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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

نهادهاى دولتى

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى 
غيردولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

نهاد بنگاه هاى. 1
.كمك معّوض

نهاد بنگاه هاى . 2
.كمك بالعوض

.نهاد بازار. 3
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نهادهاى غيردولتى

نهاد بازار

بازار سرمايه. 1

بازار كار. 2

بازار كاال وخدمات. 3

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نهادهاى غيردولتى

نهاد ی هاخصلت
نظام در بازار

اقتصادى اسالم 

.كارآيى بازار. 1

.چگونگى تعيين قيمت وقيمت مطلوب. 2

.نقش دولت در بازار. 3

.محدوديت هاى بازار. 4

.انحصار در بازار. 5

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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رَاءِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ كَرَاهَةِ اخْتِيَااِِ شِا اسْتِحْبَابِ 
الدَّقِيقِ

قِ وَ بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ شِرَاءِ الدَّقِِي33« 6»•
تَأَكَُِّّ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْخُبْزِ مَعَ إِمْكَانِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ

مُحَمقَُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَِّقةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَََّ « 7»-22934-1•
نِ عَبَّادِ بْاعَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمقٍَّ بْنِ

-لْفَقْدرََِالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبَِّْ اللقهِ ع يَقُولُ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ يَنْفِي ا« 1»حَبِيبٍ 
هُ أَبْقَداََ لَ: َِالَ ُِلْتُ-وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ-وَ شِرَاءُ الَّقِِيقِ يُنْشِئُ الْفَقْرَ

.فْعََُُِالَ ذَلِكَ لِمَنْ يَقَِّْرُ وَ لَا يَ-فَمَنْ لَمْ يَقَِّْرْ عَلَى شِرَاءِ الْحِنْطَةِ-اللقهُ
حَاََ مِ ْ• لَدهُ وَ رَوَاهُ الشقيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَََّ بْنِ مُحَمقٍَّ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسدْ

«2».
.عائذ بن جنَّب-في التهذيب-(1)•
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بن حبيب أبو أحمد ( عَبَّادِ)عائذ 
-3747262/العدينبداب.../عبدَّأبديأصحاب/الطوسيرجال[ 1/1]•

. العبسي الكوفي[ 1/2]عائذ بن حبيب أبو أحمَّ -656
-3748262/العدينبداب.../عبدَّأبديأصحاب/الطوسيرجال[ 2/1]•

. الكوفي بياع الهروي[ 3/1]عائذ بن نباتة األحمسي -657
عائذ بن 46.../عبَّأبيأصحاب.../عبَّأبيأصحاب/البرِيرجال[ 4/1]•

حبيب البجلي 
. األحمسي كوفي كان يبيع الهروي[ 5/1]•

.ِوي عنه ابن ابي عمير ِوایتين•
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نَةِ وَ ََقْدِیمِاهِ عَ َااسْتِحْبَابِ  ى ادِّخَاِِ قُوتِ الساَّ
شِرَاءِ الْعُقْدَةِ 

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَََّ بْنِ مُحَمقَِّ بْنِ خَالٍَِّ عَنْ مُحَمقدَِّ « 3»-22935-2•
َِدالَ لِدي :بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَِّْ اللقهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الصقبقاحِ الْكِنَانِيِّ َِالَ

أَبُو عَبَِّْ اللقهِ ع 

رَاءُ الاادَّقِيقِ  ُ ٌّیَااا • بَّاِِ شااِ رَاءُ -أَبَااا الصااَّ وَ شااِ
ال َّاهِ فَنَعُاو ُ بِ-وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ-الْحِنْطَةِ عِزٌّ

.مِنَ الْفَقْرِ

434: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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