی

4

1

0

0

0

0

0

2

تَغیفی اوتطبفی

1

0

0

1

0

0

0

1

اوتطبفی وبضثطزی

1

0

0

0

0

0

0

1

تحلیلی اوتطبفی

1

0

0

0

0

0

0

1

تحلیلی وبضثطزی

0

0

1

0

0

0

0

1

تحلیلی استٌجبقی

0

1

0

0

0

0

0

0

تحلیل هٌكمی

0

1

0

0

0

0

0

0

1

تفسیطی

0

0

0

1

0

0

0

0

1

ًظطسٌزی اظ ذجطگبى

1

0

0

0

0

0

0

0

1

وتبثربًِای

4

0

0

2

0

2

0

0

8

تحلیل هحتَا

2

0

0

0

0

0

1

2

5

هكبلؼِ تكجیمی

1

0

1

0

0

1

0

0

3

تحلیلی سیستوی

1

0

0

0

0

0

0

0

1

فمْی

0

0

0

3

0

0

0

0

3

ارتْبزی

1

0

0

0

0

0

0

0

1

زازُثٌیبز

0

0

0

0

1

0

0

0

1

ثسٍى ضٍش تحمیك

29

هزوَع

66

7
10

6
9

2
13

0
2

3
6

2
3

11

60

19

128

الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی
 الگَی ارتْبز چٌسهطحلِای زض فمِ هبلی ،ثب ایزبز حلمِ ٍاسف اظ ذجطگبى
فمْی -هبلی ثیي هطارغ ػظبم تملیس ٍ پژٍّطگط فمِ هبلی ،اظ یه سَ ثِ

پژٍّطگط ثطای زستیبثی ثِ ثیٌص فمْی ػویكتط ووه هیوٌس ٍ اظ سَی زیگط
فطایٌس هَؾَعضٌبسی زض هسبئل هبلی ضا ثطای فمْب ٍ هطارغ ػظبم تملیس تسْیل

هیًوبیس.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی
 -1ضٌبسبیی ٍ اًتربة هَؾَع هبلی

 زض گبم ًرست ،پژٍّطگط ثط اسبس ضٌبذت ذَز اظ هَؾَػبت هكطح زض ظهیٌِ زاًص التػبز ٍ
هبلی ،ثِ اًتربة هَؾَع هیپطزاظز .گطچِ هالن ٍ هؼیبض هطرػی ثطای اقویٌبى اظ تطریع زلیك
هَؾَع تَسف پژٍّطگط ٍرَز ًساضزٍ ،لی الظم است زض اًتربة هَؾَع ،ػَاهلی ّوچَى
ػاللوٌسی ٍ تَاًبیی پژٍّطگط ،ذاللبًِ ٍ ثسیغ ثَزى هَؾَع ،پیطیٌِ تحمیك ،سكح زستطسی ثِ
هٌبثغً ،یبظسٌزی ،وبضثطزپصیطی ٍ هبًٌس آى هس ًظط لطاض گیطز.

 ایي ضٍش زض هَضز هَؾَػبتی زض حَظُ زاًص هبلی ٍ ثِ ٍیژُ هبلی اسالهی هكطح است وِ هطثَـ
ثِ فمِ هبلی هیضَز یب زست ون ثرطی اظ وبض پژٍّص ًیبظهٌس ثطضسی فمْی ثبضس .زض ػیي حبل
الظم است غطف ًظط اظ رٌجِّبی فمْی ،پژٍّطگط رٌجِّبی زیگط هَؾَع وِ احیبًبً زض استرطاد

ًتبیذ زذیل ذَاّس ثَز ضا ًیع ثِ ذَثی هَضىبفی وٌس تب هبّیت هَؾَع وبهالً ضٍضي ضَز.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی
زٍ ًىتِ:
 پژٍّطگطی وِ هبیل ثِ اًزبم پژٍّص زض ظهیٌِ هبلی اسالهی است ،ثبیس زاًص هبلی هتؼبضف زض
آى حَظُ پژٍّطی ضا ثِ ذَثی ثطٌبسس تب ثب ضٌبذت وبهل اظ هبّیت هَؾَع زض هبلی هتؼبضف ،ثِ
ثطضسی آى زض حَظُ هبلی اسالهی ثپطزاظز.
 الظم است پژٍّطگط حَظُ هبلی اسالهی ،زست ون آضٌبیی ًسجی ثب هجبحج فمِ هبلی زاضتِ

ثبضس ٍ ایيگًَِ ًجبضس وِ ثسٍى ّیچ هكبلؼِ ٍ سبثمِ پیطیي لسم زض ایي ػطغِ ثگصاضز .ظیطا زض
غیط ایي غَضت هوىي است ثِ ًتبیزی زست یبثس وِ ثب اغَل ٍ هجبًی ضطیؼت اسالم سبظگبض
ًجبضس یب اظ اػتجبض وبفی ثطذَضزاض ًجبضس.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی

 -2تؼییي اثؼبز فمْی هَؾَع هبلی
 زض ایي هطحلِ ،رٌجِّبی فمْی هَؾَع اًتربة ضسُ هطرع هیگطزز ٍ حتیاالهىبى ثِ غَضت
سَالّبی هطرع رْت ضفبف ضسى هَؾَع ثطای پژٍّطگط هكطح هیضَزّ .طچِ زض ایي
هطحلِ سَالّبی زلیكتطی هكطح ضَز ،زض اضظیبثی ٍ حػَل ًتیزِ وبض پژٍّطگط آسبىتط
هیضَز.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی

 -3ثطضسی هستٌسات فمْی زض ضاثكِ ثب هَؾَع
 پس اظ تجییي اثؼبز فمْی هَؾَع ،پژٍّطگط ثبیس هستٌسات فمْی هَرَز زض ضاثكِ ثب هَؾَع ضا

هَضز ثطضسی لطاض زّس .ایي هستٌسات ضبهل وتت فمْی هطَْض ،پژٍّصّبی فمْی هطتجف ثب
هَؾَع ٍ ثِ قَض ولی ّط گًَِ هٌجغ هؼتجطی است وِ ثتَاى ثب استفبزُ اظ آى اثؼبز فمْی
هَؾَع ضا ٍاوبٍی ًوَز .زض ایي ضاستب هٌبست است پژٍّطگط ثِ پژٍّصّبیی وِ زض هَاضز
زیگط ثِ ثطضسی فمْی هَؾَع هبلی هطبثِ پطزاذتِاًس ،هطارؼِ وٌس ٍ ثب آگبّی ًسجت ثِ ًحَُ
استسالل آًْب ،زض غَضت لعٍم اظ فطایٌس یب ًتبیذ آًْب ًیع استفبزُ ًوبیس.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی

 -3ثطضسی هستٌسات فمْی زض ضاثكِ ثب هَؾَع (ازاهِ)
ّ طچٌس ًویتَاى هؼیبض ووی هطرػی ثطای وفبیت ثطضسی هستٌسات هكطح وطزٍ ،لی اظ آًزب

وِ ّسف زض پژٍّصّبی ویفی ،تَغیف یب تجییي یه پسیسُ ثِ هططٍحتطیي ضىل هوىي
است ،ثطضسی هستٌسات ثبیس تب ظهبًی ازاهِ یبثس وِ ثِ حس وفبیت یب اضجبع ًظطی ثطسس .اضجبع
ًظطی ،لؿبٍتی است وِ زض آى پژٍّطگط ثب توطوع ثط هٌبثغ ٍ هستٌسات لبثل ثطضسی ،تػوین
هیگیطز وِ ًیبظ ثِ روغآٍضی اقالػبت ثیطتط ٍرَز ًساضز ٍ ثطضسی هستٌسات ثیطتط ،اقالػبت
لبثل تَرِ ثیطتطی فطاّن ًویوٌس.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی
 -4تكجیك اثؼبز فمْی هَؾَع ثب هستٌسات فمْی
 زض ایي هطحلِ ،پژٍّطگط ثط اسبس ضٌبذت هبّیت هَؾَع ٍ هٌبثغ فمْی ثطضسی ضسُ،
رٌجِّبی فمْی هَؾَع ضا ثب ًظطات ٍ آضای هَرَز زض آى ظهیٌِ هحه هیظًس ٍ ثط اسبس
استساللّبی هٌكمی هجتٌی ثط هٌبثغ فمْی ،ثِ هكبثمت زازى اثؼبز فمْی هَؾَع ثب هستٌسات
فمْی ٍ قطح زیسگبُ ذَز (وِ ثطذبستِ اظ ثطضسی فمْی است) هیپطزاظز .اظ آًزب وِ هوىي

است پژٍّطگط ثِ زلیل ػسم وبٍش فمْی ػویك ٍ ًبآضٌبیی ثب ثطذی رٌجِّبی ظطیف ،زض
تكجیك هَؾَع اضتجبُ وطزُ ثبضس ،زض هطحلِ ثؼس ثب ووه ذجطگبى فمِ هبلی ثِ تمَیت یب اغالح
زیسگبُ ذَز هیپطزاظز.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی
 -5اًتربة ذجطگبى فمِ هبلی (حسالل پٌذ ًفط)


زض ایي هطحلِ پژٍّطگط ثبیس هَؾَع فمْی هَضز ثطضسی ضا زض هؼطؼ آضا ٍ ًظطات ذجطگبى فمْی آضٌب ثِ هجبحج
التػبزی ٍ هبلی لطاض زّس .اًتربة ذجطگبى فمْی ثب استفبزُ اظ ضٍشّبی ًوًَِگیطی ّسفوٌس اًزبم هیضَز .ضبیبى
شوط است هٌظَض اظ ذجطگبى فمْی زض ایي رب ،هطارغ ػظبم تملیس ًیست ،ثلىِ افطازی هترػع زض حَظُ فمِ هبلی
ّستٌس وِ زض غَضت زاضتي حسالل زٍ ضطـ اظ هَاضز شیل تَسف پژٍّطگط اًتربة هیضًَس:
 زاضا ثَزى حسالل هسضن زٍضُ «سكح  »4تحػیالت حَظٍی زاضا ثَزى حسالل هسضن وبضضٌبسی اضضس اظ زاًطگبُّبی هؼتجط زض یىی اظ ضضتِّبی هطتجف ثب التػبز یب هبلی زاضتي حسالل پٌذ همبلِ پژٍّطی ٍ /یب وتبة زض حَظُ فمِ التػبزی ٍ هبلی ػؿَیت زض ضَضای فمْی ثبًه هطوعی روَْضی اسالهی ایطاى ػؿَیت زض وویتِ فمْی سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ػؿَیت زض وویتِ فمْی ثبًهّب ٍ هَسسبت هبلی هؼتجط -زاضتي حسي ضْطت ثِ ػٌَاى غبحتًظط فمِ التػبزی ٍ هبلی

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی

 -5اًتربة ذجطگبى فمِ هبلی (ازاهِ)


گطٍُ ذجطگبى فمِ هبلی ،ثِ ػٌَاى حلمِ ٍاسف ثیي پژٍّطگط ٍ هطارغ ػظبم تملیس ،اظ یه سَ ثِ تمَیت
ٍاوبٍی فمْی ٍ فْن ػویك پژٍّطگط زض حَظُ فمِ التػبزی ٍ اظ سَی زیگط ثِ تسْیل فطایٌس
هَؾَعضٌبسی ثطای هطارغ ػظبم تملیس ووه هیوٌٌس .زض غَضت ٍرَز تؼساز ذجطگبى وبفی ،زض ایي
هطحلِ ًیع ثبیس پژٍّطگط تب ظهبًی وِ ثِ حس اضجبع ًظطی ثطسس (یؼٌی هطارؼِ ثِ افطاز رسیس ،اقالػبت
لبثل تَرِ تبظُای ثطای پژٍّطگط فطاّن ًىٌس) ،هػبحجِ ثب ذجطگبى ضا ازاهِ زّس.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی

 -6گطزآٍضی ٍ روغثٌسی ًظطات ذجطگبى فمِ هبلی
 پس اظ اًتربة ذجطگبى فمِ هبلی ،آضا ٍ ًظطات آًْب زض ضاثكِ ثب هَؾَع هَضز ثطضسی ،گطزآٍضی
هیضَز .زض ایي هطحلِ هیتَاى اظ فٌَى ٍ ضٍشّبی هتساٍل ضٍش پژٍّص وِ زض پژٍّصّبی
ویفی ًیع ضایذ است ،ثطای روغآٍضی آضای ذجطگبى استفبزُ وطز .ثطای هخبل ضٍشّبیی هبًٌس

قَفبى فىطی ،زلفی ،گطٍُ وبًًَی ٍ هبًٌس آى هیتَاًٌس زض گطزآٍضی ًظطات ٍ آضای
غبحتًظطاى هفیس ثبضٌس.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی
 -6گطزآٍضی ٍ روغثٌسی ًظطات ذجطگبى فمِ هبلی (ازاهِ)


پس اظ گطزآٍضی ٍ روغثٌسی آضای ًْبیی ،زٍ حبلت هوىي است پسیس آیس:
الف -هَافمت اوخطیت ذجطگبى ثب زیسگبُ پژٍّطگط :زض ایي حبلت ،ثب تَرِ ثِ پطتَاًِ هستحىنتطی وِ زیسگبُ پژٍّطگط پیسا
وطزُ ٍ هَؾَع ًیع اظ رْت فمْی ثْتط تجییي ضسُ است ،روغثٌسی ًظطات ثِ ّوطاُ چىیسُ ازلِ ،رْت استفتب ثِ هطارغ ػظبم
تملیس (حسالل ًِ ًفط اظ هطارغ هؼطٍف ثِ قَضی وِ هطارغ هَضز تبییس ربهؼِ هسضسیي حَظُ ػلویِ لن رعٍ آًبى ثبضٌس) اضایِ
هیگطزز.
ة -ػسم هَافمت اوخطیت ذجطگبى ثب زیسگبُ پژٍّطگط :زض ایي غَضت ًظطات ذجطگبى هربلف ثِ ّوطاُ ازلِ آًْب ،ثِ ذجطگبى
هَافك اضایِ هیضَز .اگط ذجطگبى هَافك ثب آگبّی اظ ًظطات هربلفبىً ،ظط ذَز ضا تغییط زازًس ٍ آًْب ًیع ثِ هربلف تجسیل ضسًس،
زض حبلتی وِ ثتَاى گفت اوخطیت ذجطگبى زیسگبُ پژٍّطگط ضا ًپصیطفتِ ٍ هربلف آى ثَزُاًس ،زیسگبُ ٍی ضز هیضَز .زض
غَضتی وِ اضىبل اظ ًحَُ اًتربة هَؾَع تَسف پژٍّطگط ثبضس ،ثبیس ثب ضرَع ثِ هطحلِ اٍل ثب زلت ثیطتطی هَؾَع ضا
اًتربة ًوبیس ٍ زض غَضتی وِ هطىل اظ ثطضسی هستٌسات تَسف اٍ ثبضس ،ثبیس ثب ضرَع ثِ هطحلِ سَم ٍ اًزبم ثطضسی ػویكتط،
یب زیسگبُ ذَز ضا اغالح وٌس یب ثب ازلِ هحىنتط ٍ ثِ غَضت هستسلتط زیسگبُ ذَز ضا زٍثبضُ زض هؼطؼ آضای ذجطگبى فمِ هبلی
لطاض زّس.



زض غَضتی وِ ذجطگبى هَافك ثب آگبّی اظ ًظطات هربلفبىً ،ظط ذَز ضا تغییط ًسازًس ،روغثٌسی ًظطات ثِ ّوطاُ چىیسُ ازلِ،
رْت استفتب ثِ هطارغ ػظبم تملیس (حسالل ًِ ًفط اظ هطارغ هؼطٍف) اضایِ هیگطزز.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی
 -7زضیبفت آضای هطارغ ػظبم تملیس
 زض ایي هطحلِ زیسگبُ پژٍّطگط ّوطاُ ثب تَؾیحبت هَؾَعضٌبسی ٍ زیسگبُ ذجطگبى فمِ
هبلی ،رْت استفتب ثِ هطارغ ػظبم تملیس (حسالل ًِ ًفط اظ هطارغ هؼطٍف ثِ قَضی وِ هطارغ
هَضز تبییس ربهؼِ هسضسیي حَظُ ػلویِ لن رعٍ آًبى ثبضٌس) اضایِ هیضَز .زض غَضت تبییس
زیسگبُ تَسف اوخطیت هطارغ ،زیسگبُ پژٍّطگط هَضز تبییس لطاض هیگیطز ٍلی زض غیط ایي
غَضت زیسگبُ ٍی ضز هیضَز .زض غَضتی وِ اضىبل اظ ًحَُ اًتربة هَؾَع تَسف پژٍّطگط

ثبضس ،ثبیس ثب ضرَع ثِ هطحلِ اٍل ثب زلت ثیطتطی هَؾَع ضا اًتربة ًوبیس ٍ زض غَضتی وِ
هطىل اظ ثطضسی هستٌسات ثبضس ،ثبیس ثب ضرَع ثِ هطحلِ سَم ٍ اًزبم ثطضسی ػویكتط ،یب
زیسگبُ ذَز ضا اغالح وٌس یب ثب ازلِ هحىنتط ٍ ثِ غَضت هستسلتط زیسگبُ ذَز ضا زٍثبضُ زض

هؼطؼ آضای ذجطگبى فمِ هبلی لطاض زّس.

مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای فقه مالی
 -7زضیبفت آضای هطارغ ػظبم تملیس (ازاهِ)
 زض غَضت تبییس زیسگبُ پژٍّطگط تَسف اوخطیت هطارغ تملیس ،پژٍّطگط هیتَاًس تحلیل
ذَز اظ روغثٌسی ًظطات فمْب ضا وِ ثط اسبس ارتْبز ثِ زست آهسُ ،زض ًتبیذ پژٍّص گعاضش
زّس .زض ایي ضاستب الظم است هستٌسات استفتبء اظ هطارغ رْت افعایص اػتجبض ًتبیذ اضایِ

ضسُ ٍ ًیع استفبزُ پژٍّطگطاى ثؼسی ثِ پژٍّص پیَست ضَز.
 ضبیبى شوط است زض ایي هطحلِ ثیص اظ وویت ،ویفیت پبسد هطارغ تملیس است وِ هَرت
اقویٌبى ثِ حىن ضطػی هیضَزّ .طچِ رَاةّب ثِ ّن ًعزیه ٍ ّنرْت ثبضٌس ًطبًگط آى
است وِ هطاحل ارتْبز اػن اظ هَؾَعضٌبسی ،تجییي اثؼبز فمْی هَؾَع ٍ هطحلِ
حىنضٌبسی ذَة اًزبم گطفتِ است ٍ زض ًمكِ همبثل ّط چِ رَاةّب غیطّنرْت ٍ زٍض اظ

ّن ثبضٌسً ،طبًگط ایي است وِ ثطذی اظ هطاحل ارتْبز ًمػبى زاضز ٍ ثبیستی یب تؼساز هطارغ
تملیس ضا اؾبفِ وطز یب زض هطاحل پیص اظ استفتب ثبظًگطی ًوَز.

داوش اقتصاد ي مالی متؼارف ي
مؼلًمات فقُی پژيَشگز

شىاسایی ي اوتخاب
مًضًع اقتصادی ي مالی

اشکال در اوتخاب مًضًع

تؼییه ابؼاد فقُی
مًضًع اقتصادی ي مالی

بزرسی مستىذات فقُی
مزتبط با ابؼاد فقُی

اشکال در بزرسی مستىذات

تطبیق ابؼاد فقُی مًضًع با
مستىذات فقُی

استفتاء مًضًع اس مزاجغ ػظام
تقلیذ

اوتخاب خبزگان فقٍ مالی

آیا دیذگاٌ پژيَشگز دربارٌ
مًضًع مًرد تاییذ اکثزیت
خبزگان فقُی است؟

آری

جمغبىذی آرای خبزگان

خیز
خیز

آیا مباحث فقُی پذیزفتٍ
شذٌ تًسط خبزگان فقُی
مًرد تاییذ مزاجغ است؟

آری
تاییذ مًضًع اس وظز فقُی

ارائٍ وظزات مخالف بٍ خبزگان دارای وظز
مًافق

خیز

اقىاع خبزگان دارای
وظز مًافق

آری

رد مًضًع اس وظز فقُی

جمغبندی و نتیجهگیری
 فمِ هبلی هزوَػِای اظ لَاػس ٍ هجبحج فمْی زض ذػَظ اهَض هبلی ٍ التػبزی است وِ تَسف
فمْبی هتمسم ٍ هتبذط هكطح ضسُ است .ثب تَرِ ثِ اّویت اهَض هبلی زض لَام رَاهغ ٍ ًمص آى
زض سطًَضت هبزی ٍ هؼٌَی افطاز ٍ رَاهغ ،الظم است ثب حسبسیت ٍ ظطافت ثیطتطی ثِ هجبحج
فمِ هبلی پطزاذتِ ضَز.
 زض ّط یه اظ ضبذِّبی ػلَم ،زاضتي ضٍش پژٍّص هٌسزن ٍ هٌظن ،هیتَاًس هَرت زستیبثی
ثِ ًتبیذ ثْتط ٍ لبثل اػتوبزتط ضَز .زاًص هبلی ثِ ػٌَاى یىی اظ ضبذِّبی ػلَم اًسبًی وِ زض

چٌس زِّ گصضتِ ضًٍس ضٍثِضضس سطیؼی ضا قی وطزُ است ،ثب ًَآٍضیّبی ظیبزی هَارِ است ٍ
زض ایي هیبى هبلی اسالهی ثِ ػٌَاى یىی اظ ضبذِّبی زاًص هبلی ،تَرِ ثسیبضی اظ هسلوبًبى ٍ
حتی غیطهسلوبًبى ضا ثِ ذَز رصة وطزُ است.

جمغبندی و نتیجهگیری
 پژٍّطگطاى ػطغِ التػبز ٍ هبلی اسالهی ،ثِ هٌظَض ثطضسی فمْی هَؾَػبت هكطح زض التػبز ٍ هبلی
هتؼبضف ٍ یب قطاحی ضیَُّب ٍ اثعاضّبی ًَیي زض التػبز ٍ هبلی اسالهی ،اظ ضٍشّب ٍ ضٍیىطزّبی گًَبگًَی
زض پژٍّصّبی ذَز استفبزُ هیوٌٌس ٍ گبُ حتی ثسٍى اتىب ثِ ضٍش هطرع ،ثِ اًزبم پژٍّص زض ایي
حَظُ هجبزضت هیوٌٌس وِ ایي اهط هَرت وبّص اػتجبض ًتبیذ ٍ ثطٍظ تٌبلؽ زض ًتبیذ پژٍّصّبی گًَبگَى
هیضَز.
 فلسفِ قطح ضٍش ارتْبز چٌسهطحلِای زض فمِ التػبزی ثط زٍ ًىتِ استَاض است :اٍل ایٌىِ ثیطتط

پژٍّطگطاى ػطغِ التػبز ٍ هبلی اسالهی ،تسلف وبفی ثط ظطافتّبی فمْی ًساضًس ٍ اگط ّن ثرَاٌّس
هَؾَػبت ضا ثطای هطارغ تملیس تجییي ًوبیٌس ،آضٌبیی ثِ حسبسیتّبی الظم فمْی ضا ًساضًس .اظ سَی
زیگط ثِ زلیل تٌَع ٍ تىخط ػلَم ٍ زاًص ثططی زض حَظُّبی هرتلف ٍ افعایص پیچیسگی ضٍظهطُ آى،

اهىبى هَؾَعضٌبسی ػویك زض ّوِ ضضتِّبی ػلَم ٍ اظ رولِ زاًص التػبز ٍ هبلی اسالهی ثطای هطارغ
ػظبم تملیس ٍرَز ًساضز ٍ زض ًتیزِ ًویتَاى ثِ رَاة یه استفتبء سبزُ وِ ذیلی اظ رعئیبت هَؾَع زض
آى ثبظ ًطسُ ،اػتوبز وطز.

جمغبندی و نتیجهگیری
 ثطذی چبلصّبی الگَی ارتْبز چٌسهطحلِای :هحسٍز ثَزى تؼساز ذجطگبى
فمْی -هبلی ،ظهبىثط ثَزى پژٍّص ٍ . ...
 ثبیس تَرِ زاضت وِ ایي الگَ ًجبیس ثِ ػٌَاى یه ضٍش ًْبیی تلمی ضَز ٍ
پژٍّطگطاى زیگط هیتَاًٌس ثب اغالح اضىبالت ٍ وبستیّبی احتوبلی ثط لَت ٍ
اػتجبض آى ثیفعایٌس .زض ٍالغ ظهبًی هیتَاى اظ ایي الگَ ثِ ػٌَاى یه ضٍیىطز
ػوَهی ٍ لبثل لجَل زض پژٍّصّبی فمِ هبلی استفبزُ وطز وِ زض ػول هَضز
آظهَى لطاض گیطز ٍ ثِ زفؼبت وبضایی آى احجبت ضَز.
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