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عٌاطر  
شوَل جْاى  

 فلسفِ

(هباًی ٍ اّذاف)هكتب   

(بالوعٌی األخض)ًظام   

 عٌاطر هَقعيتى 

« بايذ»قضاياى   

«ّست»قضاياى   

 ديي 

 سازٍكار

 حقَق ثابت

 حقَق هتغير

 اخالق

 خذا شٌاسی
 اًساى شٌاسی

 ّستی شٌاسی
 نظریه اندیشه مدون در اسالم
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 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم

 دين 

عناصر 
 جهانشمول

 قضاياى هست

 فلسفه

 هستی شناسی

 خدا شناسی

 اخالق انسان شناسی

 بايد  قضاياى

 مكتب 

 مبانی 

 اهداف

نظام بالمعني 
 األخص

 حقوق 

 ثابت
عناصر 
 موقعيتى 

 حقوق متغير سازوكار



4 

 فلسفِ

 اخالق
 هكتب

 ًظام
 سازٍكار

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم

 سیستم اسالمی

 حقوق
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 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم

 دين 
عناصر 

 جهانشمول
 فلسفه قضاياى هست

 هستی شناسی

 خدا شناسی

 انسان شناسی
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 هكتب

 مکتب اهذاف مبانی

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم
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 هكتب

 اهذاف مبانی

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم
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 هكتب ٍ ًظام

 ًظام اهذاف مبانی

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم
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 (دستگاُ ًْاد ّای جْاى شوَل)ًظام 

 3نهاد

 2نهاد

 1نهاد

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم
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ٍيژگی ّای . ۴.۱
 ًظام

 جْاى شوَلی. ۱.۴.۱

 (قضايای بايذ)فقْی بَدى. ۲.۴.۱

 هبتٌی بر هباًی هكتب، در جْت اّذاف. ۳.۴.۱

 هتشكل از ًْادّا. ۴.۴.۱

 زير بٌای برخی از حقَق جْاى شوَل. ۵.۴.۱

 اهری هَجَد ٍ قابل كشف. ۶.۴.۱
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 ًْاد

الگوی رفتاری تثبیت شذه ای که انتظاار مای ر د   •
 .توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی تحقق یابذ

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم
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 (دستگاُ ًْادّای هَقعيتی)سازٍكار 

ًْاد هَقعيتی  
۳ 

ًْاد 
هَقعيتی  

۲ 

ًْاد 
هَقعيتی  

۱ 

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم
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 حقَق
عناصای  بخشای  عینیات  شاییتت بایای   اعتباراتی کاه  •

بین انواع نهادها تنظیم ر ابط   ساز کار مکتب، نظام   
 .اعتبار می کنذ

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم
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 رٍش دستيابى بِ فلسفِ، هكتب،ًظام ٍ سازٍكار 

هراحل  
دستيابى بِ 

اخالق  فلسفِ،
ًظام ٍ هكتب،

 سازٍكار

 .استخراج ٍ كشف عٌاطر ديٌى - ۱

 .شوَل از هَقعيتى تفكيك عٌاطر جْاى - ۲

 شوَل در ٍراء عٌاطر هَقعيتى  دست يابى بِ عٌاطر جْاى - ۳

 شوَل   طبقِ بٌذى عٌاطر جْاى - ۴

 شوَل ّواٌّگ سازى عٌاطر جْاى - ۵

 .طراحى سازٍكار بر اساس عٌاطر جْاى شوَل - ۶

 ۳9۵هْذی ّادٍی تْراًی، هباًی كالهی اجتْاد، ص
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 كشف عٌاطر ديٌى

كشف 
عٌاطر  
 ديٌى 

 راُ هستقين 
هراجعِ بِ ًظَص 

گيرى از   ديٌى با بْرُ
 ى فقِ سٌتى شيَُ

 جهانشمول

 موقعٌتً

هراجعِ بِ 
 عقل

 جهانشمول

شمولجهان غيرهستقين  

 ۳9۶هْذی ّادٍی تْراًی، هباًی كالهی اجتْاد، ص
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 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم

 دلٌل
 عقلی

 نقلی
 قرآن

 سنت
 قولی

 فعلی
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 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم

 دلٌل

 جهانشمول عقلی

 نقلی
 قرآن

 سنت
 قولی

 فعلی
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 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم

عناصر 
 موقعيتی

 قرآن

 سنت

 قولی

 فعلی
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 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم

اصالتجهانشمولیعناصر
 دٌنی
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 كشف عٌاطر ديٌى

كشف 
 عٌاطر ديٌى 

 غيرهستقين

 ازپاٌٌنبهباال

ازٌک)ازموازیبهموازی
عنصردرٌکبخشبهعنصر

 (دٌگردرهمانبخش

 ازباالبهپاٌٌن

 ۳9۶هْذی ّادٍی تْراًی، هباًی كالهی اجتْاد، ص
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 كشف عٌاطر ديٌى

كشف 
عٌاطر  
 ديٌى 

 غيرهستقين

 ازپاٌٌنبهباال

 ازفلسفهبهاخالق

مكتبازفلسفهٌااخالقبه  

ازفلسفهٌااخالقٌامکتب
 بهنظام

ازٌک)ازموازیبهموازی
عنصردرٌکبخشبهعنصر

 (دٌگردرهمانبخش

 ازباالبهپاٌٌن

 ۳9۶هْذی ّادٍی تْراًی، هباًی كالهی اجتْاد، ص
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 كشف عٌاطر ديٌى

كشف 
عٌاطر  
 ديٌى 

 غيرهستقين

 ازپاٌٌنبهباال

 ازفلسفهبهاخالق

ازفلسفهٌااخالق
مكتببه  

ازفلسفهٌااخالق
 ٌامکتببهنظام

 ۳9۶هْذی ّادٍی تْراًی، هباًی كالهی اجتْاد، ص
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 كشف عٌاطر ديٌى

كشف 
 عٌاطر ديٌى 

 غيرهستقين

 ازپاٌٌنبهباال

ازٌک)ازموازیبهموازی
عنصردرٌکبخشبهعنصر

 (دٌگردرهمانبخش

 ازباالبهپاٌٌن

 ۳9۶هْذی ّادٍی تْراًی، هباًی كالهی اجتْاد، ص
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 كشف عٌاطر ديٌى

كشف 
عٌاطر  
 ديٌى 

 غيرهستقين

 ازپاٌٌنبهباال

 ازفلسفهبهاخالق

 ازفلسفهٌااخالقبهنظام

ازفلسفهٌااخالقٌامکتب
 بهنظام

ازٌک)ازموازیبهموازی
عنصردرٌکبخشبهعنصر

 (دٌگردرهمانبخش

 ازباالبهپاٌٌن

ازنظامبهمکتبٌااخالق
 ٌافلسفه

 ازمکتببهاخالقٌافلسفه

 ازاخالقبهفلسفه

 ۳9۶هْذی ّادٍی تْراًی، هباًی كالهی اجتْاد، ص
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 كشف عٌاطر ديٌى

كشف 
عٌاطر  
 ديٌى 

 غيرهستقين

 ازباالبهپاٌٌن

ازنظامبهمکتب
 ٌااخالقٌافلسفه

ازمکتببه
 اخالقٌافلسفه

ازاخالقبه
 فلسفه

 ۳9۶هْذی ّادٍی تْراًی، هباًی كالهی اجتْاد، ص
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 كشف عٌاطر ديٌى

كشف 
عٌاطر  
 ديٌى 

 غيرهستقين

 ازپاٌٌنبهباال

 ازفلسفهبهاخالق

 ازفلسفهٌااخالقبهنظام

ازفلسفهٌااخالقٌامکتب
 بهنظام

ازٌک)ازموازیبهموازی
عنصردرٌکبخشبهعنصر

 (دٌگردرهمانبخش

 ازباالبهپاٌٌن

ازنظامبهمکتبٌااخالق
 ٌافلسفه

 ازمکتببهاخالقٌافلسفه

 ازاخالقبهفلسفه

 ۳9۶هْذی ّادٍی تْراًی، هباًی كالهی اجتْاد، ص
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عناصرموقعٌتً
 زمانمعصومع

ٌكًازمنابعكشف
 عناصرجهانشمول

منشأالهامبراي
طراحًعناصر
 موقعٌتًدرزمانما
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 فلسفِ

 اخالق
 هكتب

 ًظام
 سازٍكار

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى 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

 حقَق
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 هٌْذسی راُ

نقطه
 موجود

مهندسی
 راه

نقطه
 مطلوب
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 طراحی ًظام جاهع يا هٌظَهِ ًظام ّا

سيستم 
 سياسی 

سيستم 
 اقتصادی

سيستم 
 تربيتی

سيستم 
 فرهنگی

سيستم 
 اجتماعی
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 كاركردّای ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم

کارکردها
ینظرٌه
اندٌشه
مدوندر
 اسالم

 استخراج نظام های اسالمی از قرآن

 راهنمای اسالمی سازی علوم

 دستيابی به علوم انسانی اسالمی

 توسعه در دانش فقه و اصول

 تحول در ساختار آموزشی و پرورشی

 الگويی برای وحدت حوزه و دانشگاه

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى در اسالم
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 فلسفِ

 اخالق
 هكتب

 ًظام
 سازٍكار

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى 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

 حقَق



 فلسفه اقتصاد اسالمی

مبانى برخاسته از اسالم فقط»فلسفه«ودراٌنجامرادمااز•

.است بينى آن و جهان



 فلسفه اقتصاد اسالمی

استکهباوربهاعتقاداتدانٌماسالمدارایٌکسریمی•

هدفیکهبرایآن)آنها،دررسٌدنانسانبههدفمطلوب

.،دخالتدارد(خلقشده

استفلسفی و کالمی هایبحثدراموراعتقادیازنوعبحث•

.ٌعنیآنهاازحقاٌقهستند

هایاٌنمفاهٌماعتقادیبامفاهٌمدٌگربشریدرزمٌنه•

.کنندمختلفحٌات،ارتباطدارندودرآنهانمودپٌدامی

.بخشیازآنهابامفاهٌماقتصادیمرتبطاست•



ى اقتصادى  فلسفه«ىاقتصادبهدنبالاگرمادرزمٌنه•

هستٌم،» اسالم

ُنُمود اعتقادات كنٌمكهوجومىدرواقعامورىراجست•

شودمحسوبمىى اقتصاد اسالمى در حوزه

تلقى»مكتب اقتصادى اسالم«مبنايى براى وبهعنوان•

.گرددمى

 فلسفه اقتصاد اسالمی



 فلسفه اقتصاد اسالمی

مدّبرٌتورزاقٌتومالكٌتمطلقهىخداوندمطالبىمانند،•

متعال،محدودٌتٌاعدممحدودٌتنٌازهاىانسانومنابع

،كهبهنوعىدرمبانىواهدافطبٌعىموجوددراٌنجهان

ىاقتصادىاسالممورداقتصادىتأثٌرمىگذارند،درفلسفه

.بحثقرارمىگٌرد



 فلسفه اقتصاد اسالمی

یعقاٌددٌنیدرماناماٌنمجموعهازمفاهٌمراکهازحوزه•

یآٌدونموداعتقاداتاسالمدرحوزهیاقتصادبهدستمیزمٌنه

.نامٌمیاقتصاداسالممیشود،فلسفهاقتصادمحسوبمی

،جهانیاقتصادیاسالم،دٌدگاهاسالمرانسبتبهمادرفلسفه•

کنٌموازآنجاوارتباطانسانباجهانمطرحمیانساننسبتبه

هاهماننددٌگرمفاهٌماعتقادیازمفاهٌمتکوٌنیکهاٌنبحث

یاقتصادباشند،بحثفلسفههستندوناظربهحقاٌقدٌنیمی

.یکالمیوفلسفیدارداسالمی،صبغه

 .شودیاقتصاداسالمیازاموراعتباریصحبتنمیدرفلسفه•





 فلسفه اقتصاد اسالمی

دانٌموآنمثالًدراعتقادات،خداوندراصاحبصفاتیمی•

.ب.صفاتذات.أ:کنٌمصفاترابهدودستهتقسٌممی

.صفاتفعل



یخداروزیدهنده.است«رازق»ٌکیازصفاتفعل•

.مخلوقاتخوٌشاست

بحثدرموردصفاتخداوند،ٌکبحثکالمیاستو•

اماهمٌنبحثاعتقادیبا.یکالمیواعتقادیداردصبغه

.ٌابدکندودرآننمودمیاقتصادارتباطپٌدامی



 فلسفه اقتصاد اسالمی

منابع اقتصاددرٌکتعرٌفابتداٌی،دانشیاستکهدرمورد•
ومرادازمنابعکمٌاب،منابعیاستکههر.گوٌدسخنمیکمياب
بهتوانندیابنایبشرنمیهمهولیدرحٌاتبشردخالتدارندچند

.ازآنهااستفادهکنندطورنامحدود

گٌرند؛زٌراقرارمیرزقاٌنمنابعدرٌکمعنایوسٌعدر•
گٌردرزقفقطآبوغذانٌست؛بلکهتمامچٌزهاٌیرادربرمی

.کهبشردرمعٌشتبهآننٌازمنداست

بنابراٌنمفهومرازقٌتخداوندکهٌکمفهوماعتقادیاست،در•
شودوآنجااستکهنسبتبهبعضییاقتصادمعنادارمیحوزه

 .گرددهاٌیآشکارمیگٌریهاونتٌجهمطالباقتصادی،داوری



 فلسفه اقتصاد اسالمی

ایدرمورداقتصادوجودهایبدبٌنانهدٌدگاه:بهعنواننمونه•

رشدجمعٌتدرمقاٌسهبارشدمنابعبه:شودگفتهمی.دارد

ایاستکهبهمرورزمان،منابعپاسخگوینٌازبشرگونه

.رسدیقحطیمینخواهدبودوبشرحتماًبهنقطه



 فلسفه اقتصاد اسالمی

.اٌنهمانبحثیاستکهمالتوسمطرحکرد•

رشدبشرتصاعدهندسیداردورشدمنابعتصاعد:اوگفت•

.گٌرنددرنتٌجهبهمروراٌنهاخٌلیازهمفاصلهمی.حسابی
.گویبشرنخواهدبودومنابعجواب

یمالتوسبادرمقابل،شهٌدصدرمعتقداستکهنظرٌه•

کند،تنافیرواٌاتوآٌاتیکهخداوندرارازقمعرفیمی
 .دارد



 فلسفه اقتصاد اسالمی

شودکهچگونهآنامرباتوجهبهاٌننمونهواضحمی•

شودوقضاوتاعتقادیدراٌنبحثاقتصادیمعنادارمی

.گرددهاٌینسبتبهآناراٌهمی

اگرخداوندرازقاستکههست،هٌچگاهنظرٌهمالتوس•

.درستنخواهدبود

.اٌننمونه،ٌکیازگزارههایمطرحدراٌنزمٌنهاست•

وجوکنٌم،مفاهٌمیعقاٌدخوٌشراجستاگرمجموعه•

.توانٌماستخراجکنٌممتعددیدررابطهبااقتصادمی
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 فلسفِ

 اخالق
 هكتب

 ًظام
 سازٍكار

 ًظريِ اًذيشِ هذٍى 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

 حقَق



1مثال   (دل بستن به خدا)توکل  

 نمود اقتصادی

 کاهش نزخ پس انداس بانکی

 افشایش نزخ ریسک پذیزی اقتصادی

 کاهش نزخ بیمه گزی

 افشایش نزخ کمک های بالعوض

 شاخص های توسعه اسالمی



2مثال   (دل نبستن به دنيا)زهد  

 نمود اقتصادی

 افزايش نرخ فعاليت های اقتصادی تالش اقتصادی حداکثری

 ساده زيستی برداشت شخصی حداقلی

 کاهش نرخ مصرف گرايی

 افزايش نرخ کمک های بالعوض

 شاخص های توسعه اسالمی




