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فهفلس

اخالق
مکتب

نظام
سازوکار

نظریه اندیشه مدون در اسالم

سیستم اسالمی

حقوق
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شمولعناصر جهان

عناصر موقعيتى 

دین 

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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شمولعناصر جهان

عناصر موقعيتى 

« باید»قضایاى 

«هست»قضایاى 

دین 

نظریه اندیشه مدون در اسالم



6

عناصر 
شمولجهان

فلسفه

عناصر موقعيتى 

« باید»قضایاى 

«هست»قضایاى 

دین 

اخالق

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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عناصر 
شمولجهان

فلسفه

(مبانی و اهداف)مکتب 

(بالمعنی األخص)نظام 

عناصر موقعيتى 

« باید»قضایاى 

«هست»قضایاى 

دین 

اخالق

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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عناصر 
شمولجهان

فلسفه

(مبانی و اهداف)مکتب 

(بالمعنی األخص)نظام 

عناصر موقعيتى 

« باید»قضایاى 

«هست»قضایاى 

دین 

سازوکار

اخالق

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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عناصر 
شمولجهان

فلسفه

(مبانی و اهداف)مکتب 

(بالمعنی األخص)نظام 

عناصر موقعيتى 

« باید»قضایاى 

«هست»قضایاى 

دین 

سازوکار

اخالق

خدا شناسی
انسان شناسی

هستی شناسی نظریه اندیشه مدون در اسالم
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عناصر 
شمولجهان

فلسفه

(مبانی و اهداف)مکتب 

(بالمعنی األخص)نظام 

عناصر موقعيتى 

« باید»قضایاى 

«هست»قضایاى 

دین 

سازوکار

حقوق ثابت

اخالق

خدا شناسی
انسان شناسی

هستی شناسی نظریه اندیشه مدون در اسالم
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عناصر 
شمولجهان

فلسفه

(مبانی و اهداف)مکتب 

(بالمعنی األخص)نظام 

عناصر موقعيتى 

« باید»قضایاى 

«هست»قضایاى 

دین 

سازوکار

حقوق ثابت

حقوق متغير

اخالق

خدا شناسی
انسان شناسی

هستی شناسی نظریه اندیشه مدون در اسالم
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فهفلس

اخالق
مکتب

نظام
سازوکار

نظریه اندیشه مدون در اسالم

سیستم اسالمی

دليل عقلی و نقلی
روش عقلی و نقلی

علمیدليل عقلی ، نقلی و 
روش عقلی، نقلی و علمی

دليل فقهی
روش فقهی

دليل تمام منابع 
روش تمام روش ها

حقوق
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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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(  توسعه)شاخص های اهداف 

اهمیت شاخص های اهداف 
در ارتباط علوم هنجاری( توسعه)

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 فقر 
(مسکین)

شاخص سطح متوسط 
(فقیر)

شاخص تعدیل ثروت

(  توسعه)شاخص های اهداف 
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تعریف فقر
یال فقر به معنای ناتوانی در تاامین نیاههاای اساسای هنادزی اه قب•

مفهاوم . میباشاد.. خوراک، پوشاک، مااسکن، معیاا ت خاانواده و
ل نیاههای اساسی بر حسب همان و مکان متفاوت اسات و اه حاداق
. یاردنیاههاا بارای هندهماندن تا متوسط سطح هندزی را در بار می 

فقر موجاب محادود شادن توساعه انااسانی زردیااده و صادمات 
بنابراین، کااه  فقار اه  .زسترده و طوالنی مدتی بر جای می ذارد

.اهداف توسعه به شمار میرود

مجموعهه ژووهشههای /١٣٨٤سال (/نسرین ارضروم چيلر) ابعاد گوناگون فقر در ایران 
٢٧شمههاره /٨٤س٨٦ص/ اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی / اقتصادی 
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تعریف فقر
، ارائه تعریف تعریف فقر به دلیل طبیعت چند بعدی فقر و فقیر-١-١•

هاات فقار را میتوان اه ج. جامع و دقیقی اه اصطالح فقرم کل است
تعااریف يیال طای دهههاای  .زونازون تعریف و تقسیمبندی نماود

:مختلف برای فقرارایه شده است

مجموعهه ژووهشههای /١٣٨٤سال (/نسرین ارضروم چيلر) ابعاد گوناگون فقر در ایران 
٢٧شمههاره /٨٤س٨٦ص/ اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی / اقتصادی 
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تعریف فقر
Townsand)-)تعریف تانسند-١-١-١١•

اعتقااد داشات کاه افااراد، ١٩٧٠و ١٩٦٠تانسند در دهههاای  :•
ورد خانوارهاا و زروههایجمعیتی را همانی میتوان فقیر به حساا   
ت در که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم هاای غاذایی، م ارک

.فعالیتها و شرایط و امکانات معمول هندزی مواجه باشند

مجموعهه ژووهشههای /١٣٨٤سال (/نسرین ارضروم چيلر) ابعاد گوناگون فقر در ایران 
٢٧شمههاره /٨٤س٨٦ص/ اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی / اقتصادی 
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تعریف فقر
Amartiya )-)تعریف سن -١-١-٢٢ :• Kumar Sen

اشاره کرده است کاه فقاررا بایاد باه صااورت ١٩٨١سن در سال •
ایین پا"محرومیات اه قابلیتهای اساسی در نظر زرفت و ناه صارفا 
اه البتا. بودن در مدها که ضاابطه متعاارف شناسااایی فقاراساات 

محرومیت، خود مفهومی نسبی است که ممکن است در مکاان هاا و 
ه  نچاه کا. تعااریف متفاااوتی داشااته باشاد, همانهاای متفااوت 

رک چ مانداه قابلیتی در تحلیل فقر انجام می دهد این اسات کاه د
 .ماا را اه ماهیات و علال فقارو محرومیت زسترش میدهد

مجموعهه ژووهشههای /١٣٨٤سال (/نسرین ارضروم چيلر) ابعاد گوناگون فقر در ایران 
٢٧شمههاره /٨٤س٨٦ص/ اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی / اقتصادی 
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تعریف فقر
: تعریف بانک توسعه  سیا-١-١-٣•
حق محرومیت اه داراییها و فرصتهایی است که هار فاارد مااستفقر •

: . نها میباشد

مجموعهه ژووهشههای /١٣٨٤سال (/نسرین ارضروم چيلر) ابعاد گوناگون فقر در ایران 
٢٧شمههاره /٨٤س٨٦ص/ اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی / اقتصادی 
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تعریف فقر
(Booth & Rownetree-)تعریف بوت وروانتری-١-١-٤•
این دو اقتصاددان در اواخرقرن نوهدهم تاالش کردنااد کااه بااین•

. فقر مطلق و نسبی تمایز قائل شوند 

مجموعهه ژووهشههای /١٣٨٤سال (/نسرین ارضروم چيلر) ابعاد گوناگون فقر در ایران 
٢٧شمههاره /٨٤س٨٦ص/ اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی / اقتصادی 
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تعریف فقر
ی فقر مطلق به عنوان ناتوانی در کساب حاد اقال اساتاندارد هنادز•

قل معااش تعریاف شاده است و لذا بست ی به چ ون ی تعریف حدا
عاین اه دارد و فقر نسبی به عنوان نااتوانی در کاسب یاک ساطح م

ص استانداردهای هندزی که در جامعه فعلی، الهم یا مطلاو  ت اخی
داده می شاود، تعریاف شاده اسات

مجموعهه ژووهشههای /١٣٨٤سال (/نسرین ارضروم چيلر) ابعاد گوناگون فقر در ایران 
٢٧شمههاره /٨٤س٨٦ص/ اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی / اقتصادی 
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تعریف فقر
در مااد و بنابراین در تعریف فقرنسبی باه نااابرابری در توهیااع .•

.ثاروت بای  اه میازان مطلاق در ماد افاراد توجاه می ود
بین ( رفیا مص)به منظور دستیابی به عمق نابرابری در توهیع در مد •

ط افراد یا خانوارهاا مایتاوان درصاد کل در مد دریافت شده توسا
فقیرترین ق ر جامعاه را باا درصاد در ماد دریافات شاده توساط 

.ثروتمنادترین قا ر مقایسه کرد
ه البته باید توجه داشت کاه ایان مفهاوم در ک اورهای مختلاف با•

ت صورتهای مختلف تعریاف مای شاود ودر طی هماان براثرتحاوال
. اقتصادی نیزتغییر یافته است

مجموعهه ژووهشههای /١٣٨٤سال (/نسرین ارضروم چيلر) ابعاد گوناگون فقر در ایران 
٢٧شمههاره /٨٤س٨٦ص/ اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی / اقتصادی 
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سبینمطلق و فقرو مسکنت با فقرنسبت
معین که به ناتوانی اه تامین حداقل سطح در مدی معی تیمطلق فقر•

خوراک، به منظور ادامه بقا برای تامین سه نیاه جسمانی اصلی یعنی
وانی اه به ناتفقرنسبیپوشاک و مسکن ضروری است، اشاره دارد و

. دستیابی به سطح معی ت سایر مردم اطالق می شود
ا م اکل فقر، تعریف کمای و عملیااتی  ن باخالف تعریف کیفیبر •

. روبروست
در فقه خصوصاا در مصاارف هکاات ماورد و مسکنت فقرواژهدو •

این دو واژه به دو مرحله در مدی داللات مای. بحث قرار زرفته اند
.تبه مرحله نخست یاد شده قابل تطبیق اسمطلق فقر.کنند

, ١٦ماره فصهلنامه نامهه مفيهد، شه( یوسفی، محمد رضها)مطلق و نسبیفقرو مسکنت با دو مفهومفقرمقایسه مفاهيم
١٣٨٨/5/٢5
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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

شاخص رشد امنیت اقتصادی

(  توسعه)شاخص های اهداف 



31

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 که در بخ  نخست اشاره کردیم، مبانى مکتب، کلیات•
(. ١٧٦)شودى خاصى پذیرفته مىکه به عنوان اصل مسلّم در همینه

ت که بهه کلياتى اسمبانى اقتصادى اسالم این، بنابر •
ى اقتصهاد از سهوى عنوان اصل مسلّم در زمينهه

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

١0٣مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مبانى اقتصادى اسالم

بخ  سوم

ى مبانى اقتصاد
اسالم

مالیت وارهش

مالکیّت

 هادى اقتصادى

جای اه دولت در اقتصاد

توهیع

١0٣مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
مالیّت وارهش. ١•
اه یکى اه مبانى مهم در هر مکتاب اقتصاادى، تفسایرى اسات کاه•

ماال : پاسا  باه ایان سا االت. شاودارائه مى» ارهش«و» مالیّت«
.؟چیست؟ چه چیزهایى مال هستند؟ مالک ارهش چیست

١0٣مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
بار در قار ن کاریم، حادود ٦٨وم تقات  ن » مال«با اینکه کلمه •

حاار هزار بار در کتا  وسائل ال یعة وحدود دو هزار بار در کتا  ب
وص االنوار به کار رفته است، ولى هیچ تعریف خاصى اه  ن در نصا

ن دینى وارد ن ده وشارع مقدس به همان مفهومى که عموم عقال با  
. اند، اکتفا کرده است شنا بوده

دقیاق این رو، براى یافتن نظر اسالم در این با  باید باه تحلیالاه •
ما به عنوان مادخلى بار ایان. پرداخت» مال«دیدزاه عقال پیرامون 

.کنیم غاه مى» مال«تحلیل اه بررسى معناى لغوى 

١0٤-١0٣مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
مال در لغت•
بسایارى اه لغات (. ١٧٧)باشادماى» مول«ى اه ری ه» مال«کلمه •

ده اند ومفهوم  ن را شاناخته شاشناسان، معنایى براى مال يکر نکرده
. اندنیاه اه توضیح دانستهوبى

: ویادزاو مى. در این مورد توضیحى ارائه کرده است» ابن اثیر«ولى •
اى کاه ى لغوى واستعمال اولى خود بار طاال ونقارهدر ری ه» مال«

ه سپس بر هار چیازى کا. شده استشخص مالک  ن بوده، زفته مى
(.١٧٨)شده استاندوخته ون هدارى وتملّک شود، اطالق 

١0٤مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
مال چیست؟•
حال ازر همین معناى اخیار را تحلیال کنایم وماال را چیازى کاه •

خاواهیم » ماال«اندوخته وتملّک شود، بدانیم، چناد ویگزاى باراى 
:یافت

ه مورد رغبت ومیل عقال است، هیرا  نچه چنین نباشاد، اندوختا. ١•
.شودنمى

االّ کمیا  است، یعنى در دسترس هم اان باه ساهولت نیسات و. ٢•
.کردکسى  ن را ن هدارى واندوخته نمى

١0٤مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
اص یا یعنى عقال نوعى حق اختص. قابل تملّک در نزد عقال است. ٣•

مالکیّاات نساابت بااه  ن را مااى پذیرنااد و االّ اناادوختن  ن شااخص 
نماى ن هدارى کننده را اه دی ران در بهره بردارى متمایز و متفااوت

.کرد

١0٤مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
، »ماال«امام خمینى قدس سره بر اساس ن رش عقالیاى در باا  •

رس معتقدند ازر چیزى فاقد خاصیّت ومنفعت یاا فاراوان ودر دسات
. کنندهم ان باشد، عقال براى  ن مالیّتى اعتبار نمى

ه فاقاد ، مالیّت تابع رغبت و میل عقال است و عقال باه  نچابنابراین•
(. ١٧٩)منفعت باشد، رغبتى ندارند

ى باه  ن اعتقاد ای ان ازر چیزى داراى منفعتى باشد کاه دسترسابه •
شود و ى فاقد منفعت محسو  مىممکن نیست، در نزد عقال به منزله

(.١٨٠)شمارندنمى» مال« ن را 

١05-١0٤مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
ارهش ومال•
وناانى، در بحث هاى زذشته اشاره کردیم، ارسطو، فیلسوف بزرگ ی•

( ١٨٢)اى، ومبادلاه(١٨١)مصرفى، یا اساتعمالى: ارهش را به دو قسم
بنادى اماروه اه مسالّمات اقتصااد ایان طبقاه(. ١٨٣)کردتقسیم مى

.شودمحسو  مى

١05مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 




