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اکبرفقه29-7-99
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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مکتب

اهدافمبانی

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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مکتب و نظام

اهدافمبانی
نظا
م

نظریه اندیشه مدون در 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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(دستگاه نهاد های جهان شمول)نظام 

3نهاد

2نهاد

1نهاد

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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(ادی شمول اقتصدستگاه نهاد های جهان )اسالمنظام اقتصادی 

3نهاد

2نهاد

1نهاد

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

دولتىنهادهاى 

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى غير 
دولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىنهادهاى . 1

نهادهاى «براى شناخت 
دو بايست بهمى» دولتى

عنصر توجه كنيم

ها ووظائفمسئوليت. 1
دولت

امكانات واختيارات . 2
دولت

186مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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رئوووو ويووایل دولووى اسووالمى در  م نووه 
اقتصاد

رئوس وظايف 
دولت اسالمى در 

زمينه اقتصاد

،تحقق اهداف اقتصادى اسالم. 1

زمينه سازى براى تحقق عينى . 2
مبانى اقتصادى اسالم،

تحقق نظام اقتصادى اسالم، . 3
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دولتىنهادهاى . 1

امكانات واختيارات دولت

ىريزگذارى وبرنامهسياست. 1

قانون گذارى . 2

اجراى حدود وتعزيرات. 3

منابع گسترده ى مالى. 4

186مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 

نهادهاى ثابت 
اقتصادى

يت وابسته به موقع. أ
وشرايط خاص 

.نباشد

ق در ارتباط وثي. ب
.با اقتصاد باشد

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

دولتىنهادهاى 

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى غير 
دولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 

نهادهاى غير اجرايى

.نهاد سياست گذارى اقتصادى. 1

.ريزى اقتصادىنهاد برنامه. 2

.نهاد قانون گذارى اقتصادى. 3

.نهاد نظارت اقتصادى. 4

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

دولتىنهادهاى 

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى غير 
دولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 

نهادهاى غير اجرايى

.نهاد سياست گذارى اقتصادى. 1

.ريزى اقتصادىنهاد برنامه. 2

.نهاد قانون گذارى اقتصادى. 3

.نهاد نظارت اقتصادى. 4

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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شناسایى نهادهاى دولتى

نهادهاى اجرايى

نهاد . 1
گذارىسرمايه

هاى نهاد كمك. 2
بالعوض

نهاد اموال . 3
ودرآمدهاى دولتى

191مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولووى در اقتصوواد عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

ریطدارا    تصمیمات اقتصادی توسط   ، بیشتر ...اقتصاد بازار ، در •
.فر شندگا  منفرد گرفته می شود ، نه توس  د لت

صاد با این  جود اقتصاددانا  شش عملکرد اصلی د لت ها را در اقت•
. بازار شناسایی می کنند

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد 
اقتصاد

ی دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و اجتماعی

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد اقتصادی 
دولت در اقتصاد 

سرمايه داری

فراهم کردن 
چارچوب 

و قانونی 
اجتماعی 

سياست گذارى نهاد . 1
.اقتصادى

ريزى برنامهنهاد . 2
.اقتصادى

قانون گذارى نهاد . 3
.اقتصادى

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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رئوووو ويووایل دولووى اسووالمى در  م نووه 
اقتصاد

رئوس وظايف 
دولت اسالمى در 

زمينه اقتصاد

،تحقق اهداف اقتصادى اسالم. 1

زمينه سازى براى تحقق عينى . 2
مبانى اقتصادى اسالم،

تحقق نظام اقتصادى اسالم، . 3
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد
اقتصاد

ی دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

زمينه 
سازى 
براى 
تحقق 
عينى 
مبانى 
اقتصادى
اسالم،

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد
اقتصاد
ی 

دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 
نهاد 
سرمايه
گذارى

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد
اقتصاد
ی 

دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

نهاد 
اموال 

ودرآمدها
ى دولتى اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکر
د 

داقتصا
ی 

دولت 
در 
د اقتصا

سرمايه
داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

زمينه 
سازى براى

ى تحقق عين
مبانى 

اقتصادى 
اسالم،

تثبيت اقتصاد

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکر
د 

داقتصا
ی 

دولت 
در 
د اقتصا

سرمايه
داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تحقق زمينه سازى براى . 2ادتثبيت اقتص
اقتصادى اسالم،عينى مبانى 

4تمرکز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

یک کشطور هناطات تصطمیی گیطری در مطورد •
اید به چاونای استفاده از منابع محد د  ود ب

.پاسخ دهدسه سوال اقتصادی 
ی نحوه پاسخ آنهوا بوه آنهوا س سوتم اقتصواد•

کندکشورها را مشخص می 
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

ود؟کاالها    دماتی باید تولید شچه1.

کاالها    دمات بایطد تولیطدچگونوه2.
شوند؟

بایطد برای چوه کسوی کاال    دمات 3.
؟تولید شود
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

سيستم های 
اقتصادی

اقتصادهای 
سنتی

راقتصاد بازا

اناقتصاد فرم
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

دسته سیستی های اقتصادی را در سهاقتصاددانا  •
اندگسترده طبقه بندی کرده 

سنتیاقتصادهای 1.

اقتصاد بازار2.

فرما اقتصاد 3.
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى
اقتصادهای سنتی•
ه برای چ  چگونه، چه چ زی ها   آیین ها پاسخ می دهند که سنت •

.کسی
.اسىپاسخها غالباً بر اساو اعمال و آرمانهای مذهبی یا فرهنگی •
انتخاب کمی برای اینکه چه چیزی تولید شود: چه1.
لها به سنت متصل هستند ، آنها آنچه  انواده هایشطا  نسط: چگونه2.

انجات داده اند ادامه می دهند
سطی سنت تنظیی می کند که چه کسی   بطه چطه ک: برای چه کسی3.

بفر شد
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد با ار•
هیچ مشارکت د لت  جود ندارد•
افراد صاحب ابزار تولید هستند•
کنندمشاغل برای مشتری رقابت می •
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى
اقتصاد با ار•

جام می مصرف کنندگان تصم م می گ رند با خریدهایی که ان: چه•
محصووو ض یووخ ل خریووداری -دهنوود چووه چ ووزی تول وود شووود 

نخواهند شد
زایش شرکى ها باید کارآمدترین ابزار تول د را بورای افو: چگونه•

سود پ دا کنند
ایون افوراد را بوه کوار و -افرادی که پول دارند : برای چه کسی•

درآمد ایی برمی انگ زد
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س ستم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد فرمان•
رد چطه این کشور تصمیمات اقتصادی می گیرد   تصطمیی مطی گیطد لت •

زما    چه مقدار تولید   توزیع شود
شودتصمیی می گیرد که تولید( معموالً یک دیکتاتور)یک نفر : چه•
ندد لت تصمیی گرفت که چه کسی   چاونه آ  را تولید ک: چگونه•
دسطت د لت تصمیی می گیرد چه کسی چه محصولی را ب: برای چه کسی•

آ رد
ا  در اصل ، ثر ت به طور مسا ی بین همه تقسیی مطی شطود تطا اطمینط•

حاصل شود که نیازهای اساسی همه برآ رده می شود
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