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توسعه يافتگى اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نسبت به درون جامعه
اسالمى

عدالت اقتصادى

رفاه عمومى 

تعديل ثروت

ه نسبت به بيرون جامع
اسالمى

قدرت اقتصادى
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توسعه يافتگى اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نسبت به درون جامعه
اسالمى

رشد اقتصادى

رفاه عمومى عدالت اقتصادى

تعديل ثروت
ه نسبت به بيرون جامع
اسالمى

قدرت اقتصادى
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توسعه يافتگى اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نسبت به درون جامعه
اسالمى

رشد اقتصادى

عدالت اقتصادى

امعه نسبت به بيرون ج
قدرت اقتصادىاسالمى
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جامعه قبل از تحقق عدالت و قدرت•
رشد–

و قدرتداراي عدالت جامعه •
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جامعه داراي عدالت و قدرت•
رشد–

نشاط اقتصادي•
رشد اقتصادي–
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اقتصادىرشد . 3
رشد اقتصادى. 3•
حى وايجاد رفاه عمومى سطعدالت اقتصادى شك براى تحقّق بدون •

ح خاص از توانايى اقتصادى الزم است وبراى رسيدن بهه ايهس سهط
.هستيماقتصادىرشدناگزير از 

ز واقتدار مالى حكومت اسهالمى نيازمنهد اقدرت اقتصادى همچنيس •
شهورها ى اقتصادى بيس كشورهاى اسالمى وساير كميان بردن فاصله

ادىاقتصدرشددى خود آهنگ سريعى از است كه ايس امر نيز به نوبه
. طلبدرا مى

•

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
اه عمومى، ايس، هنگامى كه اسالم عدالت اقتصادى، مشتمل بر رفبنابر •

د وقدرت اقتصادى حكومت اسالمى را به عنوان هدف اقتصادى خهو
ح الزم كند، بدون شك رشد اقتصادى براى رسيدن به سهطمعرفى مى

توان اقتصادى كه تحقّق بخه  ايهس اههداف باشهد را نيهز مطلهو 
.شماردمى

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
اك اعمهل لهدني«: روايتى از امام كاظم عليه السالم نقل شده استدر •

ا ابد براى دنيايت آنچنان كار كس كه گويا ت( (116)»كأنّك تعي  أبداً
) هستىزنده 

عالى از امام صادق عليه السالم نقل شده است كه خداوند تبارك وتو •
،(117)غربت كشيدن براى طلب روزى وكسب درآمد را دوست دارد

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
م كه مس دوست دارم مردى را ببين: فرمايدامام صادق عليه السالم مى•

ه وآله براى طلب روزى به راه افتاده است ورسول خدا صلى اهلل علي
اى امّت پردازند، برخدايا در كسانى كه به سرعت به كار مى: فرمودند

(.118)مس بركت قرار ده

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
ريع و از امير المؤمنيس على عليه السالم نقل است كه مبهادرت وتسه•

(.119)كندبراى كسب روزى، درآمد را زياد مى
ادى از ى رشد اقتصى پذيرش انديشهتوان نشانهها را مىايس تشويق•

نيز البته برخى نويسندگان شواهد ديگرى(. 120)سوى اسالم دانست
ه توانهد بهاند كه خالى از وجهه نيسهت و مهىبر ايس مطلب ذكر كرده

(.121)عنوان مؤيد مورد استفاده قرار گيرد

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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كتا  (42-44،صص12الحرالعاملى، وسايل الشيعة،ج: ك.ر( 114•
(.23التجارة، ابوا  مقدمات التجارة، با  

كتها  التجهارة، (44، ص12الحرالعاملى، وسهايل الشهيعة، ج( 115•
(.1، ح 24ابوا  مقدمات التجارة، با  

كتها  التجهارة، (49، ص12الحرالعاملى، وسهايل الشهيعة، ج( 116•
(.2، ح 28مقدّمات التجارة، با  

كتا  التجارة، ابوا  مقهدمات التجهارة، بها  (50پيشيس، ص( 117•
(.1، ح 29

(.3ح (پيشيس ( 118•
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شاخص اصلی توسعه اسالمی

توسعه باور دینی

شاخص های توسعه اسالمی



دینی( عمل)توسعه رفتار 

شاخص های توسعه اسالمی

شاخص اصلی توسعه اسالمی



1مثال 

(دل بستن به خدا)توکل 

نمود اقتصادی

بانکیکاهش نرخ پس انداز 

کاهش نرخ بیمه گریافزایش نرخ ریسک پذیری اقتصادی

افزایش نرخ کمک های بالعوض

شاخص های توسعه اسالمی



2مثال 

(دل نبستن به دنیا)زهد 

نمود اقتصادی

افزايش نرخ فعالیت های اقتصادیتالش اقتصادی حداکثری

ساده زيستیبرداشت شخصی حداقلی

کاهش نرخ مصرف گرايی

افزايش نرخ کمک های بالعوض

شاخص های توسعه اسالمی



3مثال 

ايمان به قیامت

نمود اقتصادی

مالیات های منصوص مانند خمس و افزايش نرخ پرداخت مالیات 
غیرمنصوص در حکومت اسالمی

افزايش نرخ عمل به تعهدات اقتصادی

(منافع عمومی)افزايش نرخ توجه به منافع جامعه اسالمی 

ربا، احتکار، گران فروشی، کم کاهش نرخ مفاسد اقتصادی 
...فروشی، دزدی، اختالس،

راه سازی، سد )افزايش نرخ سرمايه گذاری در بخش های عمومی 
...(سازی، صنايع مادر، 

شاخص های توسعه اسالمی




