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(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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اسالماقتصادی نظام مکتب و 

مبانی 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

اهداف 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

نظام 
ی اقتصاد
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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مکتب اقتصادی اسالم

مکتبمبانی 

اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم
تحقق خارجی
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مکتب اقتصادی اسالم

مکتبمبانی 

اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم
تحقیق علمی
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اهداف اقتصادى اسالم

اهداف 
اقتصادى
اسالم

عدالت اقتصادى

رشد اقتصادى

استقالل اقتصادی

قدرت اقتصادى
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اهداف اقتصادى اسالم

اهداف 
ماقتصادى اسال

نسبت به درون
جامعه اسالمى

عدالت اقتصادى

رشد اقتصادى

استقالل 
اقتصادی

ون نسبت به بير
جامعه اسالمى

قدرت اقتصادى
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اهداف اقتصادى اسالم

اهداف اقتصادى
اسالم

نسبت به درون
جامعه اسالمى

عدالت اقتصادى

رفاه عمومى 

تعديل ثروت

رشد اقتصادى

استقالل 
اقتصادی

ون نسبت به بير
جامعه اسالمى

قدرت اقتصادى
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(  توسعه)شاخص های اهداف 

اهمیت شاخص های اهداف 
در ارتباط علوم ( توسعه)

هنجاری و توصیفی
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اقتصاد

شاخص 
عدالت

شاخص رشد

شاخص 
قدرت

(  توسعه)شاخص های اهداف 
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اقتصاد

شاخص عدالت

شاخص رفاه عمومی 

شاخص تعدیل ثروت

شاخص رشد

شاخص قدرت

(  توسعه)شاخص های اهداف 
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شاخص 
عدالت

شاخص رفاه عمومی 

شاخص خط 
(نمسکی)فقر 

شاخص سطح 
(رفقی)متوسط 

شاخص تعدیل ثروت

(  توسعه)شاخص های اهداف 
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اقتصاد

شاخص عدالت

شاخص رشد

شاخص رشد رفاه عمومی

شاخص رشد تعدیل ثروت

شاخص رشد اقتصاد کالن

شاخص رشد امنیت اقتصادی
شاخص قدرت

(  توسعه)شاخص های اهداف 
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شاخص رشد

شاخص رشد رفاه عمومی

شاخص رشد تعدیل ثروت

شاخص رشد اقتصاد کالن

یشاخص رشد امنیت اقتصاد

(  توسعه)شاخص های اهداف 
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اقتصاد

شاخص عدالت

شاخص رفاه عمومی 

شاخص تعدیل ثروت

شاخص رشد

شاخص رشد رفاه عمومی

شاخص رشد تعدیل ثروت

شاخص رشد اقتصاد کالن

شاخص رشد امنیت اقتصادی
شاخص قدرت

(  توسعه)شاخص های اهداف 
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مبانى اقتصادى اسالم

ى است همچنان كه در بخش نخست اشاره كرديم، مبانى مكتب، كليات•
(. 176)شودى خاصى پذيرفته مىكه به عنوان اصل مسلّم در زمينه

ت كه بهه كلياتى اسمبانى اقتصادى اسالم اين، بنابر •
ى اقتصهاد از سهوى عنوان اصل مسلّم در زمينهه

ر آن اسالم پذیرفته شده و نظام اقتصادى اسالم به
.بنيان نهاده شده است

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مبانى اقتصادى اسالم

بخش سوم

مبانى 
اقتصادى 

اسالم

مالیت وارزش

مالكیّت

آزادى اقتصادى

جایگاه دولت در اقتصاد

توزیع

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اسباب مالکيّت خصوصى

مالكیّت 
خصوصى

مالكیّت 
(ىابتدای)اولیه

مالكیت 
(الىانتق)ثانویه

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالکيّت خصوصى

مالكیّت خصوصى

مالكیّت 
(ابتدایى)اولیه

یدا نسبت به چیزى پ
شود، كه قبل از مى

آن در تملّك كسى
نبوده است

مالكیت 
(انتقالى)ثانویه

دا تعلّق به مالى پی
كند كه قبل از آنمى

مملوك بوده است

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالکيّت خصوصى

ت اسباب مالكیّ 
خصوصى

مالكیت 
ابتدایى

مالكیت 
انتقالى

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 




