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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



5

مکتب اقتصادی اسالم

مکتبمبانی 

اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم
تحقیق علمی
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توسعه یافتگى اقتصادى

اهداف 
ماقتصادى اسال

ن نسبت به درو
جامعه اسالمى

عدالت 
اقتصادى

رون نسبت به بی
قدرت جامعه اسالمى

اقتصادى
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توسعه یافتگى اقتصادى

اهداف 
ماقتصادى اسال

ن نسبت به درو
جامعه اسالمى

عدالت 
اقتصادى

رفاه عمومى 

تعدیل ثروت

رون نسبت به بی
جامعه اسالمى

ىقدرت اقتصاد
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 

قدرت اقتصادى . 2
اسالمىحكومت

ترساندن كفار . 1
ودشمنان خارجى 

ى اسالم اشاعه. 2
در خارج از مرزهاى 

حكومت اسالمى

79مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 

اقتصادىقدرت
اسالمىحكومت

ادى اقتصاستقالل
الزم شرط 

79مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اسالماهداف اقتصادى 

اهداف اقتصادى 
اسالم

عدالت اقتصادى

قدرت اقتصادى 
حكومت اسالمى

استقالل

رشد اقتصادى

دومبخش 
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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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اسالماقتصادی نظام 
چهارمبخش •

مقدمه•
را مجموعاله ى » نظام اقتصادى اسالمم«اين مجموعه، در بخش نخست•

باله شمولى دانستيم كه با يكديگر روابط خاصالى دارنالد ونهادهاى جهان
صورت هماهنگ و منظم بر اسالا  مبالانى مكتالق اقتصالادى، درجهالت 

. اهداف آن سامان يافته اند
را در اين اصطمح، الگويى از روابط افراد، سازمان هالا و» نهاد«همچنين •

معاله عناصر دخيل در حوزه ى اقتصاد كه دين در صدد تثبيالت آن در جا
. است، معرّفى نموديم

185مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اسالماقتصادی نظام 
ت مالى بايسال» نظالام اقتصالادى اسالمم«اين اسا ، بالراى تبيالين بر •

ر و نحوه ى ارتباط آنها با يكالديگ» نهادهاى جهان شمول اقتصادى«
.را از ديدگاه اسمم تبيين كنيم

185مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

نهادهاى دولتى

نهادهاى غیر 
اجرایى

نهادهاى اجرایى

نهادهاى غیر 
دولتى

نهادهاى تولیدى

نهادهاى غیر 
تولیدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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طبقه بندى نهادهاى اقتصادى
طبقه بندى نهادهاى اقتصادى•
دولتالى: تالوان در دو گالروهنهادهاى اقتصادى را در تقسيم اول مالى•

. وغير دولتى، طبقه بندى كرد
ى نهادهاااى اقتصااادى عبارتنااد ام موعوعااه» نهادهاااى دوىتااى«•

-كلعهبه معناى وسيع -مخصوص به دوىت 
در باار ريرناادن ى نهادهااایى اساات كااه » غياار دوىتااىنهادهاااى «و•

باه اختصاص به دوىت ندارد، چه ام سوى اشخاص حقيقى یا حقوقى
ا باه صورت فردى یا جععى تشکيل شود وچه دوىت در كنار آنها، ی

.تنهایى، اقدام به ایواد آن نعاید
185مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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