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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 به  ايهس سهط
.هستيماقتصادىرشدناگزير از 

ز واقتدار مالى حكومت اسهممى نيازمنهد اقدرت اقتصادى همچنيس •
شهورها ى اقتصادى بيس كشورهاى اسممى وساير كميان بردن فاصل 

ادىاقتصدرشددى خود آهنگ سريعى از است ك  ايس امر نيز ب  نوب 
. طلبدرا مى

•

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

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

توان اقتصادى ك  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 علي  السمم نقل شده استدر •

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

عالى از امام صادق علي  السمم نقل شده است ك  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 ك  مس دوست دارم مردى را ببين: فرمايدامام صادق علي  السمم مى•

  وآل  براى طلب روزى ب  راه افتاده است ورسول خدا صلى اهلل علي
اى امّت پردازند، برخدايا در كسانى ك  ب  سرعت ب  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 علي  السمم نقل است ك  مبهادرت وتسه•

(.119)كندبراى كسب روزى، درآمد را زياد مى
ادى از ى رشد اقتصى پذيرش انديش توان نشان ها را مىايس تشويق•

نيز البت  برخى نويسندگان شواهد ديگرى(. 120)سوى اسمم دانست
  توانهد بهاند ك  خالى از وجه  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
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دینی( عمل)توسعه رفتار 

شاخص های توسعه اسالمی

شاخص اصلی توسعه اسالمی
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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
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2مثال 

(دل نبستن به دنیا)زهد 

نمود اقتصادی

افزایش نرخ فعالیت های اقتصادیتالش اقتصادی حداکثری

ساده زیستیبرداشت شخصی حداقلی

کاهش نرخ مصرف گرایی

افزایش نرخ کمک های بالعوض

شاخص های توسعه اسالمی
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3مثال 

ایمان به قیامت

نمود اقتصادی

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

افزایش نرخ عمل به تعهدات اقتصادی

(منافع عمومی)افزایش نرخ توجه به منافع جامعه اسالمی 

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

راه سازی، سد )افزایش نرخ سرمایه گذاری در بخش های عمومی 
...(سازی، صنایع مادر، 

شاخص های توسعه اسالمی
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آثار اقتصادی

توسعه اقتصاد کالن

توسعه امنیت اقتصادی

/ ...(اختراع / مادی و معنوی، حق تألیف )امنیت مالکیت 

امنیت سرمایه گذاری

کاهش فقر

توسعه عدالت اقتصادی

کاهش قدرت خلق پول

شاخص های توسعه اسالمی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال
شاخص های رشد در مكتب اقتصادی اسمم •

رشد اقتصاد كمن –
افزاي  توليد ناخالص داخلی•
رشد امنيت اقتصادی–

امنيت مالكيت •
مادی–
معنوی–

رشد عدالت اقتصادی–
رشد رفاه عمومی•
كاه  فاصل  بيس دهك های اقتصادی•
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Economic Growth Definition

• We define economic growth in an economy 

by an outward shift in its Production 

Possibility Curve (PPC).

• Economic growth is measured by the 

increase in a country’s total output or 

real Gross Domestic Product (GDP) or Gross 

National Product (GNP). 

https://www.intelligenteconomist.com/economic-growth/

https://www.intelligenteconomist.com/production-possibilities-frontier/
https://www.intelligenteconomist.com/gross-domestic-product-gdp/
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Economic Growth Definition

• The Gross Domestic Product (GDP) of a 

country is the total value of all final goods 

and services produced within a country 

over a period of time.

• Therefore an increase in GDP is the 
increase in a country’s production.

https://www.intelligenteconomist.com/economic-growth/
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اقتصادیرشدتعریف 
د يهك اقتصادی ب  تعبير ساده عبهارت اسهت از افهزاي  توليهرشد •

. سال پاي كشور در يك سال خاص در مقايس  با مقدار آن در
توليهد يها (GNP)توليهد ناخهالص ملهیسطح كهمن، افهزاي در •

در سال مورد بحث ب  نسبت مقهدار آن در  (GDP)ناخالص داخلی
. يك سال پاي ، رشد اقتصادی محسو  می شود

يه  ايس ك  برای محاسب  رشد اقتصادی، از قيمت ههای سهال پاعلت •
اخهالص استفاده می شود آن است ك  افزاي  محاسب  شده در توليد ن
قيمت هها ملی، ناشی از افزاي  ميزان توليدات باشد و تأثير افزاي 

.حذف گردد( تورم)

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتصادیرشد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشد
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اقتصادیمنابع رشد 
:رشد اقتصادی عبارت اند ازمنابع •
(نيروی كارياسرماي افزاي )نهاده های توليد افزاي  •
عوامل توليدبهره وریافزاي •
ب  كارگيری ظرفيت های احتمالی خالی در اقتصاد•

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتصادیرشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشد


20

اقتصادیمنابع رشد 

منابع رشد اقتصادی 

افزاي  نهاده های توليد 
(نيروی كارياسرماي افزاي )

عوامل توليدبهره وریافزاي 

ب  كارگيری ظرفيت های احتمالی
خالی در اقتصاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتصادیرشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشد
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
م مكتب اقتصادی اسم

رشد اقتصاد كمن 

رشد امنيت اقتصادی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
م مکتب اقتصادی اسال

رشد اقتصاد کالن 
افزایش تولید ناخالص

داخلی

رشد امنیت اقتصادی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
م مکتب اقتصادی اسال

رشد اقتصاد کالن 
افزایش تولید ناخالص

داخلی

امنیت مالکیت رشد امنیت اقتصادی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
مکتب اقتصادی اسالم

رشد اقتصاد کالن 
افزایش تولید ناخالص

داخلی

امنیت مالکیت رشد امنیت اقتصادی

مادی

معنوی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
مکتب اقتصادی اسالم

رشد اقتصاد کالن 
افزایش تولید ناخالص

داخلی

امنیت مالکیت رشد امنیت اقتصادی

مادی

معنوی

رشد عدالت اقتصادی

رشد رفاه عمومی

کاهش فاصله بین دهک
های اقتصادی
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رشد اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسمم

نسبت ب  درون جامع 
اسممى

رشد اقتصادى

عدالت اقتصادى

امع  نسبت ب  بيرون ج
قدرت اقتصادىاسممى
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اقتصادىرشد 

جامع  قبل از تحقق 
عدالت و قدرت

رشد
جامع  دارای عدالت و 

قدرت
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اقتصادىرشد 

جامع  دارای عدالت و 
قدرت

رشد

نشاط اقتصادی

امنيت اقتصادی

عدالت اقتصادی
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اقتصادىرشد 

جامع  دارای عدالت و 
قدرت

رشد

رشد اقتصاد كمن نشاط اقتصادی
افزاي  توليد ناخالص

داخلی

امنيت اقتصادی

عدالت اقتصادی




