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فقه حکومتی ،حلقه گم شده سند تمدن اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر ایمان باستانی فر
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چکیده
یکی از چالش های بشر در عرصه تمدنی ،تقابل میان علم ،دین و سیاست است .با وجود تمایل به جداسازی علم از دین در
غرب ،خصوصا بعد از رنساس ،همچنان ،تالش برای تولید علم ،متاثر از آموزه های تلمود  2وجود دارد  .مسلما عدم تبیین صحیح
از ارتباط میان دین ،علم و سیاست ،با ر ویکرد پاسخ با مسایل نوین حکومتی و توجه به فقه حکومتی ( به عنوان پیوند دهنده،
فقه ،علم و سیاست) که از دغدغه های مقام معظم رهبری است ،منجر به فرآورده های قابل قبول و قابل اطمینان برای نظام و
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نخواهد شد .از آنجا که مبانی دین شناختی ،به انعطاف پذیری فقه اسالمی و همچنین در
تدابیر سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،به کرات به مساله تولید علم و نظریه پردازی تاکید شده ،معرفی یک الگوی روش
شناسانه در این زمینه می تواند گامی جهت تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باشد .در این راستا جای خالی فقه حکومتی
به عنوان عنصر پیوند دهنده علم ،دین و سیاست در سند تمدن اسالمی ایرانی پیشرفت مشهود است .در ا ین تحقیق در ابتدا
تجارب غرب در خصوص تولید علم مبتنی بر ریشه های دین یهود و تلمود بیان می شود .سپس با تحلیل محتوای بیانات مقام
معظم رهبری ،یک الگویی مفهومی از ارتباط میان فقه علم و سیاست مرتبط با مسایل مستحدث جهت تحقق الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت ارائه و تبیینهای مختلفی از فقه حکومتی در این الگو ارائه می شود.
واژگان کلیدی :علم ،دین و سیاست ،فقه حکومتی ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.

مقدمه
اگر چه در طول تاریخ بشر ،خصوصا از قرون وسطی ،میان دین و علم تعارضهایی وجود داشته و این مساله در عصر
روشنگری منجر به جداسازی علم از دین شده است(سوزنچی ،)13 ،1393،اما تالش برای دست یابی به علم دینی در
اندیشهی دانشمندان یهودی (و حتی صهیونیسم) و استفاده از تلمود (3به عنوان مهمترین کتاب دینی یهودیان و
صهیونیسم) در تولید علم دینی همچنان پابرجاست .این مساله به گونهای پیشرفته که حتی در علوم پایه و به

1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانi.bastanifar@ase.ui.ac.ir ،

 «3تلمود » یعنی تعلیم دیانت وآداب یهود ،مهمترین کتاب مذهبی یهود است که در بردارنده ی تفسیر های خاخام های یهودی از تورات است که در
موارد متعددی نفسیر های خوسرانه و انحرافی است .جهت توضیح بیشتر به پاورقی  15از مقاله ی زیرتالیف  Gevaمراجعه شود:
Talmud The M onetary Legal Theory Under the Talmud, (2008).
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صورت خاص ،منطق فازی  4ریاضی را هم متاثر از تلمود می دانند(شاپیرا  .)1999، 5قطعا رویکرد تولید علم از منظر
طرفداران تلمود به عنوان زیر بنای شکلدهی سیاست و تحقق تمدن مبتنی بر برتری قوم یهود ،با شکلگیری تمدن
نوین اسالمی از منظر دغ دغه های مقام معظم رهبری متفاوت خواهد بود.
مساله ی جداناپذیری ارتباط علم و دین در اندیشه های مقام معظم رهبری نیز مستتر است .ایشان ،صراحتا ،نه تنها
جدایی دین از علم را نمی پذیرند ،بلکه عامل اقتدار مسلمانان در جهان در دوره هایی از تاریخ را به سببِ پیوند دقیق
علم و دین میدانند .به طور مثال ایشان فرموده اند:
".......امروز نظرات خوارزمی در ریاضیات ،یا نظرات ابن سینا در طب ،نظرات منسوخ شدهای نیست؛ نظراتی است که
بر اساس آنها نظراتی آمده ،لیکن نسخ نشده است؛ نظرات باطل شده ای نیست؛ نظرات صحیحی است که البته
تکمیل شده است .همهی اینها از کجا ناشی شده اند؟ از دین اسالم ناشی شدند؛ یعنی آن عامل اصلی که توانست
مسلمین را به این اوج علمی برساند ،دین اسالم بود( "........مقام معظم رهبری.)70/11/15 ،
رهبر معظم انقالب با نقد علوم انسانی غربی و تاکید بر استخراج مبانی علوم انسانی ازقرآن و تعالیم اسالمی اینگونه
فرمودند:
"مبنای علوم انسانی غرب که در دانشگاههای کشور به صورت ترجمهای تدریس می شود ،جهان بینی مادی و
متعارض با مبانی قرآنی و دینی است ،در حالی که پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد ...اگر این
کار انجام شود ،پژوهشگران با استفاده از مبانی قرآنی و همچنین استفاده از برخی پیشرفتهای علوم انسانی ،می
توانند بنای رفیع و مستحکمی را از علوم انسانی پایه گذاری کند"(.مقام معظم رهبری. )1388/7/28 ،
اما از سوی دیگر معظم له تاکید دارند که باید فقه ،بتواند راه های اداره زندگی را با توجه به مسایل موجود در جهان
پاسخگو باشد .در این خصوص ،ایشان فرموده اند:
"....امروز ،فقه ما باید به احکام معامالت به خوبی برسد(بپردازد)؛ احکام اجاره را به شکلِ جهانی ،خوب نگاه کند؛
احکام انواع و اقسام قراردادها را از شرع مقدس استنباط و بیان کند .خیلی از اینها هست که امروز برای ما روشن
نیست .شما ببینید یک مضاربهی ما  -که برای آن خیلی هم تره خرد نمیکردیم  -می تواند علیالفرض بانکداری را
اداره بکند .خیلی خوب ،چرا ما در کتب فقهیه و ابواب مختلف فقهیه تفحص الزم نکنیم ،تا راههایی را برای ادارهی
زندگی پیدا نماییم؟ پس ،هم از لحاظ سطح بایستی پیشرفت بکند و گسترش بیشتری پیدا نماید ،و هم از لحاظ
روش .همین روش فقاهتی که عرض شد ،احتیاج به تهذیب ،نوآوری و پیشرفت دارد .باید فکرهای نو روی آن کار
بکنند ،تا اینکه بشود کارایی بیشتری به آن داد"(مقام معظم رهبری.)1370/6/31 ،
بنابراین ،در اندیشه ی مقام معظم رهبری تاکید و ارتباط میان علم و فقه با توجه به رویکرد ادارهی زندگی مستتر
است .اما از آنجا که در مبانی دین شناختی سند به انعظاف پذیر فقه اسالمی در پاسخ به نیازهای نوشنده زمانی و
مکانی تاکید شده و همچنین به کرات در بند های 20 ، 18 ،17 ،14 ،13،12 ،11و  23به اهمیت علم ،نظریه
4 Fuzzy Logic
5 Shapira
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پردازی و تحقق عدالت در ساختار نظام قانون بانکی با ایجاد انضباط پولی ،رهایی از ربای قرضی و  ...تاکید شده ارائه
یک الگوی روش شناسی متاثر از اندیشه ایشان در تحلیل مسایل نوین می تواند زمینه ساز تحقق الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت شود.
این مقاله ،در چهار بخش تدوین شده است .بخش اول مطالعات و تجاربی از پیوند علم دینی با سیاست و با تاکید بر
بخش پولی و بانکی (به دلیل اشاراتی در خصوص تدبیر سند و چالش های کنونی این بخش از اقتصاد کشور) بیان
میشود .در بخش دوم ،ارتباط میان فقه و علم در حل مسایل نوین از منظر مقام معظم رهبری بیان و در بخش سوم،
ارتباط میان فقه و تولید علم و سیاست بیان و در بخش چهارم ،روش شناسی فقه حکومتی در تحلیل مسایل
مستحدثه و در بخش پنجم جمع بندی و پیشنهادات ارایه می شود.
 - 1مطالعات و تجاربی از علم دینی با تاکید بر بخش پولی و بانکی
پتنکین  )1965( 6استاد دانشگاه هبروی  7اورشلیم  8در فصل اول کتابِ پول ،بهره و قیمت ها ،برای بیان یک اقتصاد
مبادالتی که در آن چیزی به عنوان پول شکل نگرفته ،فرض می کند که در طول هفته ،از آغاز صبح دوشنبه تا عصر
دوشنبه توزیع کاال میان افراد برای یک هفته صورت می گیرد و پس از آن دیگر توزیع صورت نمی گیرد .یعنی
درآمد و روزیِ افراد یک روز توزیع می شود ولی یک هفته آن را مصرف می کنند .در واقع ،درآمد افراد به صورت
کاالیی و هفتگی توزیع ولی مصرف همیشه وجود دارد .در ادامه ،به نقش پول ،به عنوان ابزار تسریع کننده مبادله
میان گروه هایی که مازاد کاال دارند اشاره می کند .اما منطقِ فرضِ توزیع کاال را استناد به دورانی می کند که
مائده های آسمانی به قوم بنی اسراییل در بیابان و در زمان حضرت موسی(ع) توزیع می شده است .این منطق بعدها
در تصریح دنباله های ریاضی برای الگوهای تصادفی رشد اقتصادی و نظریهی اقتصاد کالن بازگشتی  9به کار گرفته
شده است.

10

آمَن(1982و ،11 )1985اقتصاددان یهودی و برندهی جایزهی نوبل اقتصاد در سال  2005و استاد دانشگاه هبروی
اورشلیم ،در مطالعاتی به تحلیل مسالهی ورشکستگی در بانکداری متعارف و ارایهی معیاری جهت توزیع داراییهای
بانک های ورشکسته بر اساس تلمود ،پرداخته است 12 .در این تحقیق ،ضمن تعریف و تمجید از تلمود ،بر اساس مثال

6 Patinkin
7 Hebrew University
8 Jerusalem
9. ecursive M acroeconomic Theory
 10برای توضیحات بیشتر در خصوص شکل دنباله های ریاضی در قالب دنباله های ریاضی خانوار زوج و فرد به فصل 24کتاب Recursive

 ، M acroeconomicsتحت عنوان  ، credit and currencyتالیف لینگکویست و سارجنت( ،) 2004مراجعه شود .شایان ذکر است یکی از دالیل اهدای
جایزه ی نوبل اقتصاد کالن به سارجنت در سال ، 2011بسط و توسعه ی الگوهای بازگشتی ( ) Recursiveبوده است.
11 Aumann

12در کنار این مطالعه ،مطالعه ی اونیل( ،) 1982از مطالعات پایه ای است که نحوه ی توزیع دارایی های را بر اساس آموزه های تلمود نشان می دهد
پس از این مطالعات پایه و نطفه زا ،جریان وسیعی از تولید علم در عرصه ی اقتصاد پولی و بانکی در تحلیل و تبیین روش شناسی قواعد تقسیم
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ذکر شده در تلمود از نحوه ی توزیع دارایی و اموال فرد متوفی میان بدهکاران ،ارتباط میان ارزش مال متوفی و میزان
طلب ِ طلبکاران را تبیین می کند .در واقع اگر ،ارزش طلب ،بیشتر و یا کمتر و یا برابر ارزش مال متوفی باشد،
هرکدام به نتایج متفاوتی می رسد .وی مثال مطرح شده را در قالب نظریهی بازیها تبیی ن نموده و نشان می دهد که
این

روش

توزیع

در

داراییهای متوفی مبتنی برقاعده ی ظروف به هم مرتبط در علم فیزیک است و کامال یک اصل علم ی است .براین
اساس ،پیشنهاد میکند از این الگو -که از آن به عنوان قاعدهی  CG 13نام می برد ،می توان در توزیع داراییهای یک
بانک ورشکسته استفاده نمود .14
سرتل ،)1992(15به تحلیل منافع پولی ناشی از چانه زنی در اقتصاد بر اساس مقایسهی دو الگوی ریاضی پرداخته
است .در این تحقیق فرض شده که دو نفر که مالک یک دارایی مالی هستند تصمیم میگیرند که در مورد تقسیم آن
دارایی چانه زنی کنند .هر دو مذاکره کننده توان فروش دارای ی در دو بازار با ارزش متفاوت را دارا می باشند ولی
هیچکدام
نمی توانند در بازار مورد نظر فرد دیگر ،دارایی را بفروشد .بر این اساس ،به طور مثال اگر این دارایی در یک بازار به
ارزش  3میلیون دالر و اگر در بازار دیگر  1میلیون دالر فروش رود ،دو روش برای انجام توافق وجود دارد .یکی آنکه
قبل از مبادله هر دو توافق کنند نیمی از دارایی را با هم تقسیم کنند و هر کسی جداگانه بفروشد .این مساله باعث
می شود که منفعت هر کدام به ترتیب  0/5و  1/5میلیون دالر شود .حال اگر در روش دوم ،تصمیم گرفته شود
مسئولیت فروش کل دارایی را فردی که توان فروش دارایی در بازار  3میلیون تومانی را دارا باشد برعهده گیرد در
اینصورت ،کل دارایی  3میلیون دالر فروخته میشود و فردی که توان فروش دارایی را در بازاری به ارزش  1میلیون
دارد می داند که اگر او بفروشد ،سهم وی  ./5میلیون دالر است .پس انتظار وی از معامله  0/5میلیون دالر است .با
دانستن این نکته فردی که قدرت فروش بیشتری دارد و از بازاری که بهای بیشتری برای کاال می دهد مطلع است،
می داند پس از فروش کل دارایی و دادن  0/5میلیون دالربه طرف دیگر ،منفعت مابقی آن که  2/5میلیون خواهد
بود را عاید میشود .بنابراین ،تمایل برای فروش کاال خواهد داشت .در واقع در روش اول ،دارایی قبل از فروش تقسیم
می شوند ولی در روش دوم ،در ابتدا دارایی توسط یک فرد که اطالع بیشتر و قدرت فروش باالتر دارد فروخته می
شود ولی به یک نسبت تقسیم نمی شود .این دو روش در قالب نظریهی بازی ها و مساله چانه زنی ،الگوسازی و به بی
پارامتریک متقارن و یا قواعد تقسیم پارامتریک نامتقارن دارایی و اموال ایجاد شده است که برای توضیح بیشتر به یانگ( )1987و (،)1988
مولین( ،) 2000نامووا( ،) 2002هوکاری و تامسون( ،) 2003تامسون( ،) 2006چامبرز( ، ) 2006کامینسکی( ،) 2006مراجعه شود.
13 Contested Garment

 14شایان ذکر است از این الگو برای تخصیص آب رودخانه هایی که از مرزهای مختلف عبور می کنند ،استفاده شده است .برای توضیح بیشتر به
مینابادی و همکاران( ) 2015مراجعه شود .همچنین این مشکل ،قابلیت حل مسالهی فرود در فرودگاه ( )Airport Landing Problemیامسالهی
فرودگاه ( ) Airport Problemرا دارا می باشد .این مساله ،بیان می کند که چگونه هزینهی باند های متعدد و متنوع فرود به هواپیماهایی که میزان
استفادهی یکسان از آنها ندارند ،توزیع شود؟ برای توضیح بیشتر در خصوص پاسخ سوال که همان روش ارزش شِکلی ( ) Shapley Valueاست ،به
) ،Littlechild and Owen (1973مراجعه فرمایید .هدف از این روش امکان دقیق تر محاسبهی قیم ت بلیط هواپیما است .همچنین برای توضیح
بیشتر در خصوص این ادعا که روش ارزش شِکلی قادر به حل مسالهی فرود ،در فرودگاه در قالب یک نظریهی بازی است ،به آمَن(، 2010ص)10:
مراجعه شود.
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شمار فرد تعمیم داده شده است .محقق مذکور نشان می دهد روش دوم مبتنی بر آموزه های تلمود است و نسبت به
تعادل نش که حالت اول است ،منافع بیشتری هم برای یک فرد دیگر و کل بازی به همراه دارد.
جِوا ()2008به تحلیل نظریهی حقوقِ نظام پولی  15بر اساس محتوای تلمود پرداخته است .در این تحقیق ،شکلگیری
نظام پولی بر اساس دو اصلِ پول مسکوک و پول اسمی یا پول حکمی ،تعریف پول به عنوان تسریع کنندهی مبادله و
پرداخت کننده بدهی ،نقش مق ام پولی و مقبولیت پول توسط مردم با استناد به شواهد موجود در محتوای تلمود
بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که نظام پولی مورد نظر تلمود ،مبتنی بر نظام پول فلزیِ غیرخارجی است و
نظام پول اسمی مورد تایید نمی باشد .همچنین پول به عنوان عاملی برای انجام مبادالت و پرداخت کنندهی بدهیها
به حساب می آید و مقام پولی باید مقبولیت استفاده از نوع پول مورد استفاده را از جامعه بگیرد.
تامسون  )2013( 16به بسط تحقیق خود در سال  2003که به تبیین روش های توزیع و ارزش گذاری دارایی در زمان
ورشکستگی و بسط قاعدهی تلمود در توزیع دارایی های فرد ورشکسته بوده ،میپردازد .قاعدهی تلمود برای توزیع
دارایی فرد ورشکسته به این گونه است که اگر ارزش دارایی فرد ورشکسته حداقل برابر یا کمتر از میزان ارزش
دارایی یکی از طلبکاران باشد ،باید میزان ارزش دارایی فرد ورشکسته به نسبت مساوی میان طلبکاران توزیع شود.
اگر ارزش دارایی فرد ورشکسته برابر میزان بدهی باشد به نسبت بدهی میان طلبکاران توزیع می شود .در این
تحقیق ،با استفاده از روشِ ریاضی آکزوماتیک
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و نظریهی بازی ،اصول موضوعه ای چون عقالنیت ،ناهمسانی،

سازگاری ،یکنواختی در رفتارهای مبتنی بر تخصیص دارایی به مدعیانِ گروهی وهمچنین مسالهی عدالت مالیاتی،
مدل سازی و از قاعدهی تلمود به عنوان یکی از قواعد معتبر در قاعده سازی الگوهای تخصیص دارایی و عدالت
توزیعی نام برده می شود.
جمع بندی مطالعات مذکور گویای آن است که تلمود به عنوان کتاب دینی قوم یهوود ،در الگوسوازی ،شواخص سوازی و
نظام سازی پولی و مالی ،نقش مهمی داشته و دارد .خصوصا ،دانشمندان یهودی یا متاثر از تلموود ،بوا تبیوین و پوردازش
مثال ها در آیین یهود ،اقدام به تولید محتوای علمیِ نظری در دانشگاه در قالب علوم پایه نمووده انود و ایون فورآورده هوا
به علوم کاربردی(سیاست گذاری ،تخصیص آب و توزیع هزینه باند فرودگاه و غیره ) و نظوام سوازی هوم سورایت کورده
است.
طراحی نظام و شاخص های
پولی و مالی ،معیارهای کاربردی

تولید علوم انسانی و

در سیاست گذاری

علوم پایه و نظام ساز

تاثیر گذاری برشکل
گیری ایده ها و مبانی

آموزه های تلمود

نظری نظریه ها

نمودار( :) 1شکل گیری دستاوردهای نظری و کاربردی تولید علم متاثر از تلمود(نتایج تحقیق)

15 The M onetary Legal Theory
16 Thomson
17 Axiomatic
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 - 2ارتباط میان فقه و علم در حل مسایل نوین ِ(از جمله پولی و بانکی) از منظر مقام معظم رهبری
اگرچه مقام معظم رهبری در طول سالیان متمادی به اسالمی کردن علوم انسانی ،تحول و تغییر در اقتصاد توجه
داشتهاند اما یکی از سخنرانی های ایشان در سالهای اخیر که میتواند مسیر تولید علم ،تحلیل و تبیین مسایل در
زمینهی مسایل پولی و بانکی را آشکار نماید دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری در مورخ  90/6/17است.
دو فراز اصلی از سخنان ایشان تحلیل می شود .ایشان فرمودند:
"  .....امروز مسائل تازهاى در زمینهى پول و بانکدارى وجود دارد؛ اینها را بایستى حل کرد؛ باید اینها را در بانکدارى
اسالمى  -بانکدارى بدون ربا  -دید .چه کس ى باید اینها را انجام بدهد؟ فقه متکفل این چیزهاست ( ".....مقام معظم
رهبری  .)90/6/17 ،در جایی دیگر فرموده اند" :در قم باید درسهاى خارجِ استداللىِ قوىاى مخصوص فقه حکومتى
وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتى و چالش هائى را که بر سر راه حکومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را که
هى براى ما دارد پیش مى آید ،از لحاظ فقهى مشخص کنند ،روشن کنند ،بحث کنند ،بحث هاى متین فقهى انجام
بگیرد؛ بعد این بحثها مىآید دست روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهى و غیر دانشگاهى ،اینها را به
فرآورده هائى تبدیل میکنند که براى افکار عموم ،براى افکار دانشجویان ،براى افکار ملت هاى دیگر قابل استفاده
است" ( مقام معظم رهبری  .)90/6/17 ،از دو فراز سخنرانی می توان چهار نکتهی مهم شامل مسایل جدید
حکومتی ،فقه ،تعامل فقه با دانشگاه (تولید علم) و محصول تعامل فقه با دانشگاه(فرآورده ها) ،اشاره نمود .در واقع
اگر فرآورده های تعامل فقهی با دانشگاه را محصول و خروجی و ورودی را مسایل جدید حکومتی از جمله مسایل
پولی و بانکی جدید و مستحدث ،به عنوان ورودی در نظر گرفته شود ،این خروجی یا فرآورده می تواند دارای سه
ویژگی باشد:
اول آنکه باید برای افکار عمومی باشد .دوم آنکه برای افکار دانشجویان باشد و سوم برای افکار ملت های دیگر قابل
استفاده باشد .از آنجا که از منظر مقام معظم رهبری ،جدایی دین از سیاست ممکن نیست ،فرآورده ها باید در
عرصه ی سیاست گذاری هم مورد استفاده قرار گیرند .عبارت زیر تبیین رهبری از عدم جدایی دین از سیاست از
منظر فقه است" .ف کر وحدت دین و سیاست را ،هم در تفقه و هم در عمل دنبال بکنید .آقایان بدانند که فکر جدایی
دین و سیاست ،به عنوان یک آفت ،بکلی ریشهکن نشده است .متأسفانه هنوز در حوزه ها کسانی هستند که خیال
می کنند حوزه باید به کار خودش مشغول بشود ،اهل سیاست و اهل ادارهی کشور هم مشغول کار خودشان باشند؛
حداکثر اینکه با هم مخالفتی نداشته باشند! اما اینکه دین در خدمت اداره ی زندگی مردم باشد و سیاست از دین
تغذیه بکند ،هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است .ما بایستی این فکر را در حوزه ریشهدار کنیم؛ به این
شکل که هم فقاهت را اینطور قرار بدهیم ،و هم در عمل اینگونه باشیم .یعنی چه؟ یعنی استنباط فقهی ،بر اساس
فقهِ ادارهی نظام باشد؛ نه فقه ادارهی فرد ( مقام معظم رهبری  .")31/06/1370 ،همانطور که مشاهده می شود در
تحلیل مسایل پولی و بانکی جدیدِ کشور ،باید به چند نکته توجه شود .اول آنکه مسیر موضوعات باید از مسیر فقه
گذر کند ،در گام اول ،فقه متولی ورود به مسایل نوین پولی و بانکی است .یعنی فقه عهده دار تعیین تکلیف مسایل
پولی و بانکی است .البته الزم است میان جایگاه حوزه فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسالمی تمایز قایل
شد ".حوزه فقاهتی ،حکم ثابت ،قانون و ض وابط اسالمی است که از منابع دینی به روش فقاهتی و اجتهادی برای
همه زمانها و مکان ها استنباط می شود" ،مواردی چون ممنوعیت ربا ،غرر ،اکل مال به باطل در بانکداری اسالمی از
مصادیق حوزه های فقاهتی است (موسویان،1382 ،ص .)72:ولی حوزههای کارشناسی مانند مالکیت و مدیریت
بانکی عرصه های متغیر و غیر ثابتی است  .مبنای تشخیص برای عرصه ی کارشناسی و فقاهتی می تواند " اصاله
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البرائه " باشد .یعنی تا زمانی که ادله ی فقهی در مورد موضوع کارشناسی مورد نظر نیافتی م ،مثال بانکداری خصوصی
یا دولتی ،می توان هم بانکداری دولتی و هم خصوصی را پذیرفت .زیرا شرعا منعی در پذیرش یا رد آنها وجود ندارد.
(همان،ص .)80 :بنابراین ،این نکته بدان معنا نیست که دانشگاه در خصوص مسایل پولی و بانکی جایگاهی ندارد ،اما
بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری در ابتدا باید وجوب و حرمت موضوع از نظر فقهی تبیین شود .به عبارتی
دانشگاه در تعیین تکلیف وجوب و حرمت یک مساله ی مستحدثه باید به فقه توجه نماید .مثال اگر ساز و کار خلق
پول بر اساس نرخ ذخیره جزیی ،از منظر فقهی ،مصداق اکل مال به باطل تشخیص داده شود و حکم بر حرمت آن
باشد نمی توان ضریب فزاینده را بر اساس ادله و روش های علمی استخراج و در نظام بانکداری مورد استفاده قرار
داد .اما در گام دوم ،دانشگاه ها متولی تبیین و تولید علم بر اساس مباحث فقهی هستند .در گام سوم ،دانشگاه ،باید
بتواند محصوالتی جهت سیاست گذاری ،تولید علم و تبیین مسایل در س طح ملی و بین المللی داشته باشد .به طور
کلی می توان الگوی مفهومی زیر را جهت ارتباط جایگاه فقه و علم در تولید و تبیین مسایل پولی و بانکی استخراج
نمود.
تعیین تکلیف فقهی مسایل

حوزه فقاهتی

مسایل جدید حکومتی

پولی و بانکی جدید
از جمله پولی و بانکی

دانشگاه

سیاست گذاری در داخل
کشور

فراوده ها در
مسایل پولی و
بانکی جدید

تبیین فراوده ها برای
ملت های دیگر (مثال
صدور علم و سیاست
گذاری )

تبیین فراوده ها به زبان
ساده برای افکارعموم
مردم کشور

نمودار( :)2ترسیم جایگاه فقه و علم و سیاست از منظر مقام معظم رهبری (منبع :نویسنده)

مقایسهی نمودار( ) 1در بخش قبل با نمودار( ) 2نشان می دهد که دغدغهی دانشمندان یهودی در تولید علم دینی
متاثر از کتاب دینی خود(تلمود) است .در این حالت ،تلمود ،به عنوان یک کتاب دینی ،تاثیر گذار در تولید علم است.
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اما
بر اساس نمودار( ،) 2مشاهده می شود که دغدغه تولید علم دینی در نزد مقام معظم رهبری نیز متاثر از نگاه جدیدی
به فقه ( فقه حکومتی) و بهره گیری از روشهای جدید استنباط فقهی است .به عبارتی ،رویکرد فقه حکومتی ،نوعی
ظرفیت سازی در تولید فرآوده های علمی است که انسجام آنها با فقه ناگسسته شده و ظرفیت نظام سازی در این
رویکرد تقویت می شود.
اما نکتهی مهم آن است که در نمودار( ،)2منظور مقام معظم رهبری از فقه چیست؟ آیا همین فقه سنتی است ؟ در
ادامه برخی دیدگاه ها جهت تعامل میان فقه و بانکداری اسالمی تحلیل می شود.
 - 3ارتباط میان فقه و تولید علم و سیاست
با توجه به نمودار( ،) 2مشاهده می شود که ارتباط میان علم و فقه موورد توجوه مقوام معظوم رهبوری بووده اسوت و ایون
ارتباط قابل تعمیم به مسایل مستحدثه نیز خواهد بود .البته این مساله به این معنا نیست کوه ایون الگوو و سوایر الگوهوا
و دیدگاه های دیگر که در این بخش اشاره موی شوود ،جوای نقود و تحلیول بیشوتر نودارد ،بلکوه ،هودف ایون مقالوه ،اوال
استخراج و تبیین اولیهی الگویی از اندیشهی رهبری در زمینه ارتبواط میوان علوم و فقوه اسوت و ثانیوا نشوان دهود کوه
ارتباط دین و علم در خصوصا تلمود خود از یک الگوی مشخصی پیروی می کند .براین اسواس قطعوا گوام هوای بعودی ،
نقد این الگو ،دیدگاه ها و الگوهوای دیگور مورتبط و همچنوین دسوتاوردهای ایون مقالوه خواهود بوود کوه خوود نیازمنود
مطالعات دیگر است.
 - 1- 3فقه نظریات

موضوع فقه متعارف ،افعال مکلفین است ،درحالی که موضوع فقه نظریات ،قضایای بنیادینی است که اساس مکتب
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی اسالم را شکل میدهد .فقیه در فقه متعارف ،به دنبال تحصیل حجت است .در حالی که
محقق فقه نظریات ،به دنبال کشف خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق است (آقا نظری و خطیبی 1392 ،و
ص.)9:در فقه نظریات ،در ابتدا ،محقق فرضیه را بیان میدارد .سپس احکام مرتبط و همسو را استخراج و در مرحلهی
آخر به تحلیل و ترکیب احکام پرداخته تا نظریه استخراج شود .فقه نظریات به دنبال بیان وظیفه افراد در مقام عمل
نیست تا بحث از حجیت الزم باشد .محقق فقه نظریات ،به دنبال کشف سیستم و نظام است .کشف سیستم متوقف
بر حجیت نیست .همین مقدار که ثابت شود سیستم مکشوف در چارچوب اسالم است ،کفایت میکند .با توجه به
اینکه فتاوی مورد استفاده در کشف سیستم از طریق اجتهاد صحیح استخراج شده اند و دارای انسجام و هماهنگی
هستند ،ولی امر میتواند زیربنا را از آنها کشف کرده و آن را به اسالم نسبت دهد( .همان ،ص.)19:
- 2- 3رویکرد استنباط کالن سیستمی اسالمی

در این رویکرد تاکید می شود که نظام سازی اسالمی نیازمند تکیه بر ضوابط و احکام و روابط کالن سیستمی اسالمی
است .در این رویکرد ،تحلیل و استنباط های فقهی به صورت سنت ی و جزیی نگر نیست ،بلکه منظور از فقه ،فقه کل
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نگر ،فقه سیستمی و فقه جامع است  .مثالً اگر به دنبال طراحی نظام مالی اسالمی باشیم ،ابتدا اصول بنیادین نظام
مالی اسالمی بر اساس اصول تکوینی تشریعی تشریح و بعد قواعد عام و معیارهای اصلی را مطرح میکنیم .سپس به
سیاستهای راهبردی مناسب برای اجرایی ساختن اصول و موازین می رسیم .یعنی تعیین فرآیندها ،ساختارها و ساز و
که

کارهایی

می توانند اهداف نظام مالی را در سطوح مختلف برآورده کنند .مرحله بعدی اقدامات اجرایی است .یعنی وقتی
سیاست و ساز و کارها مشخص شد ،بحث دستورالعملها ،قراردادها و ترتیبات نظارتی را دنبال کنیم .بر این اساس اگر
بر اساس اصول تکوینی تشریعی ،یک نظام بانکی باید بر اساس عدالت رفتار کند ،با نگاه سیستمی ،باید تعریف دقیق
و مشخصی از عدالت بر اساس آیات و رویات ارائه شود که در این عرصه از علم اقتصاد و بانکداری اسالمی می توان
بهره جست.
همچنین ،در این رویکرد ،فقیهی که نظام شناس است بر فقیهی که نظام شناس نیست ،در تقلید مرجح است
(عیوضلو1393،صص .)5- 13زیرا باید میان گزاره های مرتبط با مکتب و نظام تمایز قایل شد .گزارههای مکتبی
اقتصاد اسالمی کامال وابسته به دین اسالم اند ،اما در حوزهی نظام سازی چنین نیست .گزارههای این حوزه،
نظریههای تغییر دهنده ی روند متغیرهای اقتصادی از وضع موجود به سمت مطلوب را ترسیم می کنند و نه لزوما در
عرصه ی اثبات گرایی اقتصاد متعارف در حد توجیه وضع موجود می ماند و نه نشان دهندهی وضعیت مطلوب اند.
(عیوضلو ،1379،صص)155- 160
در واقع در صورت توجه به رویکرد سیستمی به فقه می توان به نظریهها و نظام های مورد نیاز یک جامعه اسالمی
دست یافت .شرط تحقق این رویکرد ،آن است که فقیه در استنباط نیازمند اشراف به حوزه های کارشناسی نیز
خواهد بود.
- 3- 3دیدگاه آیت اله حائری شیرازی

در کتاب "پول رایج جهانی و پول اسالم" آیت اله حائری شیرازی ،ارتباط فقه متعارف در مسایل بانکداری اسالمی را
بسیار سطحی و ناکارآمد بر شمرده اند .ایشان صراحتا می فرمایند" ما در مدت محرومیت از پول اسالمی ،نزدیک به
چهل سال است که همان محتوای زشت ربا را با روکشی از فقه اسالمی داریم تجربه می کنیم"(حائری شیرازی،
،1394ص .) 16:ایشان در جای دیگر می فرمایند" ،فقاهت این نیست که بعد از بیست سال درس حوزوی ،روش
حالل کردن این امور آموخته شود ،فقیه باید در حدی که تصدیق و تکذیب بالتصور نکرده باشد موضوع را بشناسد".
(همان ،ص .) 26:همچنین عبارت دیگری از ایشان وجود دارد که بیان می دارند مقوله پول ،حوزهی فقهات و نه حوزه
ی کارشناسی است .بنابراین ،در ابتدا ،فقیه باید در زمینه نوع پول ،تعیین و تکلیف نماید " .بحث پول چیزی نیست
که کارشناس بتواند آن را حل کند ،زیرا از موضوعات فقیه است و فقیه بایداحکام آن را استنباط نماید" (همان،
ص. )40:
همانطور که مشاهده می شود ضرورت ارتباط میان علم و فقه درعرصهی پولی و بوانکی از منظور اسوالم ،نگواه سیسوتمی
است که با رویکرد جزیی نگری در تضاد قرار می گیرد .بنابراین ،برای تحقق تحلیول هوای فقهوی نظوام سواز در عرصوهی
بانکداری اسالمی باید فقه حکومتی مبتنی بر رویکردهای اجتهاد به صورت سیسوتمی باشود .اگور چوه فقوه حکوومتی و
کالن نگر ،فقهی نوپاست و هنوز نتوانسته جای پای خود را باز کند ،در اداموه سوعی موی شوود رویکردهوای متعوارف بوه
فقه حکومتی در قالب روش شناسی فقه حکومتی در تحلیل مسایل مستحدثه تبیین و تحلیل گردد.
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 - 4روش شناسی فقه حکومتی در تحلیل مسایل مستحدثه
اگر چه تعریف مشخصی از علم در صحبتهای مقام معظم رهبری صورت نگرفته ،اما ایشان ،بر نوع علم بیشتر تاکید
داشته اند .به گونه ای که به اهمیت نظریه پردازی و بومی سازی در علوم انسانی بیشتر تاکید شده است( دیدار با
نخبگان جوان ، 85/6/25 ،دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه های شیراز ،87/2/14 ،دیدار با استادان و دانشجویان
دانشگاه های کردستان .).88/2/27 ،بنابراین ،بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری ،منظور از علم در این مقاله را می
توان به صورت عام ،به علوم انسانی و به صورت خاص بانکداری اسالمی نسبت داد .اما در خصوص فقه ،دیدگاه ایشان
چیست؟
فوقویوهوان ،از فوقه ،به" علم به احکام شرعیه از روی ادله تفصیلیه " یاد کرده اند ،که در واقع فقه اسالم ،مقررات
اداره زندگی مردم است ( بویوانوات رهوبور موعوظوم انوقوالب اسوالموی در موراسوم سوالگورد ارتحال امام خمینی
.)82/3/14 ،
در کالم مقام معظم رهبری ،فقه از حیث واژه به معنای درک و شناخت آمده و در اصطالح با عباراتی چون فهم
دین( ،)62/1/29معرفت دینی( ،)66/1/5شناخت دین( )66/4/30یا دانش فهم اسالم( ) 63/2/19تعریف شده است .در
واقع ایشان با توجه به نیاز جامعه و حکومت به فقه که حکومت را فلسفه ی عملی فقه نامیده بوده اند ،در سخنرانی
( ،)82/3/14فقه را مقررات اداره ی زندگی مردم نامیدند(مشکاتی سبزواری و مشکاتی سبزواری .)57 ،90،به عبارتی،
فقه مورد نظر ایشان متمایز از فقه سنتی است .همچنین از آنجا که در سخنرانیِ مورخ  90/ 6/17به فقه حکومتی
اشاره شده است ،دغدغهی معظم له ،فقهی متفاوت از فقه موجود است و آنهم فقه حکومتی است .در واقع آنچه می
تواند پیوند دهندهی فقه با مباحث دانشگاهی در عرصه ی مسایل پولی و بانکی نوین باشد و فرآورده های مشخصی
هم به همراه داشته باشد ،فقه حکومتی است که در ادامه به تبیین بیشتر این واژه در تحلیل مسایل نوین پولی و
بانکی پرداخته میشود.
فقه حکومتی ،نگرش کلی نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است .در فقه حکومتی ،رویکرد فقهِ فرد محور،
کنار گذاشته می شود .بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی ،اجرای احکام ،در بستر نظام حکومتی
اسالمی را به عنوان نهاد اداره جامعه ،مدنظر قرار می دهد (ذوالفقاری و سیدیان.)49 ،1391 ،
با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه ،بسیاری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فقه؛
مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی(قدس سّره) به رشد و توسعه مناسبی ،دست یافت .امام
خمینی(قدس سّره) با نگرش فراشمول به فقه ،احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه ،ارائه نظریه والیت مطلقه
فقیه ،تأکید بر مؤلفه هایی ،مانند مصلحت ،زمان و مکان ،حکم ،جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه ،آن را توسعه داده
اند(ایزدهی .)57 ،91،در ادامه ،رویکردهای مختلف به فقه حکومتی بیان و تبیین می شود.
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- 1- 4رویکرد اول ( 18فقه احکام مبتالبه حکومت)
در این رویکرد ،فقه حکومتی ،یعنی بخشی از احکام مانند دیات ،قصاص ،قضا و جهاد که اجرای آن بر عهده حکومت
است .در این حالت ،مکلف ،خودِ فرد است و فقیه ،مسولیتی در عمل ندارد .در این حالت ،فقیه ،صرفا از منظر نظری
حکم میدهد و در عمل و اجرای آن دخالتی ندارد .بنابراین ،در خصوص مسایل مستحدثه پول ی و بانکی ،فقیه صرفا
بر اساس رویههای استنباط عادی فقهی ،رای به وجوب یا حرمت می دهد.
- 2- 4رویکرد دوم (استنباط مبتنی بررویکرد حکومتی)
در این رویکرد ،فقیه در مقام استنباط ،بر اساس مصالح حکومت اقدام به فتوا می کند .مثال در خصوص وجوب نماز
جمعه به سبب حفظ اقتدار حکومت رای به وجوب در شرکت نماز جمعه می دهد .بنابراین ،اگر یک مسالهی نوین
پولی و مالی باعث اقتدار اقتصادی حکومت (بهبود تولید و کاهش بیکاری و افزایش صادرات) شود ،حکم بر وجوب آن
است .تفاوت این رویکرد با رویکرد دوم آن است که در رویکرد اول ،فقه حکومتی به عنوان ابوابی از فقه مطرح
می شود و در واقع تمایزی با فقه سیاسی ندارد اما در رویکرد دوم ،نحوهی استنباط متمایز می شود و در واقع،
روش شناسی استنباط متمایز با رویکرد اول می گردد.

- 3- 4رویکرد سوم (ناظر به اجرا و حل تزاحمات احکام)
در این رویکرد ،فقه حکومتی ،فقه حل تزاحمات در مقام اجرای فقه است .به طور مثال ،در مقام اجرا ،برای توسعه
شهری ،باید حدود و اختیارات مالکیت فردی را محدود نمود .اینکه توسعهی شهری اهم است یا حق مالکیت
شهروندان ،برعهده ی فقه حکومتی خواهد بود .بر این اساس ،فقیه خود در مقام کارشناسی و اجرا قرار می گیرد .این
رویکرد زمانی محقق می شود که در نظام ،امکان تربیت مجتهدهایی با گرایش های تخصصی و یا متجزی در عرصهی
مسایل نوین فراهم شده باشد .بنابراین ،در این رویکرد به فقه حکومتی ،کارشناسِ مسایل نوین و مستحدثه ،خود
مجتهد است.
- 4- 4رویکرد چهارم (احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ)
این دیدگاه متاثر از دیدگاه شهید صدر به منطقه الفراغ است« .منطقةالفراغ» به حوزهاى از شریعت اسالمى ناظر است
که به سبب ماهیت متغیر آن ،احکام موضوعات و عناوین مى تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و
احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینى به عهده ولىامر گذاشته است .در این
 .18الزم به ذکر چهار رویکرد فقه حکومتی مبتنی بر دیدگاه آیت اهلل االسالم و المسلمین میر باقری در درس خارج فقه ایشان در سال  91بوده که در
سایت توسط فرهنگستان علوم اسالمی قم ( ،) www.isaq.irبارگزاری شده است اما تحلیل های مرتبط با تبیین آن توسط نویسنده ارایه شده است.
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خصوص ،نقش والیت فقیه در حکم به وجوب یا حرمت ،حرف آخر است که در چارچوب احکام متغیر شکل می
گیرد( .حکمت نیا ،1381 ،ص .)3:بنابراین ،بر اساس دیدگاه شهید صدر(ره) ،در این رویکرد ،استنباط بر اساسِ
انطباق احکام به نظام و نه یک موضوع خاص است .بر این اساس ،حکم حاکمیتی در خصوص یک مساله مستحدثه
مستقیما توسط ولی فقیه اعمال می شود.
- 5- 4نقش رویکردهای مختلف به فقه حکومتی در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
با توجه به رویکردهای اهمیت مشخص شدن این رویکرد ها در تحقق سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بیان می
شود .به طور مثال ،اگر رویکرد اول ،به فقه حکومتی را بپذیریم ،چون فقه فقیه در مقام بیان حکم وارد می شود و نه
در اجرا،در ساختارهای اجرایی از جمله ساختارهای بانک مرکزی و بانک های تجاری و بورس و اوراق بهادار و دستگاه
های اجرایی لزوم ا اثری از نظارت فقهی احساس نمی شود .این موضوع ضمانت تحقق مفاد الگو را با مشکل روبرو می
کند .با پذیرفتن رویکرد دوم به فقه حکومتی ،روش شناسی استنباط متمایز با رویکرد اول می گردد .در این مرحله
فقیه تاکید و توجه بیشتری به شرایط و اقتضائات جامعه دارد .در رویکرد سوم ،فقیه خود کارشناس در بخشی از
دانش و امور اجرایی است .رویکرد دوم و سوم نوعی ضرورت آموزش مکانیزیم استنباط و تربیت مجتهدان نظام با
تخصص های فقهی و علوم متربط با نظام را می طلبد .در رویکرد چهارم در خصوص ،باید اولویت مسایل اصلی نظام،
مشخص شود و حکم ولی فقی ه در این مسایل نسبت به حکم هر مجتهد دیگری اولی باشد .اما در خصوص سایر امور
مستحدثه که از اولویت کمتری برخوردارند مساله متمایز می شود.
بر این اساس مشاهده می شود که رویکردهای مختلف به فقه حکومتی می تواند بر سمت و سو و تحقق الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت تاثیر گ ذار باشد .به طور مثال در مبانی دین شناختی بیان شده که " اسالم در چارچوب
مبانی و اصول ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصه های اعتقادی ،اخالقی و شریعت و .....توان پاسخ گویی به
نیازهای نوشو نده زمانی و مکانی را دارد" .بنابراین ،جهتگیری در خصوص نوع اجتهاد و جهتدهی به سند و خصوصا
تدابیر ،معطوف به رویکردهای مختلف در فقه حکومتی خواهد بود.

- 5جمعبندی و پیشنهادات
عدم توجه به راهکاری روشمند در تحلیل و تبیینِ مسایل نوین ،علی رغمِ ظرفیت های باالی علمی و فقهی درکشور،
منجر به تحلیل و تبیینهایی صرفا مصرفی و مقلدانه از غرب می شود که لزوما سازگار با روح تمدن اسالمی ایرانی
پیشرفت نخواهد بود .با گسترش ابعاد نظام سازی تمدن غرب بر اساس آموزه های تلمود ،در صورت عدم طراحی
الگویی بومی مناسب و روش مند ،حرکت به سمت تمدن سازی اسالمی میسر نخواهد شد .لذا آنچه می تواند یک ابزار
روش شناسی دقیق و نظام ساز باشد فقه حکومتی است.
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بر اساس اندیشه ی مقام معظم رهبری ،نشان داده شد که تحلیل مسایل مستحدثهی نظام ،نیازمند وجود الگویی
تعاملی میان دانشگاه وحوزهی فقاهت است؛ به گونه ای که ارتباط میان آن دو در طول یکدیگر اند .درابتدا ،در عرصه
فقه ،باید با توجه به رویکردهای مختلف به فقه حکومتی ،مسایل مستحدثه ،در قالب مباحث فقه حکومتی تبیین و
پاسخ داده شود .سپس دانشگاه مباحث مذکور را به فرآورده های قابل استفاده برای مردم و سیاستگذاری و تولید
علم تبدیل نماید .مسلما همگرایی در رویکردهای متعارف به فقه حکومتی می تواند منجر به همگرایی مطالعات
علمی و فقهی ،بهبود محتوای آموزشی ،پژوهشی و ارتقای سیاستگذاری در عرصهی تولید علم و سیاستگذاری در
کشور و تدوین فرآورده های کاربردی جهت تبیین افکار عمومی مردم ،ملت ها ،دانشجویان و فرهیختگان شود.
الگوی آموزشی و پژوهشی جهت تربیت اساتید و مجتهدانِ سازگار با الگوی مذکور در دو حالت (یکی حالت گذر از
وض ع موجود به وضع ایده آل و دیگری حالت ایده آل) و نهادینهسازی آن در عرصهی دانشگاه و حوزههای علوم
اسالمی ،نیازمند مطالعات دیگر است .همچنان پیشنهاد می شود رشته ای تحت عنوان فقه حکومتی در کنار
رشتههای علوم انسانی با گرایش مختلف علوم انسانی ایجاد تا گامهای تحول در علوم انسانی اسالمی را با نگاه مقام
معظم رهبری تسریع نماید .فعال سازی و راه اندازی گرایش های تخصصی از آن رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری با عنوان هایی مانند فقه حکومتی -گرایش پول و بانکداری اسالمی داخلی و بین الملل و غیره پیشنهاد می
شود.
همچنین الزم است در ابتدا رویکرد مطلوب به فقه حکومتی در قالب چندین نشس ت خبرگی به بحث گذاشته شود و
تمام بخش های سند بر اساس رویکرد تصویب شده به فقه حکومتی مورد بازنگری قرار گیرد .در این خصوص در
جهت ارتقای محتوای سند ،پیشنهاد می شود در سند مبانی دین شناختی در کنار واژه انعطافپذیر فقه اسالمی ،فقه
حکومتی اضافه شود .در جهت تکمیل بخش تدابیر سند ،پیشنهاد میشود بندهای زیر اضافه شود.
" تبیین فقه حکومتی در تولید علوم اسالمی خصوصا علوم انسانی اسالمی".
" نظریه پردازی در عرصه فقه حکومتی جهت دست یابی به الگوی بومی حکمرانی اسالمی".
" طراحی ساختارهای سیاسی مانند انتخابات شورا ،ریاست جمهوری و غیره بر اساس مبانی فقه حکومتی"
" طراحی نهادهای پولی و مالی اقتصادی کشور خصوصا بانک مرکزی ،بانکها ،سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در
چارچوب مبانی و راهبردهای فقه حکومتی".
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