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 22/12/1394تاريخ پذيرش:   15/8/1394تاريخ دريافت:
 

 چکیده
ب  شالالودب    ری درآمد معرفی مییکی از ا زارهای مؤثر  ر کاهش نا راالحسالال ب  ب ع وان قرض عقددر نظام مالی اسالالالمی 

درآمد نقش  سالالزایی را در عدم تمرکز ثروت  ای کب  ا  رقراری جریان پول از طبقات ثروتم د  ب سالالمط طبقات ک  گونب
مدت و  ل دمدت  ین     هدف از این مقالب  ررسالالالی را کب کوتا       ک د. درآمد  ین نیازم د ایفا می      ین ثروتم دان و  هبود 

ستفاد  از داد     ب ع وان متغیر توضیحی و توزیع الحس ب   تسهیالت قرض  سط کب  ا ا ستب ا ای  هدرآمد  ب ع وان متغیر وا 
سال    ستب  مدل و روش1363-1391های سری زمانی  ین  ضیب    مبت ی (ARDLهای توزیعی)وقفب  ا خودهمب  ر فر

سی قرار می  ش   کوزنتس مورد  رر سه  درآمدی دهکی  ب ع وان  ستفاد    اخص توزیعگیرد. در این مدل از متغیر  درآمد ا
سطب  شان    گردید  ا ضیب کوزنتس  ب طور کلی ن سهیالت قرض ده د  اثر مع انتایج  ا رد فر س ب  ر  هبو دار ت توزیع   دالح
درآمد در واحد  هبود توزیع0/1594E-3الحس ب م جر ب تسهیالت قرض در افزایش واحد یکطوری کب  ب درآمد اسطب
 رد وارد  شالالو  درصالالد96 دور  هر در کب دهدمی شالالاننیز ن96/0مقدار  ا خکا تصالالحی  ضالالری شالالود و جامعب می

الحسالال ب  در این مکالعب ضالالمن تیکید  ر احیاس سالال ط الهی قرض با دیمی تعدیل  ل دمدت مقادیر سالالمط  ب مدتکوتا 
ی   مل حس بب انگیز  های تشویقی م اس  و  یان آثار مع وی و پاداش اخروی این ع   ا اجرائ سیاسط  گردد: پیش هاد می 

های  افراد را در سالالدرد  گراری این نوا از حسالالا  ها  یش از گرشالالتب افزایش داد و  ا کاهش نرر قخایر قانونی سالالدرد 
درآمد و کاهش شالالکاف  الحسالال ب و نظارت دقید در واگراری تسالالهیالت  ب اقشالالار نیازم دب در جهط  هبود توزیع قرض

 طبقاتی در جامعب گام  رداشط.  

 
 های درآمدیب مدل خودهمبستگی  ا وقفب های توزیعیالحس بب توزیع درآمدب دهکتسهیالت قرضکلیدي:  واژگان

 JEL:F43, E25,C13, E31طبقه بندي 

 

                                                                                                                   
رد  هالای قالرض الحسال ب  الانکی در      ررسالی عوامالل مالؤثر  الر ساله  سالد      ".مقالب در راسالتای پایانامالب  الا ع الوان      1

 همدان-دانشگا   وعلی سی ا"ایران

 mehregannader@yahoo.com                                          استاد گرو  اقتصاد دانشگا   وعلی سی اب     .2

 Me.khoshakhlagh@gmail.com                                        رشتب علوم اقتصادیب    دانشجوی دکتری .3
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 مقدمه

خصوص کشورهای درحال توسعب     درعل  اقتصاد  ب  اساسی  لی و ص توزیع درآمد از جملب موضوعات ا 

 این کشالالورها قرار می سالالیاسالالتمداران درو  مردانر  مورد توجب دولتاای کب همو گونب  ب اشالالد  می

صلی      چرا بگیرد شاخصب های ا سعب یکی از  شورها  کب در اد یات تو چگونگی نحو  ی توزیع درآمد  ک

نیز هموار   ؛ در ایرانشالالالود   یان می ب جهط کاهش فاصالالاللب طبقاتی میان اقشالالالار مفتلا جامعب 

سئلب  صادی یکی از دغ   درآمدتوزیع م شد اقت سط  ب طوری   همرا   ا ر صادی دولط  ود  ا دغب های اقت

سعة  های کب در  رنامب سالمی  انقال  از پس های سال  تو سط:   ا سعب عالو   ر    رنامب"آمد  ا های تو

 (.1387بهمکاران و مهرگان)"همرا  آورند  ا رشد تولید را  ب تیمین و گسترش عدالط اجتماعی  اید

را تفصیص نام اس  م ا ع  ب گروهی و محروم     اسالم ریشب اصلی  سیاری از مشکالت اقتصادی       

سالالالاختن دیگران و نیز  ب کار نگرفتن توان انسالالالان در  هر   رداری از م ا ع طبیعی می داند.  دین       

سب   رای از میان  ردن مشکل اولب  ر توزیع م اس  درآمد تیکید می ورزد و  رای رفع مشکل دومب 

مکلو  نهایی اسالم در توزیع درآمدب مواسات    .رمی دارددرجهط ایجاد انگیز  های کار و تالش گام  

 (424 -426صدرب ص )و ایثار اسط.

 ب ع وان هموار  الحسالال ب  عقد قرض ب در نظام مالی اسالالالمی  ا توجب  ب حرمط ر ا در معامالت 

و نیز کمک  ب اقشالالالار نیازم د  ب جهط  مرفع طبقب ثروتجهط تعدیل  در و اصالالاللی جایگزی ی مؤثر

صادی الی در فعالیط هامین میت شود   ی اقت و این امر تا آنجا مورد توجب  ود  کب  ب جهط معرفی می 

سطب آنچب دوام و         سالم معتقد ا سط . ا شد  ا سترش آنب آثار مادی و مع وی فراوانی قکر  رغبط و گ

 قای هر حکومتی  ب آن وا ستب اسط ایجاد زمی ب های  سط عدالط در جامعب اسط و از لوازم اصلی       

شط  رای       ح سعط در معی شد و کمال از ین  ردن فقر و تبعیض در جامعب و ایجاد و سوی ر رکط  ب 

 در اسالالالمی  انکداریلرا  ا توجب  ب چ ین اهدافی  (1392زندگی مردم اسالالط)تا لی و کوچک زاد ب

سترش  اخیر سالهای  طی جهان سک    شریعط   ا مکا د  انکی و مالی ا زارهای و یافتب شتا انی  گ

سالم  سالم  جهان یزن ا سهیالت  (2 ص ب1390 احمدآ ادیب نوری) اند نوردید  در سرعط   ب را ا کب ت

 الحس ب یکی از این ا زارها می  اشد. قرض

 

 بیان مسئله

اری و  های دیدگراران سدرد  قانون  انکداری  دون ر ا و  یان قانونگرران از طراحی را کة میان سدرد  طبد 

ها  هدف سالالالودآوری  انکک د کب در آن   معرفی می الحسالالال ب اس عقد قرض  راسالالالرا ها  انداز  ا  انک    پس

گراران و نیازم دانی هست د کب این تسهیالت را تقاضا     ای میان سدرد  ها صرفاً واسکب   اشد؛  لکب  انک نمی

گری میان دوگرو  تقاضاک  د  و عرضب ک  د  این وجو     ای جز واسکب و در این چارچو  وظیفب بک  دمی
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 رای   ایران اسالمی  جمهوری اساسی   قانون 43 اصل  9و 2   دهای های هدف تحقد ا توجب  ب ب ارندرا ند

نامب اجرایی  قانون  انکداری  دون ر ا و آیین 14طبد ماد   ر  و همچ ین حقیقی اشفاص های احتیاج رفع

 : الحس ب ک  دمر وطب  انکها مجازند در موارد زیر اقدام  ب اعکای قرض

تامین مایحتاج    زا و در جهط  شالالالرکتهای تولیدی و خدماتی کب فعالیط آنها اشالالالتغال          الا(  ب   

 .ضروری جامعب اسط

  .طور مستقی   ب امور کشاورزی و دامدروری  دردازند (  ب افرادی کب  ب

های ازدواجب تهیب جهیزیبب درمان  یماریب تعمیرات       ج(  رای رفع نیازهای افراد در موارد هزی ب   

مدت کب در این خصالالوص  ؛ هزی ب تحصالالیلیب کمک  رای ایجاد مسالالکن در روسالالتاهامسالالکنب کمک 

های اعکایی  رای رفع نیازهای الحس بهای تولیدی حداکثر پ ج سال و قرض الحس ب  ازپرداخط قرض

سط.  انکها  ب        سال ا سب  صی  صول مکالباتب  شف شتری  م ظور اطمی ان یافتن از و تامین کافی از م

  1.الحس ب دو و نی  درصد کارمزد دریافط ک  دند از  ا ط اعکای قرضگیرند و حد دارمی

و اهتمام حال  ا توجب  ب گرشالالط حدود سالالی سالالال از تصالالوی  و اجراس قانون  انکداری  دون ر ا  

گرار  ب مبادرت  ب عقود قرض الحسالال ب معامالت و پرداخط تسالالهیالت قرض الحسالال بب در این   قانون

 ب دنبال پاسخ این سؤال می  اشی     1391تا 1363های  ری زمانی سال مقالب  ا  ررسی داد  های س  

کبب آیا تسالالهیالت قرض الحسالال ب اثر مؤثری  ر  هبود توزیع درآمد و کاهش شالالکاف طبقاتی در ایران  

 داشتب اسط ؟

 

 مروري بر مطالعات تجربي

 مطالعات خارجي

های اقتصالالالال          سالالالر کب متغیر عات را  کال غاز  ررسالالالی و م مد اد کالن  ر توزیع آ عب    درآ کال ب از م

(ب 1986) 4(ب پاپانک و کین1976) 3. مکالعات  عدی نیز نظیر الوالیا( آغاز می شالالود1955)2کوزنتس

(  ب پیروی از کوزنتس سالالالعی در 1993)7(ب آناد و کانبور1988) 6( کامدونا و سالالالالواتور 1988) 5رام

صورت گرفتب نشان ده د     ررسی را کب میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد نمودند. حج  مکالعات    

صل جدیدی از  سی توزیع درآمد و ارائب طرید  ف سط.      رر صادی ا شکالت اجتماعی و اقت ب  رای حل م

                                                                                                                   
 نقانون عملیا ت  انکی  دون ر اب  انک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا .1

2. Kuznets  

3. Elvalya  

4. Papanek & Kyn  

5. Ram  

6. Campano & Salvatore 

7. Anand & Kanbur 
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در این میان مکالعات گسترد  دیگری نیز در ارتباط  ا عوامل مؤثر  ر نا را ری انجام شد  اسط کب  ب  

نب می  کاران        طور نمو چاو و هم عب  کال کاران (بایسالالالل د و  2000)1توان  ب م (و اوالال و 2005)2هم

 ( اشار  کرد. 2005)3وال

 و مدت  کوتا   را کب   ب  ررسالالالی  ای مکالعب   در (2012) 4عمر عظمی موهد  و عبدو   محمد  

سالمی   انکداری  ین  ل دمدت سعب  و ا صادی  تو شور   رای اقت  م ظور این  رای .پرداخت د اندونزی ک

 تصالالحی  مدل و انباشالالتگی ه  مدل از اد اسالالتف  ا 2003- 2010سالالالهای فصالاللی دادههای از آنها

 را کب وجود ده د  نشالالان مدل از آمد  دسالالط  ب هاینتیجب  .کردند اسالالتفاد ( (5ARDLخکا

 . ود اقتصادی توسعب و رشد و اسالمی  انکداری  ین مع اداری و  ل دمدت
 رشالالد و اسالالالمی  انکداری پویا  ین تقا ل  ررسالالی  ب (2009)6مولیانی راتان و فرگانی حافظ 

 همانباشالالتگی آزمون و خکای  رداری تصالالحی  مدل از اسالالتفاد   ا مالزی کشالالور در اقتصالالادی

سهیالت  سری  هایداد   از آنها م ظور این  رای.پرداخت د سالمی   انکداری مالی زمانی ت  تولید و ا

ستفاد   19972005 دور   رای  انکها فعالیتهای مبادلب ای و ثا ط سرمایب  داخلیب ناخالص  د.کردن ا

شان  نتایج   انکداری رشد   رای گرنجری علیط ثا طب سرمایب  فقط درکوتا  مدت کب  ود این ده د  ن

سالمی  سط   ود  ا سط  حالی این در و ا سالمی   انکداری  ین دوطرفب را کب یک  ل دمدت در کب ا  و ا

 .داشط وجود اقتصادی رشد ثا ط در ار  سرمایب

 

  مطالعات داخلي

های تک یس سه  و جی ی ضری   ر مؤثر عوامل الگوهای(  ا استفاد  از 1393کمیجانی و محمدزاد )

 الگویپرداخت د. "جبرانی ای سالالیاسالالط عملکرد و درآمد توزیع  ر تورم تیثیر" ب  ررسالالی  درآمدی

 استفاد    ا ها  یستک  ر  مؤثر عوامل الگوی و(OLS)مر عات حداقل روش از استفاد    ا جی ی ضری  

سیون  روش از صل  نتایج .شدند   رآورد (SUR)نامرتبط ظاهر  ب های رگر شاخص  از رآورد حا  مدل 

شان  جی ی سبط  و دولط مفارج  یکاریب تورمب متغیرهای داد ن صد  10 سه   ن   اال درآمدی گرو  در

صد  10  ب شتب  م فی تیثیر نا را ری روی فقیر در سی    کاالهای یارانب افزایش  ا و دا سا  40 سه   و ا

صد  صل  نتایج. همچ ین یا دمی  بود ه نا را ری فقیر در شان  اه یستک   ر مؤثر عوامل الگوی از حا  ن

سی   کاالهای یارانب  یکاریب نرر تورمب نرر افزایش کب داد سا سبط  و ا صد  10 سه   ن   ب ثروتم د در

                                                                                                                   
1. chav & et al 

2. Island and et al. 

3. Aolala & Vela 

4. Abduh & Azmi Omar 

5. Auto Regressive Distributed Lag 

6. Furqani & Mulyany 
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 افزایش و شود  می م جر نا را ری افزایش  ب و  ود   اال درآمد  ا های  یستک  نفع  ب فقیر درصد  10

 .انجامدمی  نا را ری کاهش  ب و  ود  پایین درآمد  ا  یستکهای نفع  ب فقیر رصدد 40سه  در

ستفاد    ا( 1392موسویان و ورمزیاری)    ب   (ARDL)های توزیعی وقفب  ا خودهمبستب  مدل از ا

 های فصلیوسیلب داد   ب ایران در اقتصادی رشد و  دون ر ا  انکداری مالی تیمین  ین  ررسی ارتباط

  دون ی انکدار مع ادار اثر نشان ده د   پرداخت دب کب نتایج  دسط آمد    1380-1390هایسال  طی

  ود. اقتصادی ایران  روی رشد  ر ر ا

کشالالور اسالالالمی ع الالو   8 ررسالالی عوامل موثر  ر توزیع درآمد در  ( در1392و کوچک زاد ) تا لی 

سالمی طی دو   ضری  جی ب 2010-1990ر  سازمان ک فرانس ا سه  درآمد مالیاتی  از متغیرهای   یب 

از تولید ناخالص داخلیب سالاله  مفارج دولط از تولید ناخالص داخلیب درآمد سالالرآنب و تورم اسالالتفاد  

های ترکیبی  رآورد شد. طبد نتایج  ب دسط آمد  فرضیب مدل نهایی  ا استفاد  از روش داد  نمودند؛

 .نبود کوزنتس در میان کشورهای اسالمی قا ل رد

سالمی و    1391همکاران) فتیاری و   سی نا را ری درآمدی از دیدگا  ا ( نیزدر مکالعب خود  ب  رر

ضری  جی ی و         شان داد کب افزایش  صادی در ایران پرداخت د و نتایج مکالعب ن شد اقت تاثیر آن  ر ر

شتغالب سرمایب گراریب پیشرفط تک ولوژی و        افزایش نا را ری تیثیر م فی  ر رشد اقتصادی دارد اما ا

 مایب انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارد. سر

س ب    ( 1390)غفاری  ص دوق های قرض الح س  عملکرد  ست       توزیع درآمد  ر مکانی سی را در دو 

ص دوق معاونط قرض؛ در       ص دوق تعاون قرض و دیگری  سی کرد: یکی  ص دوق تعاون  مفتلا  رر

ع وان سدرد  در اختیار ص دوق  قرضب قرض ده دگان کب از یک طبقب درآمدی هست دب وجهی را  ب

؛ و آوریب در صالالالورت تحقد شالالالرایط معین  ب اع الالالا وام داد  شالالالود ده د تا پس از جمع قرار می

ساندن      در ست د و جهط یاری ر ص دوق معاونط قرضب قرض ده دگان از طبقات درآمدی  االتری ه

آن ها را در اختیار    ب طبقات پایین تر درآمدیب  ا مسالالالدود کردن موقط یا دائمی نقدی گی خودب          

ب صالال دوق قرار می ده د تا  ب افراد خاص یا  ب افرادی کب صالال دوق تشالالفیص می دهدب قرض  ده د

اندازهای  کب پس داد  می شود ص دوق تعاون قرض  ب افراد ع و این امکان   وی  یان می ک د کب در

سی خود  ب کار گیرند      سا صورت کارایی در جهط رفع نیازهای ا صلب  ین فقیر   ولرا کوچک را  ب  فا

 ا توجب  ب این کب ثروتم دان اقدام  ب       نیز در نهاد معاونط قرض   .همچ ین وغ ی کاسالالالتب می شالالالود  

 گیرد ی و ایجاد توازن اقتصادی صورت میقرض دادن می ک  دب رفع فاصلب طبقات

 سی آمار و اطالعات موجود در مورد عملکرد نظام  انکی جمهوری اسالمیر ر  ا (1389نیا)محقد 

صیص قرض  سال   در تجهیز و تف س ب در  ستب    یان می 1387-63های الح ک د کب نظام  انکی نتوان

هاب سالاله   در  فش تجهیز سالالدرد  ؛چراکبالحسالال ب موفد  اشالالد اسالالط در جر  و تفصالالیص قرض 
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سدرد  الحس ب پس های قرضسدرد   شتب و از   انداز از کل  صد در   25های  انکی روندی کاهشی دا در

رسید  اسط. در  فش تجهیز م ا ع نیز نظام  انکی در    1387درصد در سال    9ود  ب حد 1363سال  

 ب  الحسالحس ب را  ب پرداخط قرض های قرضاین دور   ب طور متوسط اندکی  یش از نیمی از سدرد   

سدرد       شتن  صاص داد  و این نرر  ا ک ارگرا صد      های قرضاخت سکن  ب حدود هفتاد در س ب م الح

ب ک د ک لط را  رای  رونرفط از این مشکل جدی و مؤثر دانستب و پیش هاد می   وی نقش دو رسد. می

  .الحس ب  ب حداقل  رسدانداز قرضهای پسنرر قخیرة قانونی سدرد 

  ا درآمدب توزیع  ر موثر کشالالالوری عوامل میان الگوی (  ب  ررسالالالی1387و همکاران) ا ونوری 

 ا تدا م ظور این  رای پرداخت د. اسالالالمی سک فران سالالازمان ع الالو کشالالور20 اطالعات از اسالالتفاد 

 از دولط مفارج سه   داخلیب ناخالص تولید از مالیاتی درآمد سه   جی یب ضری   مقکعی اطالعات

سالمی  کشور  20 تورم و سرآنب  درآمد داخلیب ناخالص تولید  شدب سدس   سازماندهی  و آوری جمع ا

 ( رآوردGLSیافتب) تعمی  مر عات حداقل روش از اسالالتفاد   ا درآمد توزیع  ر موثر عوامل الگوی

ساس  گردید.  سالمی  کشورهای  اقتصاد  میان در کوزنتس فرضیب  این پژوهشب نتایج  را  نمیتوان را ا

  .نمود رد

ارزیا ی را کب  ین رشالالالد اقتصالالالادیب شالالالاخص هایی در  انکداری  (  ب 1387طیبی و همکاران) 

صادی  ا تصری  اقت در این تحقید پرداخت د.می اسالمی و نا را ری در اقتصاد کشورهای م تف  اسال

ضری  جی ی(        سایی عوامل تاثیرگرار  ر متغیر جایگزین نا را ری )یع ی  ش ا سیونی و  یک مدل رگر

سالمیب در دور  زمانی         شورهای م تف  ا ست   انکداری غیر ر وی در ک سی تا  1998 ویژ  عملکرد 

یست   انکداری غیر ر ویب در کشورهای م تف ب   حکایط از تاثیرگراری س  بنتایج  دسط آمد   2005

 .در کاهش فقر و سک  نا را ری اقتصادی دارد

الحسالالال ب را  ب ع وان ا زاری م اسالالال  در جهط تحقد روش تکلی    قرض (1387) احمدِی و همکاران   

ک د و  ا  ررسالالی عملکرد نهاد قرض الحسالال ب در سالالک    در نظام اقتصالالادی اسالالالم  یان می« حرمط ر ا»

یالت اعکایی  انک ها در  هده د کب سه  تسهیالت قرض الحس ب از کل تس      ت  انک ها نشان می تسهیال 

ایشالالان در مورد  ؛ سالالال های پس از اجراِی قانون عملیات  انکی  دون ر ا روندِی کاهشالالی داشالالتب اسالالط 

از   ای درآمدها  الحسالالال ب  ا انتقال دور    ک  د کب قرض   درآمد  یان می   الحسالالال ب  ر توزیع  اثرگراری قرض 

ثروتم دان  ب نیازم دان و عدم درخواسط سود م افعی را  رای نیازم دان  ب دنبال خواهد داشط و وضعیط 

الحسالال ب  ا اثرگراری طولی کب خواهد   توزیع درآمد را دسالالط خوش تغیر قرار خواهد داد. همچ ین قرض

ای  بکاهش انحصارات آثار ثانوی داشط عالو   ر تیمین نیازهای اساسی  ا تغیر الگوی تولیدب ایجاد اشتغال و     

 .خواهد داشط کب در جهط  را ر سازی توزیع درآمد عمل خواهد کرد

را عقود سیزد  گانب موجود در سیست   انکی  ب همرا  ویژگی های آنها    ( 1387)ج دقی میبدی  
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ی  او سدس  ر اساس دستب   دی صورت گرفتب از این عقود ) قرض الحس ب ب عقود مبادلب  کرد  یان 

کب  ندنهایتا  ب این نتیجب رسالالید و ند ا فقر شالالرد دادرا ب عقود مشالالارکتی(ب را کب احتمالی هر کدام 

جامعب کمک ک  د وعقود مبادلب ای  در توان د  ب کاهش فقر قرض الحسالال ب و عقود مشالالارکتی بمی 

ن بل تعییق اگرچب کار رد سالالاد  تری نسالالبط  ب عقود قکر شالالد  دارند اما  ب دلیل  ازدهی ثا ط و از 

ست   انکی را ر وی می      سی توان د  ب ما در نیل  ب هدف اجتماعی و  ک  د؛   ا راین نمی شد ب عمال 

 اقتصادی اسالم کمک نمای د.

ستفاد   (  ا1386ا ونوری و قاسمی تاز  آ ادی)   ستانی   ین پانل های داد  از ا  نقش  ب  ا تاکید "ا

  رضق افزود  ارزش اثر ارزیا ی  ب کشور  نهایاستا  رد درآمد توزیع  ر الحس ب  قرض تسهیالت  واهمیط

س ب  ستانی  ی)ترکیبی(  ینلانپ های داد  از درآمد توزیع  ر الح ستفاد  کرد  ا شف و  رای  ا  نوا یصت

 دیگر  ا تهران استان  در الحس ب  قرض افزود  ارزشلیمر اجرا شد  اسط. از این میان   F  آزمون مدلب

 استان  شامل  نفسط   رآورد :اسط  شد   استفاد    رآورد  رای مدل دو از داردب فراوانی تفاوت انهااست 

ستان   دون دیگر  رآورد و تهران صلب  های نتیجب .تهران ا سط  آن از حاکی حا و ص د  فعالیط کب ا

س بب  قرض قهای ستا  اکثر در ب ها ملعا دیگر ماندن  طثا فرض  ا الح شور  نهای ا شی  اثر ک   ر کاه

 .اسط داشتب درآمد توزیع نا را ری

سدرد    (  یان می1385عر  مازار و کیقبادی )  سه   سدرد  ها از     ک  د کب  س ب از کل  های قرض الح

درصد ثا ط ماند  اسطب علط آن را     10درصد  ب تدریج کاهش یافتب و طی چ د سال اخیر در حدود    25

درد  گراری در   های  انکی در اثر تورم و تمایل مردم  ب سالالال      ب طور عمد  در کاهش ارزش مدام سالالالدرد     

حسا  های سرمایب گراری مدت دار جهط کس  سود )حفظ ارزش سدرد ( دانستب اند. از سویی سه             

سهیالت پرداختی نظام  انکی  ب طور میانگین       س ب از کل ت سهیالت قرض الح سط.  ب     6ت صد  ود  ا در

قانونی  ب طور  عبارت روشالن تر نظام  انکی کشالور طی سالال های مورد  ررسالی  ا احتسالا  قخیر  های      

سدرد    60میانگین حدود  صد ازب  سهیالت قرض     های قرض در صرف پرداخط ت الحس ب کرد     الحس ب را 

اسالالط. یکی از علل کاهش سالاله  سالالدرد  های قرض الحسالال ب در نظام  انکیب روند گرفتن صالال دوق های  

  هاید ارزش سدرد  درص  60اندب معادل ها توانستب الحس ب ارزیا ی شد  اسط  ب طوری کب این ص دوق     قرض

 الحس ب در نظام  انکی را طی سال ها تجهیز ک  د. قرض

صوص اهمیط متغیر    علی  شد  در خ صادی  ر توزیع درآمد و    رق  مکالعات انجام  های کالن اقت

ب ای   الحس ب اما تاک ون هیچ مکالعب  همچ ین  انکداری اسالمی و اهمیط سازوکار تسهیالت قرض   

 ارتباط این نوا از عقود  ر توزیع درآمد صورت نگرفتب اسط.طور خاص و کمی در خصوص 
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 مباني نظري

 فرضیه کوزنتس

گرار  ررسالالی اثرات متغیر های  (  ا  ررسالالی اثر رشالالد اقتصالالادی  ر توزیع درآمد پایب1955کوزنتس )

ری  اقتصاد کالن  ر توزیع درآمد شد. نتایج وی حاکی از آن  ود کب در مسیر اقتصادی هر کشورب نا را

سک   معی یب  ب تدریج کاهش می یا د. این     سط افزایش یافتب و پس از ثا ط ماندن در  درآمدی نف

معروف شالالالد. این نظر  عد ها از سالالالوی  سالالالیاری از « وارون کوزنتسu »الگو  عد ها  ب نام م ح ی

شد. توزیع درآمد و جهط گیری اقتصادی  ب م ظور تقسی  عادالنب امکانا      ن ی تمحققان تایید یا رد 

ستفاد  صحی  از ا زار های          سط کب دستیا ی  ب آن مستلزم ا اقشار مفتلا جامعب از جملب مواردی ا

سط کب از جملب مه  ترین این ا زار ها می   صادی ا سط های مالی نام  رد   اقت سیا )مهرگان و  توان از 

س   سط. کوزنتس همچ ی   1386ب یمح صادی دولط  هبود توزیع درآمد ا ن ع وان ( یکی از اهداف اقت

شکا  سط وسه           حال درآمدی در کشورهای در  فکرد کب  توسعب  یشتر از کشورهای توسعب یافتب ا

توسالالعب  یش از کشالالورهای صالال عتی اسالالط.  ب  یان دیگر    حال طبقات پر درآمد در کشالالورهای در

شورهای در    5خانوارهایی کب دارای  صد  االترین درآمد در ک سعب می  حال در شتر از    تو ش د  ی  30 ا

ک  دب در صالالورتی کب این نسالالبط در کشالالورهای توسالالعب یافتب در    د از درآمد را دریافط میدرصالال

درصد اسط. همچ ین سه  گرو  های متوسط در کشورهای توسعب یافتب  یش از         25الی  20حدود

شورهای درحال  صادی  ب          ک شد اقت شاهد  کرد پس از آنکب ر سط. کوزنتس در  ل دمدت م سعب ا تو

گرارد. وی رشالد اقتصالادی را فرآی د گرار از    ا را ری رو  ب کاهش میسالک  مشالفصالی می رسالدب ن    

ک د کب در مراحل اولیب  اقتصالاد سال تی )روسالتایی(  ب اقتصالاد نوین )شالهری( می داند و نتیجب می     

شدب توزیع درآمد رو  ب وخامط می  گرارد زیرا تعداد کمی از مردم این توانایی را دارند کب  ب  فش  ر

ل شوند و  دین روی اختالف سک  دستمزد  ین  فش س تی و نوین زیاد اسط.       نوین یا مدرن م تق

گرارد ب زیرا شمار  یشتری از مردمب جر   فش    در مرحلب  عدی رشدب توزیع درآمد رو  ب  هبود می 

نوین می شوند و  ب تدریجب  ب دلیل کمیا ی نیروی کار در  فش س تیب سک  دستمزد در این  فش 

 د و  ب سک  دستمزد  فش نوین نزدیک می شود. نیز افزایش می یا 

معکوس  ین رشالالد افتصالالادی و توزیع درآمد  uاز لحاظ نموداری فرضالالیب کوزنتس  یانگر را کب  

 .طزنتس را می توان  ب صورت زیر نوشواسط کب شکل ریاضی م ح ی ک

Gt =  a0 + a1 Yt + a2Yt
2 + Ut     

مع ی دار و عالمط این  𝑎2و  𝑎1 نتس زمانی صالالادق اسالالط کب ضالالرای زوفرضالالیب توزیع درآمد ک 

 ضرای   ب ترتی  مثبط و م فی  اشد. 

های توضالالیحی  را  ب ع وان یکی دیگر از متغیر تسالالهیالت قرض الحسالال بدر این مقالب ما متغیر  

توان نشالالالان داد کب   از این طرید می ؛ک یگیری  و وارد مدل می اثرگرار  ر توزیع درآمد در نظر می  
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رای همچ ین  قرض الحس ب چب تیثیری  ر نا را ری درآمدی دارد .  تسهیالتافزایش یا کاهش سک  

سبی درآمدی             سه  ن شاخص  سهیالت قرض الحس ب  ر توضی  درآمد از سایی دقید اثرگراری ت ش ا

ی جامعب را کب شالالدت نسالالبی نا را ری درآمدی میان پردرآمدترین و ک  درآمدترین دهک ها)دهکی

 ک ی .ک د(  ب ع وان متغیر وا ستب استفاد  میانداز  گیری می

 

 مباني نظري قرض الحسنه در ادبیات اقتصاد اسالمي

 اقتصالالادی هایهدف مینیت در ؤثریم سالاله  تواندمی کب اسالالط نهادهایی جملب از الحسالال ب قرض

شورهای  سالمی  ک شتب  ا شد  دا سالمی  جامعب در چون . ا سم  ده د  ماو ا صرف  قا ل درآمد از تیق  ت

 کب شود   اعث آن گسترش  و استمرار  کب رود می انتظار دهدبمی اختصاص  الحس ب  قرض  ب را خود

 نیازم دان دانونشهر  اختیار در یاری جهط رضایط   ا کوشا  افراد درآمد از سهمی  زمانی مقکع هر در

 ثبات  اعث درآمدها م اسالال  توزیع ط.اسالال درآمد اختیاری  ازتوزیع نوعی الحسالال بقرض د.گیر قرار

 هدفم د و ثبات  ا ریزیمب رنا  رای م اس    ستری  ساز  زمی ب و جامعب سیاسی   و فره گی باجتماعی

صادی  سط  اقت س ب قرض نهاد اثر جهطب این در (.1387آ ادیب)ا ونوری و تاز  ا  درآمد توزیع  ر الح

 (.1378نیاب هادوی ):اسط قیل های ویژگی شامل

   ا راینب .شالالودنمی  دولط  ب افراد درآمد انتقال سالالب  هامالیات  رخالف بالحسالال  قرض .أ

صیص  صاد  عدالط جهط در نهاآ  هی ب تف س   هایمب  رنا وجود  ب اجتماعی یاقت  درچارچو  م ا

 نیسط؛ م وط عمومی های  ودجب

سالمب  در آمددر توزیع مبانی  ا الحس ب  قرض .   کامل اماحتر  ا جهط این در .دارد هماه گی ا

 از و دهدمی قرار دیگران اختیار در انتفا  و آزادی  ا را خود وجو  ک  د  اعکا خصوصیب   مالکیط  ب

 ک د؛می مکلو یط کس  عمل این

سی   و ضرور  کاالهای خرید  ب مبلغ اختصاص  اثر در .ج سا شد  زمی ب ا  و ضرور  کاالهای تولید ر

شتغال  س بب قرض بک رود می انتظار   ا راینب .شود  می فراه  ا س   را تولید الگوی الح  نیاز  ا مت ا

 دهد؛ جهط نیافتب توسعب های جامعب واقعی

  :داراسط را مکلو  توزیع های شاخص الحس بقرض .د

   رد؛ نمی  ین از ا ر رشد و  یشتر تولید  رای کوشش های انگیز  .1

س ب قرض .2  شودب می مکرد ادمب های تولید محدود  در هاقیمط سازوکار  اعمال از پس الح

 شود؛ نمی جامعب اقتصاد در ا زار این عملکرد مانع   ا راین

س ب  قرض گیری شکل  ارکان از یکی نیاز رفع چون.3 سط  الح  و نگرانی کاهش در   ا راینب؛ ا

 .شودمی  اعث جامعب روزانب زندگی در را  یشتر کوشش و  ود  اثر فش زندگی  ب امید افزایش
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س ب اقرض ازارب  سازوکار  جهط  ب .   شتری  سه   کب آوردمی پدید را شرایکی  تولیدی لح   ی

 پایین های دهک در درآمد تزرید نتیجبب در شودب  تولید ارزش از سرمایب   دون اما کوشا  افراد نصی  

 :داد توضی  توانمی شنگر دو در را درآمد توزیع  ر الحس بقرض اثر. شود می فراه  تر

 اند   اید نگیردب وام خود رضالالرو نیاز رفع  رای نفسالالط دور  آغاز در فرد اگر خردب نگرش در

 انداز   ب قرضب  دون واقعب در پس. ک د رفع را نیازش دور  این انتهای در و ک د اندازپس اند 

 همان آغاز از تواند می  گیرد قرض اگر د.شو  می کاستب  مصرفش  امکان از درآمد   کس زمان طول

 اختصالاص   ا  اید وی گرچب.  یفزاید خود مصالرف  نتیجب در و تصالرف  قا ل درآمد  ر نفسالط  دور 

 زمان الحسالال بقرض خردب نگرش  ا   ا راینب د.ک  پرداخط دور  پایان در را وام اندازب پس تدریجی

 .دهدمی افزایش را زندگی دوران طول در مصرف و درآمد از  رخورداری

 میان در معمول طور  ب تعاون  دوقصالال چون بکرد توجب قرض روش  ب  اید کالن نگرش در 

 سب   نظام این ط.اس  افقی آن اثر گیردبمی شکل  یکسان  تقریبی طور  ب درآمدهای سک    ا افرادی

 کاالی  ب تبدیل اثر در یا دب می اختصاص  درآمد ک  های طبقب  ب دور  هر در کب درآمدی شودب  می

 الحس بقرض معاونط ص دوق اما. نشود تقلم  دیگر طبقب  ب و شود جاری طبقب همان درون ب  ادوام

شی   اال های دهک  ا افراد نهاد این در زیراب .دارد عمودی اثر درآمد توزیع  ر  جدا را خود مال از  ف

 نهاد در کب گفط توانمی نگرشی  چ ین  ا د.ده  می اختصاص  پایین های دهک در افراد  ب و کرد 

 ک  هایگرو   ب خرید قدرت واقعی انتقال نوعی اونطبمع قال  در چب و تعاون صورت   ب چب قرضب

صاد  در آن کردن خرج و درآمد  اجتماعی عدالط تحقد در وقتی روند این البتب. دارد وجود ملی اقت

شط  خواهد مثبط اثرهای  کاالهای در ار  آزادب تولیدی ظرفیط قا لیط عرضب  پریری کشش   ا کب دا

شدب  همرا  ضرور  ضا  نرفت  اال  ا گرنب و  ا  اثرهای و یافتب فزونی ها قیمط سک   کاالهاب این  رای تقا

 .شود می ثیخ  قرض توزیعی

 

 الحسنه در قرآن کريم قرض
سط.  ب         صادید عدالط اجتماعی ا س  و عادالنب درآمد یکی از م سالمی توزیع م ا صاد ا از دیدگا  اقت

رهای مه  رسالالالیدن  ب عدالط       همین م ظور ایجاد عدالط توزیعی در جامعب  ب ع وان یکی از راهکا       

در قرآن کری  و ( و 1387ا راهیمی سالالالاالریب  ) اجتماعی در این دیدگا  مدنظر قرار گرفتب اسالالالط.   

هموار   ا  یان پاداش دنیوی و اخروی این فری الالب دی یب افراد را  ب انجام آن  1روایات معصالالومین)ا(

                                                                                                                   
های کسی کب  ب  رادر مسلمان خود قرض دهدب در  را ر هر درهمی کب قرض داد   ب انداز  کو »رسول خدا فرمودند: .1

ان و سی ا پاداش خواهد داشط و اگر  رای وصول طل  خود  ا  دهکار مدارا ک دب از پل صراط همان د  رق جه د ب احدب رضو

 (414هاب ص شیخ صدوقب ثوا  االعمال و عقا ) « دون حسا  و عرا  عبور خواهد کرد
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 ک ی :  میدر ادامب  ب  یان تعدادی از این موارد اشارتشوید می ک  د.

 ی ٌعِفَبُ لَهُوَلَبُ اَجرٌ کَرفَیُ ا مَن قَاالَّری یُقرِضُ اهللَ قَرضاً حَسَ اً .1

کرامط و لکا  اشى  را ر گرداند و او را پاداین تا خدا  ر او چ دِکیسط کب  ب خدا قرض نیکو دهد

 (11یةآ)حدید اشد ؟

 « َاعِفَبُ لَبُ أضعافا کثیرة...الَّرِی یُقْرِضُ اللَّبَ قَرْضًا حَسَ ًا فَیُمَن قَا. 2

ا ند ت گ وکیسط کب در را  خدا قرض الحس ب دهد تا  رای او چ دین و چ د  را رش ک  د و خدا  

 (245و گشایش ) در معیشط مردم ( پدید می آورد )   قر  آیب 

 بُ شکُورٌ حَلِی ٌإِن تُقْرِضوا اللَّبَ قَرْضاً حَس اً یُ عِفْبُ لَکُ ْ وَ یَغْفِرْ لَکُ ْ وَ اللَّ .3

شما را مى  فشد و خداوند          سازدب و  شما م اعا مى  اگر  ب خدا قرض الحس ب دهید آنرا  راى 

 (17تغا ن آیب  (شکر ک  د  و  رد ار اسط.

 إِنَّ الْمُصدِّقِینَ وَ الْمُصدِّقَطِ وَ أَقْرَضوا اللَّبَ قَرْضاً حَس اً یُ عَا لَهُ ْ وَ لَهُ ْ أَجْرٌ کَرِی ٌ .4

مردان و زنان انفاق ک  د  و آنها کب )از این طرید (  ب خدا قرض الحسالالال ب ده د  راى آنها             »

 (18) حدید آیب م اعا مى شود و پاداش پرارزشى دارند.

 

 معرفي مدل

رض  ق تسالالالهیالتن اثری رای تعیرا زیر   ا عرض از مبدأ   مدل  در این مقالب  ر پایب نظریب کوزنتس ب     

 رائب می شود : الحس ب  ر توزیع درآمد ا

) A  ب𝑌p
2 (𝑌𝑝ب  𝑓 Sn = 

 ها و متغیرهاي مدل. معرفي داده1جدول 

 م بع داد  های متغیر توصیا متغیر نماد ع وان متغیر

شاخص 

 نا را ری

 )توزیع درآمد(
Sn 

شاخص سه  نسبی درآمدی دهکی کب  راساس 

سه  د  درصد ثروتم دترین  ب د  درصد 

 دید  اسط.فقیرترین محاسبب گر

های های اقتصادی و ترازنامبگزارش

  انک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 𝑌𝑝 درآمد سرانب

 درآمد نسبط از متغیر این گیری انداز  جهط

 جمعیط  ب (1383) ب قیمط پایب سال ملی

 .اسط شد  استفاد 

های های اقتصادی و ترازنامبگزارش

  انک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ور درآمد مجر

 سرانب
𝑌𝑝

2 
) ب قیمط پایب سال ملی درآمد نسبط مجرور

 جمعیط  ب (1383

های های اقتصادی و ترازنامبگزارش

  انک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

حج  

 تسهیالت

 قرض الحس ب
A 

حج  تسهیالت قرض الحس ب اعکایی در نظام 

  انکداری کشور

های های اقتصادی و ترازنامبگزارش

 نک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ا
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 روش مطالعه

ستفاد  از روش تحلیلی   هر چقدر »توصیفی  ب دنبال آزمون این فرضیب هستی :     –دراین تحقید  ا ا

قرض الحسالال ب  انک ها افزایش یا د از شالالدت نا را ری درآمدها در کشالالور کاسالالتب   تسالالهیالتحج  

مد  هبود می   می یا در اصالالالکالد توزیع درآ های    ؛«یا د  شالالالود و همچ ین  ب م ظور تکبید تئوری 

ها را  ا اسالالتفاد  از آمار و ارقام مورد  ررسالالی اقتصالالادی  ا واقعیط های جامعبب روا ط علی  ین متغیر

ها فرضالالالیب ارائب شالالالد  را  ا اسالالالتفاد  از آمار اسالالالت تاجی و دهی  و پس از تکبید  ا تئوریقرار می

ص رد یا اثبات فرضیب ارائب شد  مورد آزمون قرار    س جی  ب م ظور ق اوت در خصو   های اقتصاد روش

 دهی  .می

 

 بیان مفاهیم

 1قرض الحسنه

سط (قرض و حس ب   )قرض الحس ب از دو واژ   . واژ  قرض کب در معادل فارسی آن وام   ترکی  یافتب ا

( و  ب چیزی کب 49ص  5ج ق.1410فراهیدی اسالالط در لغط  ب مع ای  ریدن و قکع کردن اسالالط )

سان آن   شود )طریحی   را از مال خود  ب دیگری داد  کب آن را  عدا  ب او  از گرداان ند قرض گفتب می 

( این اسط کب انسان  ا انجام این کار   قرض( وجب تسمیب ی عملیات مز ور  ب ) 226ص ب4قب ج1416

باط خویس را از آن قکع       جدا کرد  و ارت قداری از پول و دارایی خود را هر چ د موقتی از خود  م

س ب ک د. دومین واژ  کلمب )یم ش   ح سط کب  ب مع ای زیبا و نیکو می  ا   ا راین مع ای  لغوی دب ( ا

الحس ب این اسط کب انسان مقداری از دارایی خود را  ب نحو نیکو و شایستب  ب دیگری وام  دهد قرض

خود را  ا نیط  مراد از وام دادن  ب نحو نیکو در اسالالالم این اسالالط کب انسالالان مقداری از مال حالل  و

 . اختیار  رادر دی ی خود قرار دهد خالص  رای مصرف در امور حالل در

( تعریا شالالد  اسالالط قرض در اصالالکالد فقها  ب)انشالالاس تملیک عین یا ضالالمانط عین یا مثل آن  

فرماید : قرض تملیک مال  ار  مع ای فقهی قرض می( امام خمی ی) در423مشالالالکی یب  ی تا ب ص )

ا  ضالالالمتانط اسالالالط  دین مع ا کب قرض گیرند  متعهد پرداخط نفس یا مثل و یا             فرد دیگر  ب همر 

  ب تملیک ک  د  )قرض ده د ( مقرض و  ب کسالالی کب  ب او تملیک گردید  اسالالط .قیمط آن اسالالط

 (559قب ص 1406ب . ) موسوی خمی یاطالق می شود )قرض گیرند ( مقترض یا مستقرض

  

  

                                                                                                                   
1. Gharz al-Hasaneh 
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 1توزيع درآمد

سه  افراد مفتلا یک کشور      توصیا درجب نا را ری   موجود  ین افراد یک کشور و تشری  چگونگی 

توزیع درآمد  ر دو  (124-123ب ص1384گوی د )جعفری صمیمیب در درآمد ملی را توزیع درآمد می

ن توزیع درآمد  ی درآمد مبت ی  ر عوامل تولید )شامل زمینب نیروی کار وسرمایب( و   نوا اسط: توزیع 

های مفتلا(.البتب وظیفب ک ترل نا را ری درآمدها  رعهد          مدی )مان د دهک    های مفتلا درآ گرو 

 ( 112ص  ب2007ب2)راجرفورد .های اقتصادیشان اسطها و سیاسطدولط

معموالً  را ری درآمدی میان خانوارها  ر حسالالال  توزیع درآمد مت اسالالال   ا سالالالک  درآمد هر خانوار   

  "توزیع درآمد  رحسالال  انداز "قات مفتلا درآمدیب عموماً شالالود. این توزیع در میان طبگیری میانداز 

شود. هرچب سه  طبقات  ا درآمد  اال از درآمد ملیب کمتر  اشد و سه  طبقات  ا درآمد پایینب       نامید  می

ور شهودی   طشود.   ا راینب توزیع  رحس  انداز   ب  تر در نظر گرفتب می یشتر  اشدب توزیع درآمد متعادل  

شا  سه        یک مفهوم  س   صادب اغل  توزیع درآمد  رح سط. البتب در عل  اقت های  یان توجب توزیع درآمد ا

های عامل درآمدهای نسالالبی متعلقب عوامل تولید  جا کب سالاله اند. از آندرآمدی عوامل تولید تحلیل شالالد 

یع  توز"را ها ک  دب آنگیری میها در ارزش افزود  انداز مان د نیروی کار و سالالرمایب را  رحسالال  سالاله  آن

سعب      نام د. در واقعب تحلیل توزیع کارکردی درآمد یکی از مقولبمی"کارکردی درآمد صاد تو صلی اقت های ا

 (214ال  216ب ص1380ارمکی آزادب   ود  اسط.) هایامیب

 

 گیري توزيع درآمداندازه روش

 سهم نسبي درآمدي دهک ها

اسط کب اصل انتقال نزولی )اصل     یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکل شاخص ضری  جی ی آن      

ک دب  ب عبارت دیگر انداز  این شالالاخص  ب درآمد افرادی کب حسالالاسالالیط نسالالبی( در آن صالالدق نمی

سبط  ب           انتقال درآمدی  ین آنان انجام می شاخص ن سیط  سا ستگی ندارد  دین مع ی کب ح شود  

ب اکثر خود در نقک ک د تا  ب حد    انتقال درآمدیب ه گام  ا افزایش درآمد افراد درگیرانتقال ترقی می      

ود. شنمای الگوی توزیع می رسد و سدس  ا افزایش مجدد درآمد ها  ب تدریج از مقدار آن کاستب می

ضری        سبی  سیط ن سا ستگی  ب تعداد افرادی  میزان ح جی ی  ب انتقاالت درآمدی  ین افراد جامعب  

بب   گیرند پس اگر مقدار معی ی درآمد    قرار می ها  ین افراد درگیر انتقال    دی درآمد  دارد کب در رت

) ب شالالرط آنکب تعداد افراد رتبب   ین دو فرد پردرآمد و همین مبلغ  ین دو فرد ک  درآمد انتقال یا د

ضری  جی ی یک       شد( میزان تغییر در  شد   ین دو فرد پردرآمد و دوفرد ک  درآمد یکسان  ا   دی 

                                                                                                                   
1.Income Distribution 

2. Rutherford 
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سا      صل ح سط در حالی کب  ا پریرش ا سط کب هر چب افراد درگیر      انداز  ا سبی انتظار آن ا سیط ن

انتقال ک  درآمد تر  اشالال د ب تاثیر انتقال درآمدی  ر انداز  ی شالالاخص نا را ری  یشالالتر می شالالود و  

مدهای            مدی  ین افراد  ا درآ قاالت درآ یط یکسالالالان  ب انت  رعکس. همین ویژگی یع ی دادن اهم

شرایط    متفاو سایر  شان        موج  میت  ا فرض ثا ط ماندن  ضری  جی ی  رای ن ستفاد  از  شود کب ا

دادن نا را ری درآمد توزیع های مفتلا و رتبب   دی آن ها )ه گامی کب م ح ی لورنز آنها همدیگر            

از این   پرهیزلرا ما  رای  (112-113بص1388را قکع می ک  د( دچار اشالالکال و ا هام شالالود )کفائیب

 ک ی .  میاستفاد"سه  نسبی درآمدی دهک ها"مشکل از شاخص

هاب  ب مثا ب حالط خاصالالی از چ د  های درآمدی مان د چار آمدی دهک ها )سالاله  نسالالبی در 

ها و از این قبیل( و ترکی  م تف  آن )مان د سه  نسبی درآمدی چهل درصد افراد    هاب دهکپ جک

صد افراد  ا درآمد(  سیع  ک  درآمدب چهل در ستفاد  قرار می   ب طور و مفهومی گیرد و محتوی مورد ا

آن ها نیز  سالالیار سالالاد ب ماموس و قا ل در  اسالالطب اما  یش ازآن کب یک شالالاخص نا را ری الگوی  

 توزیع درآمد  اش دب حاالت خاصی از نحو  ی نمایش این الگوی توزیع هست د.

ی مفروض اسالالالط.   ا راین  ا توجب  ب نحو  ی مرت    هر دهک مبین د  درصالالالد از افراد جامعب 

صد افراد دارای ک   کردن افراد در ال شان ده دهی د  در ترین درآمد و گوی توزیع درآمدب دهک اول ن

 . اد دارای  یش ترین درآمد می  اشد ب همین ترتی  دهک ده  نشان ده د  د  درصد افر

سبی درآمدی دهک     شان ده د  سه  ن سبی) ها )و یا ترکی  های م تف  آن( ن صدی( ی ن از در

یار هر دهک )یا ترکی  های م تف  آن( قرار دارد. واض  اسط کب  کل درآمد جامعب اسط کب در اخت 

تر شالالدن رتبب ی دهک ها افزایش می یا دب لرا انداز  ی مقداری این سالاله  نسالالبی  ب موازات  زر  

صی              شاخ سبی درآمدی دهک اول  سه  ن سبی درآمدی دهک ده   ب  سه  ن سبط  ساسب ن  راین ا

درآمدترین و ک  درآمدترین دهک های جامعب را اسالالط کب شالالدت نسالالبی نا را ری درآمدی میان پر 

 ک د.انداز  گیری می
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 بررسي نموداري 

)نسبت سهم نسبي درآمدي دهک دهم ها . روند تغییرات سهم نسبي درآمدي دهک1نمودار 

و سهم تسهیالت قرض الحسنه از کل تسهیالت اعطايي به سهم نسبي درآمدي دهک اول( 

 1391تا  1363هاي نظام بانکي در ايران طي سال

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روند تغییرات نسبط سه  نسبی درآمدی دهک ده   ب دهک اول 

 روند تغییرات سه  تسهیالت قرض الحس ب از کل تسهیالت اعکایی نظام  انکی 

روند تغییرات نسبط سه  نسبی درآمدی دهکی)دهک ده   ب سه       1 ا توجب  ب نمودار شمار    

رو  ب کاهش  ود  اسط کب این امر نشان از  هبود   (  ب صورت مالی  هموار   ک اولنسبی درآمدی ده 

شدب توزیع درآمد  سهیالت قرض       در خانواد  های ثروتم د می  ا سه  ت شی در  اما  همین روند کاه

الحسالال ب کب  ا سالالرعط  یشالالتری نیز اتفال افتاد ب نشالالان از کاهش سالاله  تسالالهیالت مرکور از کل    

  انکی ایران در سال های مورد مکالعب دارد.  تسهیالت اعکایی نظام

 

 روش اجرا

شد   ا توج شی  کب آیا     ب  ب مبانی نظری و مدل ارائب  سوال می  ا سفی  رای این  ب اک ون  ب یافتن پا

سط یا نب؟در این مکالعب از        س ب  ر کاهش نا را ری درآمد تاثیرگرار  ود  ا سهیالت قرض الح حج  ت

را  ARDLشالالود. روش اسالالتفاد  می( ARDL)ای توزیعی گسالالترد هخود رگرسالالیون  ا وقفب»روش
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(ب پسالالران و 1998)3(ب پسالالران واسالالمیط 1997)2پسالالران (ب پسالالران و1996)1شالالین و پسالالران

اند. این روش از محاسالالالن ویژهای نسالالالبط  ب روش های قبل مان د  ( معرفی کرد 2001)4همکاران

و مع ادارتر  رای تعیین روا ط ه   یوهانسالالالون  رخوردار اسالالالطب اول ای کب این رویکرد روشالالالی  هتر

سون  ب نمونب های  زرگتری نیاز     سطب در حالی کب تک یک یوهان جمعی در نمونب های کوچک  ود  ا

مدت را  ب طور همزمان تفمین می زند و مشالالکالت مر وط دوم ای کب اجزای  ل دمدت و کوتا  دارد.

ک د. سالالوم ای کب صالالرف نظر از درج ه   ب متغیرهای از قل  افتاد  و خود همبسالالتگی را  رطرف می

شفیص و تفمین مدل دارد. چهارم ای کبب این رویکرد  ین متغیرهای     سعی در ت جمعی تفمین هاب 

 ک د. شود و مشکل درون زایی را حل میوا ستب و توضیحی تفاوت قائل می
 

 رابطه تسهیالت قرض الحسنه و توزيع درآمد تجربي آزمون

 مشاهدههای  تعداد)کوچک هاینمونب  ا کب هاییمکالعب در گرنجرانگل ان دم هاییروش کلی طور  ب

 متغیرهاب  ین موجود مدت کوتا  پویای هایواک ش نگرفتن نظر در علط  ب دارندب سالالالروکار (ک 

 آزمون انجام نتیجبب در و نبود  تورش  دون آنها از حاصالل   رآوردهای کب چرا ندارند را الزم اعتبار

 الگوهایی از استفاد   علط همین  ب د. و خواهد اعتبار  ی معمول آزمون آمارهای از فاد است   ا فرضیب 

شتب  خود در را مدت کوتا  هایپویایی کب ش د  دا   ی جام دب الگو از تریدقید ضرای    رآورد  ب و  ا

سط  الگویی پویاب الگوی طورکلی ب .میگیرند قرار توجب مورد  وارد نیز متغیرها هایوقفب آن در کب ا

 (38 ص ب1378نوفرستیب(قیل الگوی مان د شوند
𝑌𝑡 = 𝑎𝑋𝑡 + 𝛽𝑋𝑡−1 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡 

سط  آن  هتر کوچکب هاینمونب در الگو ضرای    رآورد  ب مر وط تورش کاهش  رای اما   تا کب ا

 الگویی  گیردب نظر در امتغیره  رای را فراوانی های وقفب تعداد کب کی   استفاد   الگویی از امکان حد

 :قیل الگوی مان د

𝑢t +c𝑤𝑡  +Xit((L,𝑞𝑖=∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=1  ∅(L,P) 𝑌𝑡 

 آن در کب  ARDLرا  ا آن کب دارد نام5توزیعی های وقفب  ا خودهمبستب  الگوی یک فوق الگوی 

: 

∅(L,P) =1 −  ∅
1

𝐿 −  ∅
2

𝐿2 − …− ∅
𝑝

𝐿𝑝  

 𝑏𝑖(𝐿, 𝑞𝑖) = 𝑏𝑖𝑜  +  𝑏𝑖𝑡𝐿 + ⋯ +  𝑏𝑖𝑞𝐿𝑞                     , 𝑖 = 1,2, … , 𝑘      
 

                                                                                                                   
1. Pesaran & Shin 

2. Pesaran & Pesaran 

3. Pesaran & Esmit 

4. Pesaran & et al 

5. Auto Regressive Distributed Lag 
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 L بوقفب عملگرW زمانی روند مجازیب متغیرهای مبدأب از عرض مثل ثا ط متغیرهای از  رداری 

سط  ثا ط وقفب  ا  رونزای متغیرهای یا   رای و ها حالط تمام  رای ار معادلب مایکروفیط افزار نرم .ا

𝑚) تعداد  ب یع ی مقادیر ممکن ترتیبات تمام + 1)𝑘+1رآورد  ار  m. وسیلب   ب کب اسط  وقفب حداکثر 

 .ک دمی (41صهمانب (میشود تعیین محقد

ستفاد    ا  عد مرحلب در   ضری   یا 3کوئین ح ان ب2 یزین- شوارز  ب1آکائیک معیارهای از یکی از ا

 از ب100از کمتر هاینمونب در معمول طور  ب .شود می انتفا  هامعادلب از یکی شد   تعدیل تعیین

  .نرود دسط از فراوانی آزادی درجب تا شودمی استفاد   یزین -شوارز معیار

 د:دار وجود را  دو نیسط کاق  روشب این از حاصل  ل دمدت را کب ای کب  ررسی  رای حال 

 :گیرد می قرار آزمون مورد قیل فرضیب اول روش در 

𝐻𝑎= ∑ ∅𝑖  − 1 < 𝑜                                            𝐻𝑜   
𝑝
𝑖=1 = ∑ ∅𝑖  − 1 ≥ 𝑜            

𝑝
𝑖=1 

  را کب آنکب شالالرط کب چرا اسالالط  ل دمدت را کب یا جمعی ه  وجود عدم  یانگر صالالفر فرضالالیب 

سط  آن یا دب گرایش  ل دمدت تعادل سمط   ب مدت کوتا  پویای  یک از کمتر ضرای   مجموا کب ا

 وا ستب  متغیر وقفب  ا ضرای   مجموا از را یک عدد تفاضل  اسط  کافی گفتب پیش آزمون  رای . اشد 

 .ک ی  تقسی  یادشد  ضرای  معیار انحراف مجموا  ر و کرد  محاسبب

𝑇 =
∑ ∅𝑖

𝑝
1 −  1

∑ 𝑆∅𝑖
𝑝
1

   

  ب tمکلد  قدر اگرانحراف معیار ضری   اوقفب متغیر وا ستب را نشان می دهد و   Sدر این را کب  

( 1992) 4 مسالالتر و دوالدو   رجیب وسالالیلب  ب شالالد  ارائب  حرانی مقادیر مکلد قدر از آمد  دسالالط

 (.59ص همانب) پریری  می را  ل دمدت را کب یک وجود و کرد  رد را صفر فرضیب  زرگتر اشدب

 می  اشد.  F(  رای آزمون 1996فاد  از جدول پسران و دیگران)در روش دوم است 

 رای  Fدر این روش وجود را کب  ل د مدت  ین متغیرها ی تحط  ررسالالی  ب وسالالیلب محاسالالبب آمار  

گیرد. نکتب مه  آن آزمون مع اداری سکود  ا وقفب متغیرها در فرم صحی  خکا مورد آزمون قرار می  

سالالتاندار اسالالط. پسالالران مقادیر  حرانی م اسالال  را مت اظر  ا تعداد   مرکور غیر ا Fاسالالط کب توزیع 

سبب کردند. آنها دو گرو  از        سط یا خیر محا شامل عرض از مبداس و روند ا سورها و این کب مدل  رگر

 ها پایا هست د و دیگری  ر این اساس  مقادیر  حرانی را ارائب کردند: یکی  ر این اساس کب تمام متغیر 

محاسالالباتی در خارج این مرز  F ا یک  ار تفاضالالل گیری پایا شالالد ( هسالالت د. اگر  کب همگی ناپایا )

                                                                                                                   
1. Akaike 

2. Schwarz  Baysian 

3. Hannan- Quoein 

4. Banerjee & Dolado & Mestre 
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اگر شود.  اش دب گرفتب می I(1)یا I(0)نیاز  ب دانستن این کب متغیر ها  قرارگیردب یک تصمی  قکعی  دون

F      صفر مب ی  ر عدم وجود را کب  ل د مدت رد سباتی فراتر از محدود   االیی قرار گیردب فرضیب  محا

 Fد  و اگر پایین محدود  پایی ی قرار گیردب فرضالالالیب صالالالفر مرکور پریرفتب می شالالالودب اگر ه  شالالال

سط کب متغیرها        ستب  ب این ا ست باطب غیر قکعی و وا  سباتی در  ین محدود  قرار گیردب نتایج ا محا

I(0)  یاI(1)        های ریشالالالب واحد روی متغیر ها      اشالالال د. تحط این شالالالرایط مجبور  ب انجام آزمون

( در این نوشالالتار از روش دوم  رای  ررسالالی وجود را کب  137-148ب ص1384.)تشالالکی یبهسالالتی 

  ل دمدت  ین متغیرها استفاد  می شود.

 الزم اعتبار متغیرها  ین موجود مدت کوتا  پویای واک ش نگرفتن نظر در علط  ب ها روش  رخی 

صل   رآوردهای کب چرا ندارند؛ ضیب  آزمون انجام جبنتی در و نبود  تورش  دون آنها از حا ستفاد    ا فر  از ا

 در را مدت کوتا  پویایی کب الگوهایی از اسالالتفاد  علط همین  ب . ود نفواهد معتبر  tمعمول های آمار 

 ARDL گیرند. می قرار توجب مورد  ی جام دب الگو از تر دقید ضالالرای   رآورد  ب و  اشالال د داشالالتب خود

 قرار  رآورد مورد نیز را  ل دمدت را کب و گرفتب نظر در را رهامتغی  ین مدت کوتا  پویایی کب اسط  روشی 

  اشد:   ب صورت زیر می مدل  رآورد از دسط آمد   های نتیجب .دهد می

 

  1 واحد ريشه آزمون

 (ABF)افزود  فولر روشهای دیکی  وسیلب   ب مدل متغیرهای تمام  ودن نامانا یا مانا بتفمین از پیش

 .شودمیآزمون  (Perron)پرون واحد ریشبو 

 

 افزوده فولر ديکي و پرون فیلیپس واحد ريشه هاي آزمون .2جدول 
 متغیر فولر افزود  –آزمون دیکی  پرون -آزمون فلیدس 

  ABFآمار  %5 حرانی مقدار  مانایی PPآمار   %5 حرانی مقدار  مانایی

I(0) 3.5- 4.7- I(0) 3.5- 4.7- SN 

I(1) -2.9 -5.6 I(1) 2.99- 2.98- 𝑌𝑝 

I(1) 3.5- 4.3- I(1) 3.6- 3.4- 𝑌𝑝
2 

I(2) -2.9 -7.7 I(2) -3.5 -10.1 A 

 م بع:یافتب های تحقید

 

 فلیدس و افزود  فولر  دیکی آزمونهای  مکا د  شالالالودبمی مالحظب  2 جدول  در کب  همانکور  

𝑌𝑝 متغیرهای
شتب  و نامانا A و 𝑌𝑝و2 ست د  واحد درجب ازو  (Integrate) انبا  متغیرها این سک   و  ه

                                                                                                                   
1. Unit Root Test 
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شط   رای گرایش تغییری هر از پس کب طوری  بمی گیرد  قرار دائمی شوکهای  تیثیر تحط   ب  ازگ

𝑌𝑝متغیرهای لراو ندارند را مشفصی   خکی روند سمط 
 ا دو ار  Aومتغیر  گیریتفاضل  یکبار  ا 𝑌𝑝و  2

 .شودمی ماناگیری تفاضل

 

 ARDL خمین ضرايب کوتاه مدت مدل برآورد شده از روشها ي تيافته

در نظر  3حداکثر تعداد وقفب را  1363-1391 ا توجب  ب تعداد مشالالالاهدات و داد  های سالالالال های 

مر وط  ب  3 رآورد شد  اسط. جدول نتایج   ARDL(2,3,3,2) گرفتب و  ر اساس معیار آکائیک مدل  

 د.تفمین ضرای  کوتا  مدت مدل را نشان می ده

 

 ARDL 2,3,3,2)) مدل برآورد از حاصل هاي نتیجه .3جدول 
 سک  مع اداری tآمار   ضری  متغیر های مدل

Sn(-1) -.38951 -1.8885 [.086] 

Sn(-2) .42578 2.1419 [.055] 

𝑌𝑝 -1.5526 -4.3499 [.001] 

𝑌𝑝(−1) .18128 .56578 [.583] 

𝑌𝑝(-2) -.67634 -1.9079 [.083] 

𝑌𝑝(-3) 1.3329 3.6744 [.004] 

𝑌𝑝
2 .052213 4.4949 [.001] 

𝑌𝑝
2(-1) -.0061170 -.55341 [.591] 

𝑌𝑝
2(-2) .027649 2.1552 [.054] 

𝑌𝑝
2(-3) -.059146 -4.1429 [.002] 

A .8113E-4 2.6399 [.023] 

A(-1) .1657E-3 3.5306 [.005] 

A(-2) -.4004E-3 -4.5519 [.001] 

c 21.9026 3.5987 [.001] 

R -squared= 0.91 R- bar- 

squared= 

0.80 

F = 8.6574[.001] 

 م بع:یافتب های تحقید

 

𝑌𝑝  ب جزس ضالالرای  تمام کب شالالودمی مشالالاهد  نتایج  ب توجب  ا جدول در 
 𝑌𝑝(−1)  و (1−)2
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 و س ب نیز  ا دو وقفب اثری م فی  ر توزیع درآمد دارد؛ و متغیر حج  تسهیالت قرض الح مع ادار  ود  

  𝑅2 اشالالد. همچ ین آمار  های درصالالد مع ادار می 1کل مدل در سالالک  خکای F   ا توجب  ب آمار 

دهد کب متغیرها قدرت توضی  ده دگی  االیی  ر متغیر نسبط سه  درآمد دهکی  ار نشان می  𝑅2و

 دارند.

 را کب وجود  ب توانمی کب اسالالط این پویا الگوی  رآورد هایمزیط از طور کب گفتب شالالدهمان 

سران  . رد پی متغیرها  ین  ل دمدت سباتی  را ر  Fآمار   (1999شینب  و )پ سط کب از   2220/6محا ا

پایین و  االی مقادیر  حرانی  ا سالالالک             3مقادیر  حرانی )اگر   وقفب  اشالالالدب در این صالالالورت حد 

اسالالالط(  615/5و  385/4رای عرض ازمبداس و  دون روندب  ب ترتی       درصالالالد در حالط دا  99اطمی ان 

سک  اطمی ان         صفر مب ی  ر نبودن را کب  ل دمدت  ا  ضیب  سط.   ا راین فر صد رد   99 زرگتر ا در

 شودب   ا راین  ین متغیرهای مدل مرکور را کب  ل دمدت  رقرار اسط.می

 

 ARDL از روشيافته ها ي تخمین ضرايب بلند مدت مدل برآورد شده 

 

 بلندمدت الگوي برآورد از حاصل هاي نتیجه. 4جدول 
 سک  مع اداری ضری  t آمار  های مدلمتغیر

[.028] -2.5353 -.74164 𝑌𝑝 
[.138] 1.5979 .015148 𝑌𝑝

2 
[.015] -2.8915 -.1594E-3 A 

[.000] 10.0427 22.7270 C 

 م بع:یافتب های تحقید  

 

سط آمد   رای    ا توجب  ب   𝑌𝑝ضرای   ب د
ضیب کوزنتس در  ل دمدت  رای ای  𝑌𝑝 و 2 ران رد می فر

عات       کال تب م کب الب عادلی و رنجبرکی)   (1377ش)نیلی و فرد  فشالالالود  هدوی  ناجی  1384ب م ( و 

  ب اثر حجوزنتس را در ایران نشان داد  اسط( نیز مثل این مکالعب نادرستی فرضیب ک 1375میدانی )

( ود  اسط کب  ا توجب  1594E-3هیالت قرض الحس ب نیز  ر توزیع درآمد اثر مع اداری  ا ضری )  تس 

  ب دارا  ودن عالمط م فی م جر ب کاهش فاصلب طبقاتی و  هبود توزیع درآمد می گردد.

 

 ARDL مدل برآورد شده از روش (ECM)خطا تصحیح آزمون نتايج

صحی   مدل  جدول در شد    رآورد ARDL  روش از کب ل دمدت  تعادلی را کب  ا مرتبط خکای ت

 .اسط زیرآمد 
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 خطا تصحیح الگوي برآورد از حاصل هاينتیجه. 5جدول 
 سک  مع اداری tآمار   ضری  متغیر های مدل

dSn1 -.42578 -2.1419 [.050] 

𝑌𝑝 -1.5526 -4.3499 [.001] 

d𝑌𝑝1 -.65657 -2.1537 [.049] 

d𝑌𝑝2 -1.3329 -3.6744 [.003] 

d𝑌𝑝2 .052213 4.4949 [.001] 

d𝑌𝑝21 .031498 3.0225 [.009] 

d𝑌𝑝22 .059146 4.1429 [.001] 

dA .8113E-4 2.6399 [.019] 

dA1 .4004E-3 4.5519 [.000] 

dC 21.9026 3.5987 [.003] 

ecm(-1) -.96373 -3.9065 [.002] 

 م بع:یافتب های تحقید   

 

صحی   ضری  ب جدو  ب توجب  ا  صد می  96 مقدار  ا  را ر خکا ت شد   در شان  کب ا  این ده د  ن

سط  صد  96 دور  هر در کب ا  یا دمی تعدیل  ل دمدت دور  سمط   ب مدت کوتا  در وارد  شو   در

 نشان ده د  سرعط تعدیل  اال می  اشد. این کب

 

 ARDL ز روشبرآورد شده اشده  برآورد مدل پايداري بررسي نتايج

سی   رای سیون  روش در (ARDL) در شد   زد  تفمین ضرای   پایداری  رر  های وقفب  ا خودرگر

ستفاد   مدت کوتا  الگوی های پویایی از توانی می  ل دمدت الگوی توزیعی  از  فش این در .ک ی  ا

ند      جمالت  رایCUSUMSQ و   CUSUMگرافیکی های آزمون ما تا   الگوی ها  اقی  مدت  کو

 تراکمی مجموا نمودار اگرشالالود و گرافیکی ارائب می صالالورت  ب ها آزمون این. شالالودمی تفاد اسالال

 قرار درصد  5سک   در  حرانی خط دو  ین ناحیب داخل آزمون و مجرور آن  ازگشتی  های  اقیماند 

 یردبگمی قرار تییید مورد شد    رآورد ضرای   پایداری و  ود خواهد پایدار  ل دمدت را ط گیردب ارائب

 5 سالالک  در  حرانی خط دو  ین ناحیب از خارج  ازگشالالتی های  اقیماند  تراکمی مجموا اگر اما

 در  ل دمدت را کب پایداری دیگرب عبارت  ب و  ود خواهد ناپایدار  ل دمدت را ط گیردب قرار درصالالد

 .شد خواهد مواجب مفاطر   ا مفتلا زمانی های دور 
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 CUSUMگرافیکي . آزمون2 نمودار

 
 م بع:یافتب های تحقید        
 

 CUSUMSQ . آزمون گرافیکي 3نمودار 

 
 م بع:یافتب های تحقید         

 

شود  مالحظب کب طور همان   خط دو  ین ناحیب درCUSUMSQ و CUSUMهای نمودار می 

صد  5 سک   در  حرانی س  گرفتب قرار در سط  مکل  این  یانگر نتیجب این ط.ا  الگوی پایداری کب ا

سط  تییید قا ل  ل دمدت در ل دمدت  ضیب  و ا ستحکام   ر مب ی صفر  فر  رد شد    رآورد ضرای   ا

 . نمی شود رددرصد  5مع اداری سک 
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 گیرينتیجه
سی را کب کوتا   سهیالت قرض هدف از این مقالب  رر س ب  ب ع وان متغیر  مدت و  ل دمدت  ین ت الح

 ود کب  ا اسالالتفاد  از داد  های سالالری زمانی  ین  توضالالیحی و توزیع درآمد  ب ع وان متغیر وا سالالتب
ستب  مدل و روش 1363-1391های سال  ضیب   مبت ی ( ARDL) های توزیعیوقفب  ا خودهمب  ر فر

کوزنتس مورد  ررسالالی قرار گرفط. در این مقالب از متغیر سالاله  درآمدی دهکی  ب ع وان شالالاخص   
ی درآمدی میان پردرآمدترین و ک     شالالالدت نسالالالبی نا را ر  توزیع درآمد اسالالالتفاد  گردیدب چرا کب     

نتایج  ا رد فرضالالیب کوزنتس در ایران  ک د.درآمدترین دهک های جامعب را دقید تر انداز  گیری می
شان  سهیالت قرض  ب طور کلی ن س ب  ر  هبود توزیع درآمد  ودب  ب طوری کب  ده د  اثر مع ادار ت الح

درآمد در  واحد  هبود در توزیع 0/1594E-3الحسالال ب م جر ب تسالالهیالت قرض در افزایش واحد یک
صحی   ضری  شود و  جامعب می سط  این ده د  شان ن 96/0مقدار   ا خکا ت  96 دور  هر در کب ا

  االیی تعدیل سرعط  این کب ا دیمی تعدیل  ل دمدت مقادیر سمط  ب  مدتکوتا  رد وارد  شو   درصد 

 .شودمی تعدیل وارد  های شو  اثر دور همان  در تقریباً و اسط
 در این پژوهش توجب  ب دو نکتب ضروری اسط : 

 انکی از زمان شروا قانون  انکداری الحس ب تسهیالت قرض سه  1نمودار شمار   ا توجب  ب  (1
سال   سال   1363 دون ر ا یع ی  شان ده د  کاهش         1391تا  سط کب ن شتب ا شی را دا روندی کاه

  انکی در کشور اسط . سه  این نوا از تسهیالت نسبط  ب سایر تسهیالت
 هاکن ا آن خود کارک ان احتیاج رفع وام مصالالرف  ب ها انک الحسالال بقرض م ا ع از مهمی  فش (2

 ب   اعکایی الحسالال بقرض هایوام کل از نیمی حدودهای کشالالور ای کب در یکی از  انک نبگو  ب برسالالدمی
 (1392بهای مجلسپژوهش تعلد گرفتب اسط.)دفتر مکالعات اقتصادی مرکز  انک آن کارک ان خود

سهیالت قرض   س ب  انکی در  لرا  ا توجب  ب نقش ت  رقراری جریان پول از طبقات ثروتم د  ب الح
ضروری    سمط طبقات ک   شتغال و تیمین نیازهای  درآمد و ایجاد زمی ب تغییر الگوی تولیدب افزایش ا

یازم     هبود توزیع درآمد و  طبقات مز ور در جهط    دان و عدم تمرکز ثروت  ین   تثبیط درآمد  ین ن
 ثروتم دانب پیش هادات سیاستی  ب نظام  انکی کشور در سب مرحلب  ب شرد قیل  یان می گردد:

های تشویقی م اس  و  یان آثار مع وی و پاداش اخروی این عمل حس بب    اوال:  ا اجرائ سیاسط   
 شتب افزایش داد.انگیز  ی افراد را در سدرد  گراری این نوا از حسا  ها  یش از گر

ثانیا:  ا توجب  ب آثار رفاهی سالالدرد  های قرض الحسالال ب و نقش مؤثر این نوا از حسالالا  ها در     
سدرد    شار نیازم د جامعبب  ا کاهش نرر قخایر قانونی  بب الحس  های قرض هبود توزیع درآمد میان اق

 سه  این نوا از تسهیالت را نسبط  ب سایر تسهیالت  انکی افزایش داد.
ثالثا:  ا ک ترل و نظارت دقید در واگراری این نوا از تسالالهیالت  ب اقشالالار نیازم دب ضالالمن تیمین   

س ب و  هبود         هدفگراری س ط الهی قرض الح سترس  سط قانونگرارب در جهط گ شد  تو های تعیین 
  توزیع درآمد در جامعب گام  رداشط. 
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 منابع و مآخذ

ای ارتباط رشالالد و توزیع درآمد از دیدگا  اسالالالمب سالالبب رویکرد مقای(1387 )تقی ا راهیمی سالالاالریب

شهد              سی م شگا  فردو شهدب دان سعبب م سالمی و تو صاد ا شکد  علوم اداری و    -همایش اقت دان

 IEDC01_013.html-IEDC01-http://www.civilica.com/Paperاقتصادیب 

 توزیع  ر الحس ب افزود  قرض ارزش اثر ارزیا ی»(ب 1386افسانب )  ب آ ادی تاز  و قاسمی  اسماعیل  ا ونوریب

 .28شمار   ب هفت  سال اسالمیب اقتصاد ب فصل امب«استانی(  ین پانل های داد  از استفاد  درآمد ) ا

سمعیل؛ خوشکار  ب ا ونوری شاخصهای اقتص    (1387 )آرش و داودیب پدارمب ا ادی و توزیع درآمد در میان  ب 

کشورهای اسالمیب همایش اقتصاد اسالمی و توسعبب مشهدب دانشگا  فردوسی مشهد دانشکد  علوم              

 .اداری و اقتصادی

 اقتصادی  مکالعات دفتر بتهران ؛عمل در اسالمی   انکداری (؛1390)روستا  تک علی عثمان؛ ترجمب احمدب

 .اسالمی شورای مجلس پژوهشهای مرکز

الحسالال ب  ر   ررسالالی تیثیر قرض»ب (1387) رضالالا بگانبی یِیاوفب حسالالن محمدب غفاریب علی محمدب یاحمدِ

 ب مشهدب دانشگا  فردوسی.ب همایش اقتصاد اسالمی و توسعب«توزیع درآمد

نا را ری درآمدی ازدیدگا  اسالم و تیثیر   »(ب 1391 فتیاریب صادقب میسمیب حسینب و سلیمانیب محمد )    

شد اقتصاد   صل امب علمی «ی ایرانآن  ر ر -83ب صص 1ب ش5پژوهشی مکالعات اقتصادیب س   -ب دوف

101. 

 ررسالالی عوامل مؤثر  ر توزیع درآمد در کشالالورهای اسالالالمی  ( »1392تا لیب حمیدب کوچک زاد ب اسالالماس)

پژوهشی مکالعات اقتصاد اسالمیب سال      -ب دوفصل امب علمی «م تف  ع و سازمان ک فرانس اسالمی   

 .106-91ب صص11شش ب پدایی 

ررسالالی عوامل موثر  ر توزیع درآمد در کشالالورهای اسالالالمی      (ب1392)اسالالماب حمید؛ کوچک زاد  بتا لی

ور   دب دوفصل امب علمی و پژوهشی مکالعات اقتصاد اسالمیب     م تف  ع و سازمان ک فرانس اسالمی   

 .106-91ب صفحب 1392ب زمستان 11ب شمار  6

تهرانب کوهسارب چاپ سیزده     ب  جهان سوم  توسعب اقتصادی در  (1384)توداروب مایکل؛ غالمعلی فرجادی

 .142ال145ص

 .124-123(ب تهرانب سمطب چاپ هفت ب ص1اقتصاد  فش عمومی ) ب(1384)جعفری صمیمیب احمد

همایش اقتصاد    ب«را کب عقود اسالمی در سیست   انکی  ا کاهش فقر    »(ب 1387) فرشتب ب ج دقی میبدی

 مشهدب دانشگا  فردوسی. باسالمی و توسعب

 .346ص ب6ب تهرانب دفتر نشر فره گ اسالمیب چاپ پ ج ب جلد«الحیا (. »1374میب محمدرضا )حکی

ستمیب  پور و فرهاد رهبرب صاد  در دولط دخالط معیارهای ب(1391)ناهید ر شارات  باقت شگا   انت  تهرانب دان
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 .اول چاپ تهرانب

 .424 -426ب ص1می(ب جصدرب سید محمد اقرب اقتصاد ماب محمدکاظ  موسویب)تهران:انتشارات اسال

 .ق(ب مجمع البحرینب چ سومب تهرانب کتا  فروشی مرت وی1416طریحیب ففرالدین)

ب عوامل تعیین ک  د  نا را ری اقتصادی در کشور    (1387 )لیلی  بیاسرو  یاری  بطیبیب سیدکمیل؛ عباسلو  

سالمی و تو         صاد ا سالمیب همایش اقت صاد ا سالمی  ا تیکید  ر نقش اقت شهد   سعبب های م تف  ا ب  م

 .دانشگا  فردوسی مشهد

مجلب    ب«الحسالالال ب در نظام  انکداری ایران    جایگا  قرض  »ب )1385(عر  مازارب عباس و کیقبادیب سالالالعید     

 .16اقتصاد اسالمیب تهرانب پژوهشگا  فره گ و اندیشب اسالمی شمار  

 .ق(ب کتا  العینب چ دومب ق ب هجرت1410فراهیدیب خلیل  ن احمد )

سیدمح  صیریب کفائیب سین) مدعلیب ن درآمد   توزیع نا را ری جدید شاخص  دو  رآورد و معرفی»(ب1388ح

-138های اقتصالالادیبص ب فصالالل امب پژوهش«جی ی -آتکی سالالون و پارامتری تک جی ی :ایران  رای

105. 

 هایسالالالیاسالالالط عملکرد و درآمد توزیع  ر تورم تیثیر» (ب1393کمیجانی باکبر و محمدزاد  ب فریدون )

 .5-24صفحات  ب69شمار   دومب و  یسط اقتصادیب سال سیاستهای و پژوهشها فصل امب ب«جبرانی

صادی مرکز پژوهش  صد » 50 ( ب1392های مجلس)گزارش دفتر مکالعات اقت س ب قر م هایوا در  ض الح

 35بص 518ب اقتصاد آسیاب شمار «میرود؟ کجا

  «م  انکی جمهوری اسالالالمی ایرانالحسالال ب در نظا ررسالالی جایگا  قرض» (1389)محقد نیابمحمد جواد

 .162ال141معرفط اقتصادیبسال اولب شمار  اولب  هارب ص 

 مشکی یب علی ) ی تا(ب مصکلحات الفقبب  ی جاب  ی نط

 ررسالی را کب  ل د مدت  ین رشالد اقتصالادی و     »ب )1384(رنجبرکیبعلیو  مهدوی عادلیبمحمد حسالین 

 .18شمار   بپژوهش امب اقتصادی نشریبب  «توزیع درآمد در ایران

بتهران بپژوهشکد  اقتصاد    «تورم و نا را ری درآمد در اقتصاد ایران  (. »1386مهرگان ب نادرب الهبب محس یب) 

 دانشگا  تر یط مدرس)همایش دولط و عدالط اقتصادی(.

ساییب  ضا )  ک ح کیهانی میث ب مهرگانب نادرب مو شد » ( ب1387ب ر صادی  ر ب  «ایران در درآمد توزیع و اقت

 .28 شمار  هفت ب سال اجتماعیب رفا  پژوهشی علمی صل امةف

ب ق ب جامعب مدرسالالین حوز  علمیب ق ب  2چ بق(ب تحریر الوسالالیلب 1406موسالالوی خمی یب سالالید رود اهلل )

 .ب ق ب جامعب مدرسین حوز  علمیب ق 5قب استفتائات چ 1422)

سو  سید عباسب ورمزیاریب  هروز) مو صادی در       »(ب 1391یانب  شد اقت سی تیثیر  انکداری  دون ر ا  ر ر  رر

 .48ب شمار  12ب فصل امب اقتصاد اسالمیب سال «ایران
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ستیب  شب »(ب 1378)محمد نوفر س جی    در ه  جمعی و واحد ری صاد سسب    :تهران ب1 چ ؛«اقت  خدمات مؤ

 .رسا فره گی

سعود و فرد  فشب علی  صادی و توزیع درآمد   »(ب 1377)نیلیب م شد اقت ب مجلب  رنامب و  ودجبب «ارتباط ر

 .35-34شمار  

صغر  علی نیاب هادوی س ب قرض جایگا   ر درآمدی ب(1376) ا سالم  در الح صادی  و ا سالب  آنب اثرات اقت  ر

 . مفید دانشگا  :ق  کمیجانیب اکبر راه مایی  ب ارشد کارش اسی

ب  اقتصالالالاد توسالالالعب از فقر تا ثروت مللب تهرانب نیب چاپ اولب        (1380)هایامیب یوجیر؛ غالمرضالالالا آزاد  
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