
 49 - 70ات صفح -1399، بهار امسياقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره فصلنامه علمي 

 شدن مالی بر توزیع درآمد اسالمیبررسی اثر شاخص 

 و رشد اقتصادی
 

 1سکینه سجودی

 2آیالر جلیلی
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 چکیده
روند شمار میکننده وضعیت اقتصادی یک جامعه بهترین متغیرهای منعکسرشد اقتصادی و توزیع درآمد از مهم

ص یافته است. ثر بر این دو معیار اقتصادی اختصاات اقتصادی به مطالعه متغیرهای مؤو بخش عظیمی از ادبی
چه مطالعات فراوانی در خصوص . اگراست گذار بر این دو متغیر نظام مالی حاکم بر جامعهیکی از عوامل تأثیر

های مختلف توسعه مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد انجام یافته است، موضوع تأثیر تأثیر شاخص
بازارهای مالی بر این دو متغیر مورد توجه چندانی واقع نشده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی  شدناسالمی

مالی در ایران و برخی کشورهای اسالمی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد  بازارهای شدناسالمیاثر شاخص 
های اقتصادی کشورهای اسالمی برای پیشبرد ریزیتواند در برنامهاین کشورها است. نتایج این مطالعه می

با  اهداف رشد اقتصادی و عدالت درآمدی مورد استفاده قرار گیرد. برای این منظور با ارایه چارچوب نظری و
و با  2012-2017های پانل در کشورهای منتخب اسالمی در دوره فاده از یک مدل رگرسیونی از دادهاست

مالی بر ضریب جینی و رشد تولید ناخالص داخلی  شدناسالمیاثر شاخص کشوری  FGLSاستفاده از روش 
توزیع درآمد دارد ولی اثر  دهد که این شاخص اثر مثبت بر بهبودسرانه تخمین زده شده است. نتایج نشان می
 دار نیست.آن بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه معنی
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 مقدمه

های توسعه ی اقتصادی دولت است که در برنامههاادی همراه با عدالت یکی از دغدغهرشد اقتص

 -"ز"بند  -4ماده در های پس از انقالب اسالمی مورد توجه خاصی قرار گرفته است، برای نمونه سال

دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت قانون برنامه ششم توسعه: 

ت از مشاغل ای و حمایافزایی و ارتقای دانش حرفهزایی، مهارتهای اشتغالنسبت به اعمال سیاست

بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای کوچک خانگی و دانش

قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت 

دی، کاهش فقر و نابرابری . بنابراین در کنار ارتقای نرخ رشد اقتصاوزیران خواهد رسید، اقدام نماید

 های دولتی بعد از انقالب بوده است.در صدر اهداف سیاست

 و توسعه متخصصان گوییپاسخ و توجه که است جهانی موضوعی درآمدی نابرابری کاهش

 .است کرده جلب خود به را کشورها از بسیاری در ریزبرنامه مسئوالن و گذارانسیاست همچنین

 هنوز و بوده جهان سراسر در توسعه هایبرنامه صدر در فقر کاهش چالش و هانابرابری مسئله افزایش

 اجرای به اتفاق آرا ملل سازمان مقر در جهان رهبران ،2000 سال سپتامبر در .دارد قرار صدر در هم

 متعهد جدید جهانی مشارکت به را خود اعضای و تصویب نموده را متحد ملل سازمان هزاره اعالمیه

 1(MDG) هزاره توسعه اهداف به معروف اهداف از ایمجموعه و دهند کاهش را شدید فقر نمودند تا

 دبیرکل .(94، ص 2018کنند )عبدالحمید بشیر،  اتخاذ را - 2015 سال مهلت با - زمانی با محدودیت

 ما زمان هایچالش تریناصلی از یکی همچنان شدید فقر کردن کنریشه داشت، اظهار ملل سازمان

 ها،دولت همه، مشترک هایتالش معضل این به دادن پایان. است الملیبین جامعه نگرانی عمده و است

 برای مؤثرتر و ترقوی جهانی مشارکت چهارچوب در را خصوصی بخش و مدنی جامعه هایسازمان

 پایدار توسعه هدف 17 جهانی جامعه ،2015 سپتامبر در (.2، ص 2008 ،2کیمون) طلبدمی توسعه

(SDG)3 ادامه عنوانبه را MDGs در بارز گرسنگی با مبارزه و فقر کردن کنریشه. کرد اتخاذ قبلی 

 (.پایدار توسعه اهداف دوم، شماره متحد، ملل سازمان) است ها SDG بین در توسعه جدید اهداف

 خدمات به محدود دسترسی جمله از هاپدیده از بسیاری شامل که است بعدی چند پدیده یک فقر

 به حتی امید و روزانه کم دریافت کالری کم، درآمد ،(بهداشت آموزش و مثال، عنوانبه) اجتماعی

 بهترین در یا دشوار آن شده تا کاهش بودن فقر باعث بعدی چند گستردگی و .است ترکوتاه زندگی

 بسیاری که است مسیر توسعهدر  مهم چالش یک فقر کاهش مسئله درواقع،. باشد برانگیز چالش حالت

 .است اقتصادی کند رشد از ناشی عمدتاً درآمدی هستند. فقر روبرو آن با توسعه حال در کشورهای از

                                                                                                                   
1. Millennium Development Goals 

2. Kimoon 

3. Sustainable Development Goals 
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 میلیون 20 توسعه، حال در کشورهای رشد نرخ درصد در 1کاهش  جهانی، بانک تحقیقات براساس

 کند اقتصادی رشد وقتی که شودمیگرفته  چنین نتیجه بنابراین .کشاندمی فقر دام به را دیگر نفر

 و ، دالر2009، حسن و همکاران، 2010گذارد )ابراهیم، می فقر وضعیت بر منفی تأثیرات شود،می

 و 2(MDB) جانبه چند توسعه یهابانک گذشته، سال 70 طول (. بر همین اساس در2002، 1کرای

 حال در کشورهای در رشد تحریک برای دالر میلیاردها( ملل سازمان) ملل سازمان نهادهای مختلف

 هایپروژه اعتبار تأمین برای دالر میلیارد 500 از بیش جهانی بانک تنها .اندهزینه نموده توسعه

 نظر از را ایمالحظهقابل نتایج هاتالش این شک است. بدون کرده پرداخت توسعه حال در کشورهای

 افزایش و هازیرساخت ساختمانی، هایظرفیت درمانی، خدمات و آموزش به دسترسی گسترش

 نصیب ندرتبه "پیشرفت" این ثمرات حال،این با .است آورده وجودبه برق و فاضالب آب، به دسترسی

بوده است  همراه جهانی هاینابرابری مداوم افزایش با جهانی درآمد سریع افزایش زیرا است، شده فقرا

 3/1حدود  فقرا به تعداد که دهدمی نشان اخیر برآوردهای(. 94، ص 2018، 3بشیر )عبدالحمید

 برای نابرابری رو به رشد روند کاهش رو،این از. (28، ص 1999 صالح،)است  یافته افزایش میلیارد

 .است گرفته قرار اولویت در کشورها از بسیاری در گذارانسیاست

افزایش تعهد و مسئولیت  طریق از مردم بهبود رفاه و درآمد نابرابری نقش مهمی در کاهش دین

 شود،می اقتصاد در اجتماعی موجب انباشت سرمایه تواند داشته باشد، از سوی دیگر دینمی اجتماعی

 برای خاصی نهادهای اسالم در (.2001 ،4فوکویاما) است اقتصادی مهم در توسعه عوامل از یکی که

 رسمیت به را مردم بین در درآمدی برابری وجود اسالم. دارد وجود فقر و درآمدی نابرابری با مقابله

 در اما،. دهدمی ارائه آن رفع را برای وقف و صدقه الحسنه، زکات،مانند قرض هاییحلراه و شناسدمی

ندارد )وان عمر و  وجود تحقیقات کافی اقتصادی، رشد و درآمدی نابرابری بر اسالم تأثیر مورد

 (.62، ص 2017، 5همکاران

توسعه اقتصادی  روند در اسالمی هایسیاست و هاارزش اقتصاد به فرآیند ترویج شدناسالمی

گیری ف تغییرات آن در زمان را  اندازههای مختلتواند با استفاده از شاخصمی که شوداطالق می

های مختلف در بخش (2010 ،6عسکری و رحمان) اسالم هایآموزه اصول و از پیروی نمود. میزان

 در آن بخش اقتصاد مورد استفاده قرار داد.  شدناسالمیشاخص  عنوانبهتوان اقتصاد را می

                                                                                                                   
1. Dollar & Kraay 

2. Multilateral Development Banks 

3. Abdel-Hameed Bashir 

4. Fukuyama 

5. Wan Omar et al 

6. Rehman & Askari 
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های مختلف توسعه مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری خصوص تأثیر شاخصاگرچه مطالعات فراوانی در

بازارهای مالی بر این دو متغیر مورد توجه چندانی  شدناسالمیدرآمد انجام یافته است، موضوع تأثیر 

بازارهای مالی در ایران و مقایسه  شدناسالمیواقع نشده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی روند 

آن با سایر کشورهای اسالمی و همچنین بررسی اثر این متغیر بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد این 

 کشورها است.

 

 مباني نظري. 1

 

 اسالم، کاهش نابرابري و رشد تولید .1-1

 به مربوط تحقیقات. است بوده جهانی توجه جامعه مرکز در متفاوت شدت با نسل چندین برای فقر

 مبارزه برای مختلفی هایسیاست و رویکردها زمان، آن از و گرددمی باز میالدی نوزدهم قرن به فقر

 توسعه، حال در کشورهای همه در تقریباً (.2002 ،1موریسون و دارد )بورگوینون وجود فقر با

 حال در کشورهای از ایفزاینده تعداد. است گرفته صورت فقرا به کمک برای هماهنگی هایتالش

 تأمین هایشبکه در پذیرآسیب و فقیر مردم از نفر میلیاردها معیشت و زندگی بهبود توسعه برای

مین تأ هایشبکه نقدی انتقال چگونه که دهدمی نشان شواهد. 2کنندمی گذاریسرمایه اجتماعی

 عنوانبه بلکه کنند، گذاریسرمایه انسانی هایسرمایه در تا کندمی کمک هاملت به تنها نه اجتماعی

، 3بخشد )فیزبین و شیردیمی بهبود آنها را زندگی سطح و محسوب شده نیز فقرا برای درآمد منبع

 کشور 130 حدود نفر در میلیارد 9/1 از بیش که دهدمی نشان جهانی بانک اخیر مطالعات .(2009

، 2015 ،4جهانی بانک) شوند می مندبهره اجتماعی تأمین خالص یهابرنامه از متوسط و درآمد کم

 .(1ص 

پایینی از  سطح در مردم اکثر و بود گسترده گستره جغرافیایی بود که فقر بسیار در اسالم، ظهور

 پیامبر خود داشت و حتی، وجود خدمات به دسترسی و ثروت در نابرابری. کردندمی زندگی معیشت

رو در آیات و احادیث متعددی به از این .کردندمی زندگی فقر نیز در اصحابش از بسیاری و( ص)

ترین اهداف دین معرفی یکی از مهم عنوانبهتقبیح این نابرابری پرداخته و برقراری عدالت و برابری را 

 از سوره حدید آمده است: 25(. در آیه 97، ص 2018بشیر،  اند )عبدالحمیدنموده

                                                                                                                   
1. Bourguignon and Morrison 

 و فقیر هایخانواده به که است غیرنظامی و نقدی انتقاالت و نقل شامل اجتماعی امنیت خالص یهابرنامه. 2

 شود.می انجام هابحران سایر و طبیعی بالیای اقتصادی، هایشوک تأثیر از هاخانواده از حمایت هدف با پذیرآسیب
3. Fiszbein & Schady 
4. World Bank 
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 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 

ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا همانا ما پیمبران خود را با ادلِّه و معجزات فرستادیم و با 

 . مردم به راستی و عدالت گرایند

 2(، شفیع1989) 1توسط صادق درآمد، بر توزیع شدناسالمی اثر بررسی مورد در نظری چارچوب

مورد بحث قرار گرفته است. اسالم عامل  اسالمی اقتصاددانان سایر و( 1970) 3(، مانان1989)

کند و براساس آن نیز توزیع کارکرد براساس مقاصد شریعت است تبیین می گذاری مناسب را کهقیمت

 تمرکز به ای باشد که منجرگونهرشد اقتصادی به اگر. کنددرآمد و ثروت در یک اقتصاد را بیان می

 نابرابری تواندمی سختی به اقتصادی رشد از افراد جامعه شود، درصد کمی میان در ثروت و درآمد

 توجهیقابل تأثیر گذاریعامل قیمت نئوکالسیک، اقتصادی چارچوب در .کاهش دهد را فقر و درآمد

اشاره  تولید عوامل صورت مستقیم بهبه سنت و اگرچه قرآن(. 1971 ،4پن) دارد درآمد توزیع بر

ن شامل: شریعت عاملی را فراهم دارد که ای وجود هاآن در اسالم اشاره غیرمستقیم به مستقیم ندارند،

 کندمی دریافت خود خدمات را برای ایعادالنه پاداش تولید عامل کند که عادالنه باشد، بنابراین هرمی

 اسالم به بیان دیگر، در(. 1989 صادق،. )دهدمیکاهش  را ناخالص درآمد نابرابری و در نتیجه امکان

 زمانی دوره طی یک در تولید از حاصل درآمد گذاری عوامل تولید به نحوی است کهمکانیسم قیمت

عادالنه توزیع شود. این مکانیسم را  صورتبهدخیل هستند  تولید فرآیند که در تولیدی عوامل بین

 توان مشاهده نمود.در قالب عقود اسالمی به وضوح می

مربوطه  نهاد و دولت توسط انتقالی هایعالوه بر تقسیم عادالنه درآمدها به عوامل تولید، پرداخت

 درآمدی نابرابری و فقر به مسئله که مربوطه ثر باشد. نهادتر نمودن توزیع درآمد مؤدر عادالنهتواند می

 هایکمک سایر و موقوفات صدقه، زکات، از را خود درآمد که است المالبیت می پردازد، اسالم در

اجباری  واقع دو منبع درآمدی(. در64، ص 2017عمر و همکاران،  کند )وانمی آوریجمع مسلمانان

)مانند خمس و زکات( و اختیاری )صدقه و موقوفات( برای دولت اسالمی وجود دارد که از محل آنها 

ها نمودن درآمدها انجام دهد. با این اوصاف، این فقط دولت های انتقالی برای برابرتواند پرداختمی

ه هر عضو از جامعه که نیستند که مسئول کاهش فقر و توزیع عادالنه درآمد در جامعه هستند، بلک

در  این اساس،سالمی به عدالت مشارکت نماید. برتوان مالی داشته باشد باید در دستیابی جامعه ا

 خیریه و برای یهابرنامهنوعی مالیات اسالمی اجباری برای پیشبرد  عنوانبهزکات و خمس  اسالم

                                                                                                                   
1. Sadeq 

2. Shafi 

3. Mannan 

4. Pen 
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های این پرداختشده است. عالوه برطراحی  درآمدی نابرابری کاهش و بضاعتبی افراد و فقرا به کمک

 کید در آیات و احادیث اسالمی بوده است:ی به فقرا یکی از دستورات مورد تأاجباری، احسان و نیک

و )ای رسول ما( تو خود حقوق خویشاوندان و ارحام خود را ادا کن و نیز فقیران و رهگذران بیچاره 

 همچنین (.26سوره اسراء، آیه  ، قرآن) روا مدار را به حق خودشان برسان و هرگز )در کارها( اسراف

مندان داده شده ثروت امانتی است که به ثروت و است خداوند ثروت، واقعی مالک که کندمی استدالل

 مبادرت نمایند: فقرا به نسبت خیرخواهی به واسطه آنتا به

 میان از کنید انفاق است رسانده شما به وراثت به که مال آن از و بیاورید ایمان پیامبرش و خدا به

 (.7آیه  سوره حدید، قرآن،) دهند فراوانش مزدی کرده، انفاق و آورده ایمان را هرکه شما

 در جایی دیگر آمده است:

ها و آزادى گان و کارگزارانِ زکات و جلب دلکات(، براى نیازمندان و درماندهمانا صدقات )ز

جهاد( در راه خدا و تأمین در راه مانده است، این دستور،  )هزینهبردگان و اداى بدهى بدهکاران و 

 (.60)قرآن، سوره توبه، آیه  فرمانى است از جانب خدا و خداوند، دانا و حکیم است

 همچنین اشاره شده است که:

ای است که از آن هفت خوشه کنند به مانند دانهمثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق می

که خواهد بیفزاید، و خدا را خداوند از این مقدار نیز برای هردر هر خوشه صد دانه باشد، و  بروید و

 (.261)قرآن، سوره بقره، آیه  منتهاست و )به همه چیز( داناسترحمت بی

 وقف نقش تاریخی، نظر از. است( موقوفات)وقف  اسالم در مینتأ هایشبکه دیگری از ستون

 عنوانبه. داشته است اسالم جهان سراسر در جوامع و هااجتماعی دولتو  توسعه اقتصادی در مهمی

 خیرخواهان هایگردش مالی کمک که بودند اسالمی مالی مهم مؤسسات موقوفات بنیادهای خیریه،

 خدمات بودجه اصلی منبع وقف حقیقت، در. کردندمی تسهیل را جامعه و فقرا به اهداکنندگان و

 . است مذهبی مؤسسات و هاخانه یتیم ها،کتابخانه بهداشت، آموزش، جمله از اجتماعی رفاهی

 توسعه برای مؤثر ابزاری عنوانبه آن نقش و است شده تخریب نهاد وقف اسالم امروزی، دنیای در

 در همچنان وقف نهاد حال، این با .شودرانده می حاشیه اغلب به کاهش یافته و اجتماعی و اقتصادی

 و تریناصلی از یکی و کندمی نقش ایفا اسالمی کشورهای از نیکوکاری در بسیاریارتقاء وحدت و 

 مسلمان، کشورهای تمام در تقریباً . است دولت اقتصادی و اجتماعی ساختارهای هایجنبه ترینفعال

 این. گیردمی عهده بر را نظارت بر خواص اوقاف و مراقبت مسئولیت بخش خصوصی /سازمان یک

 شرایط به توجه با موقوفات را ذینفعان برای پرداختی یهابرنامه تهیه وظیفه غیرانتفاعی هایسازمان

 و موقوفات اوراق اجرای بر نظارت موقوفات، واگذاری برای مناسب خیریه هایپروژه پیشنهاد مقرر،
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دارند را بر عهده  موقوفات درآمدی هایفعالیت و هابرنامه اجرای در ذیربط مراجع با هماهنگی

 (.100، ص 2018بشیر،  )عبدالحمید

بنابراین هم دولت و هم افرادی از جامعه که استطاعت مالی دارند در قبال فقرا مسئول هستند. 

 که کندمی  نکامل رفع مسئولیت ننموده و به روشنی بیا صورتبهاسالم از خود افراد  وجود، این با

 هستند: معنوی و اقتصادی اجتماعی، نظر از خود زندگی شرایط ها وجنبه همه بهبود مسئول مردم

سوره رعد،  قرآن،. )دهد تا آنان حال خود را تغییر دهندخدا حال قومى را تغییر نمىیقت در حق

از طریق تشویق افراد به تالش بیشتر و کار مجدانه مکانیسم  فقر کاهش ترتیب، این به (.11آیه 

 رود. در واقع رویکردو در نتیجه نابرابری درآمد به کار میدیگری است که در اسالم برای کاهش فقر 

روشی  عنوانبه کار .فقراست به به نیکوکاری نسبت مردم تشویق از فراتر فقر کاهش برای اسالمی

 در اسالم. شودمیهای مالی ترجیح داده مکبرای درآمدزایی بر کاهش فقر از طریق امور خیریه و ک

 اینک و»یعنی  «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»فرماید کریم میباالست. قرآنو تالش  کار جایگاه

 مانند کند، کار بینوایی و یتیم به کمک برای هرکس»فرماید میاکرم )ص(  لرسو ن،انسا برای نیست

 روزه را روز و گذراندمی عبادت به را شب که است کسی مانند و کند، جهاد خدا راه در که است کسی

 که کسی»: فرمود( ع) باقر امامهمچنین  (135ص،  ،(ص) پیامبر زندگی از هاییداستان) .«دارد می

 خویش همسایه بر مهربانی و عطوفت و خانواده( درآمد کسب) برای تالش و مردم از نیازی بی برای

( نورانی) چهاردهم شب ماه مثل صورتش که کندمی مالقات را خدا حالی در قیامت روز ،کندمی کار

فرماید که در حدیثی دیگر پیامبر اعظم می .(98 ، ص2ج تهذیب، ؛11ص ،12ج )وسائل، «است

 .(349ص  ،1ج فروع، )همان؛ «است حالل کسب آن برترین که است بخش هفتاد عبادت»

 افزایشدیگر  مکانیسم عنوانبه را مالی منابع به تسهیل دسترسی عالوه بر موارد فوق، اسالم

 هر در رشد برای کالن، و خرد سطح در چه مالی، امور به دسترسی. کندمی تأیید فقر کاهش و درآمد

 جمله از مختلفی هایکانال طریق از مالی امور به دسترسی اسالم، در. است ضروری اقتصادی

مالی سازگار با شرع انجام  تأمین هایروش سایر و داروثیقه هایوام ،(بهره بدون وام) الحسنهقرض

 که دارد وجود قرآن در زیادی آیات. دهند فقرا وام و نیازمندان به تا دارند انگیزه ثروتمندان .شودمی

 .کندمی تأکید معینی مدت برای اعتبارات تمدید یا رایگان اعتبارات اهمیت بر

براى او چند برابر بیفزاید و کیست آن کس که به ]بندگان[ خدا وام نیکویى دهد تا ]خدا[ آن را 

 شویدآورد و به سوى او بازگردانده مىشت بندگان[ تنگى و گشایش پدید مىخداست که ]در معی

 (،245)قرآن، سوره بقره، آیه 

. مهم است مالکیت حقوق از محافظت برای کتبی صورتبه هااین وام همچنین مستندسازی

 گوید،می متعال خداوند
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؛ و اگر برخى از شما برخى دیگر وثیقه دین گروی گرفته شود براینیافتید  کاتبیاگر در سفر بودید و 

، باید سپرده وى را بازپس دهد؛ و باید از خداوند ، پس آن کس که امین شمرده شدهرا امین دانست

، پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار که پروردگار اوست

در قرآن چندین (. همچنین، 283رآن، سوره بقره، آیه )ق دهید داناستو خداوند به آنچه انجام مى است

کسانى . تاس شدت مورد انتقاد قرار گرفتهاست. در سوره بقره رباخواری بههبار به رباخواری اشاره شد

 و) شده دیوانه شیطان، تماس اثر بر که کسى مانند مگر خیزندنمى بر( قیامت در) خورند،که ربا مى

. «است ربا مانند هم ستد و داد»: گفتند که است آن خاطربه این(. کند حفظ را خود تعادل تواند نمى

که خدا بیع را حالل کرده، و ربا را حرام! )زیرا فرق میان این دو، بسیار است( و اگر کسى  حالى در

 ؛دست آورده، مال اوستدارى کند، سودهایى که در سابق بهو )از رباخوارى( خود اندرز الهى به او رسد

قرآن، ) .مانندآن مى در همیشه و آتشند؛ اهل بازگردند، که کسانى اما شود؛مى واگذار خدا به او کار و

 (. و یا:275سوره بقره، آیه 

است  مانده اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقیای کسانی که ایمان آورده

اید؛ و اگر توبه کنید، با خدا و فرستاده وی، برخاسته واگذارید؛ و اگر )چنین( نکردید، بدانید به جنگ

و  278قرآن، سوره بقره، آیه ) بینیدکنید و نه ستم میهای شما از خودتان است. نه ستم میسرمایه

279.) 

های قبلی ذکر در این جا ذکر این نکته ضروری است که تمامی نهادهای اسالمی که در بخش

رشد تولید و اقتصاد نیز اثرگذار هستند، با مباحثی از قبیل پرداخت  شد، عالوه بر توزیع درآمد بر

کارهایی که بدون دخالت و . این درحالی است که چنین سازوشودمیخمس و زکات این امر محقق 

فع فقر و ایجاد عدالت های اقتصادی وجود ندارد. فلسفه زکات عمدتاً رایر نظاماجبار دولت باشند؛ در س

اقتصادی  رو، زکات می تواند در رسیدن به رشد(. از این583، ص 1391د )سبحانی، باشاقتصادی می

ته ضروری است و آن این است که آفرینی کند. ذکر یک نکتر ثروت، نقشباالتر و توزیع عادالنه

 عنوانبهگونه تلقی شود که زکات منظور بررسی اثر زکات بر تعدیل و توزیع ثروت، ممکن است اینبه

. اما بایستی به این نکته توجه شود شودمیت وارد الگوهای اقتصاد کالن شده و اثرات آن بررسی مالیا

دیگر، مالیات یک امر متغیر و اجباری است که از طرف  عبارتبهکه مالیات با زکات متفاوت است. 

د. به باشست و بدون دخالت و اجبار دولت میکه زکات یک عبادت ا؛ در حالیشودمیدولت تعیین 

سزایی در رفع هبیان دیگر، زکات نه تنها یک فریضه دینی است، بلکه یک ابزار مالی بوده و نقش ب

 (.25، ص 2007)ابوبکر و عبدالرحمن،  کندمینابرابری در جامعه ایفا 

ای که در هر آیهطوریهب شودمیزکات از جمله ضروریات دین است و از عبادات مهم محسوب 

، 1359که قرآن انسان را به نماز دعوت کرده، آن را با زکات مقرون ساخته است )بی آزار شیرازی، 
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 103شریع آن، آیه ترین آیه در توقی دستور شارع مقدس است که صریح(. در واقع مبنای حق81ص 

ز ثروت و صورت اخذ مقداری اهباشد. همچنین، طبق شریعت اسالم، زکات بیم میکرسوره توبه قرآن

سوره توبه  60یه سکین و سایر مشموالن ذکر شده در آدرآمد فرد مسلمان و تعلق آن به افراد فقیر، م

ترین دلیل اقتصادی تشریع زکات، که مهم شودمی. بنابراین، مشاهده شودمیتعریف  کریمقرآندر 

رو مسأله عدالت اقتصادی اقتصادی و اجتماعی است و از این هایزن اقتصادی و رفع محدودیتایجاد توا

 باشد.زیر بنای حقوقی تشریع زکات می عنوانبهو اجتماعی 

خاطر ثابت و مستقیم های معمول، بههای اسالمی برخالف مالیاتمالیات عنوانبهزکات و خمس 

ات نه تنها فقر را از (. زک7، ص 1386بودن با نرخ کم و تناسبی، اثر منفی بر رشد ندارند )توسلی، 

رو، احیای سازد. از اینه اقتصادی جامعه را نیز فراهم می، بلکه زمینه توسعکندمیکن معه ریشهجا

های مین کند. بنابراین، یکی از ویژگیتواند زمینه رشد و پویایی اقتصادی هر جامعه را تأزکات می

اقتصادی از  شدتواند به رشد اقتصادی کمک نماید. کمک به ردر این است که میاصلی و مهم زکات 

گیرد؛ یعنی زکات با حل مسئله بیکاری، ارتقای سرمایه انسانی و سرمایه چهار طریق صورت می

)کاشیان،  کندمیاندوزی مقدمات رشد اقتصادی را فراهم اعی و جلوگیری از حبس پول و ثروتاجتم

 (.144، ص 1383

بیشتر به دنبال فقرزدایی  ترین هدف زکات و خمس، به جهت رفاه، عدالت و رفع فقر است ومهم

 (.10، ص 1393در جامعه و توازن در مصرف است )اثنی عشری و میکائیلی، 

شوند و در واقع تشویق عالوه بر آن کار و تالش یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی محسوب می

انسانی وری نیروی به تالش در کسب و کار که در آیات به آن اشاره شده است، به نوعی مروج بهره

 تواند باشد. بوده و منبع رشد اقتصادی می

 مهم نیز بسیار تولید افزایش و رشد تحریک برای استقراض الحسنه و تسهیلتشویق به قرض

 هانابرابری ،(خرد اعتبار طریق از) کنند پیدا دسترسی مالی امور به فقیر افراد که هنگامی ویژه، به. است

 مثال عنوانبه) کشورها از بسیاری در اسالمی خرد هایوام یهابرنامه موفقیت. یابدمی کاهش فقر و

فقیر و افزایش رشد  افراد زندگی تغییر در های خرداثر بخشی وام بر گواهی( سودان و بنگالدش

 (.99، ص 2018بشیر،  است )عبدالحمید اقتصادی

عادالنه بودن نمود که سیستم اقتصادی اسالم بر توان چنین عنوان بندی این بخش میدر جمع

گذاری در عقود اسالمی تأکید داشته های قیمتتوزیع درآمد در بین عوامل اقتصادی از طریق شیوه

های اجباری های فقرزدایی و عدالت گستری از طریق پرداختمین مالی پروژهو عالوه بر آن به تأ

الحسنه، ربا را مذموم دانسته و آن را تشویق افراد به قرضهمچون زکات تکیه دارد. همچنین ضمن 

رود حرکت به سمت اسالمی نمودن سیستم مخل سیستم اقتصادی دانسته است. بنابراین انتظار می
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مالی به کاهش نابرابری درآمدی کمک نموده و فقر را کاهش دهد. عالوه نهادهای اسالمی مذکور که 

وری نیروی انسانی و تسهیل ین مالی کالن مخارج عمومی، افزایش بهرهاکثراً مالی هستند از طریق تأم

 مین در سطوح خرد به رونق تولید و رشد اقتصادی نیز منتهی خواهند شد.تأ

 

 رابطه رشد اقتصادي و نابرابري در ادبیات اقتصادي تعارف .2-1

 سیمون آثار انتشار زمان از اقتصادی رشد و درآمد نابرابری بین رابطه به مربوط مطالعات

بیانگر رابطه بین مراحل توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد  که است، بوده فعال بسیار( 1955)1کوزنتس

زایش اقتصادی در یک کشور در حال توسعه اف توسعه ابتدا، نابرابری درآمد در مراحل اولیه در. است

رحله بلوغ توسعه اقتصادی کاهش آمد در مرسد. در مرحله دوم نابرابری دریافته و به اوج نابرابری می

 معکوس بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی است. درباره Uمنحنی کوزنتس یک رابطه  .یابدمی

 را مثبتی تأثیر مطالعات از برخی زیرا ندارد، بحث قطعی وجود اقتصادی رشد بر درآمد نابرابری تأثیر

 منفی تأثیر محققان سایر کهدرحالی ،(همکاران و( 2002) ،3زو و لی ،(2000) ،2بارو) دهندمی نشان

 همکاران(. و( 2012) ،5استیگلیتز ،(1991) ،4رودریک و آلسینا) دهندمی نشان خود مطالعه نتایج در

زیر توضیح داد. در کشورهای  صورتبهتوان رابری درآمد و رشد اقتصادی را میارتباط مثبت بین ناب

راد ثروتمند به انداز مردم ثروتمند باالتر از فقرا است. توزیع مجدد درآمد از افیافته، نرخ پسوسعهت

تواند به کاهش رشد و این امر می دهدمییک کل کاهش  عنوانبهانداز اقتصاد را مردم فقیر نرخ پس

تواند موجب کاهش انگیزه در این است که توزیع مجدد درآمد می اقتصادی منجر شود. دلیل دیگر

ثروتمندان برای انجام کار بیشتر و سخت شود که این امر نیز موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد 

تر و ری درآمد موجب رشد اقتصادی پایینتوان استنباط کرد که برابیک نتیجه می عنوانبهشد. 

رابری درآمد و رابطه منفی بین نابنابرابری درآمد باعث باال رفتن رشد اقتصادی است. در همین حال، 

ال توسعه، مردم فقیر تحت زیر توضیح داد. در کشورهای در ح صورتبهتوان رشد اقتصادی را می

را نداشته و مردم  گذاریسرمایهها هیچ فرصتی برای های اعتباری هستند. براین اساس آنمحدودیت

ط های تولیدی شرکت کنند. در این شراییتتوانند در فعالفقیر در نابرابری درآمد حتی نمی بسیار

ثباتی سیاسی و اجتماعی و در نتیجه به کاهش رشد اقتصادی منجر نابرابری درآمد ممکن است به بی

                                                                                                                   
1. Simon Kuznets 
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توان نتیجه گرفت که نابرابری درآمد باعث کاهش رشد اقتصادی و برابری درآمد شود. بنابراین می

 (.2012، 1موجب افزایش آن خواهد بود )شین
ضمن ارائه مدلی بر اهمیت توزیع نابرابر درآمد بر اهمیت توزیع نابرابری درآمد  2نیکالس کالدور

با درآمد ناشی از دستمزد، بر رشد تأکید کرد. در مدل او از آنجا که در مقایسه درآمد ناشی از سود 

وزیع دست آورد، تیش نرخ کسب درآمد ناشی از سود بهتوان از طریق افزاانداز باالتری را مینرخ پس

واقع داللت مدل د از طریق انباشت سرمایه است. درترین محرک رشمزد مهمدرآمد بین سود و دست

بیشتر شده  اندازپسکالدور چنین است که اگر سهم بیشتری از درآمد را سود تشکیل دهد، احتمال 

اقتصادی  اولیه توسعه همین جهت حداقل در مراحلمسیر رشد اقتصادی هموارتر است بهو در نتیجه 

 (.1984تر است )اوصاف احمد، توزیع درآمد مطلوب

 

 پیشینه تحقیق .2

این بخش به بررسی مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پرداخته، ابتدا مطالعات انجام شده در در

 .شودمیخارج و سپس مطالعات داخل کشور مرور 

ری درآمد در کشور پاکستان طی زکات بر نابرابدر مطالعه خود به بررسی تأثیر  ،(1994) 3جاله

که زکات، نابرابری درآمدی در کشور  دهدمیپرداخته است. نتایج نشان  1988تا  1987های سال

 .دهدمیپاکستان را کاهش 

(، در مطالعه خود تحت عنوان زکات و کاهش فقر در جهان اسالم نشان 1997العابدین )زین

د فقر را در جوامع خود از طریق مؤسسات زکات از تواننکه بسیاری از کشورهای مسلمان می دهدمی

آوری آن از طریق قانون مقرر شود، منابع آن گسترش یابد تا تمام ابزار که جمعصورتیبین ببرند؛ در

ان کسب ثروت را شامل شود و فقط برای اعضای نیازمند جامعه هزینه شود. همچنین، این محقق بی

به انتقال مازاد زکات از  که همبستگی متقابل میان مسلمانان در سطح جهان با دعوت کندمی

 .کندمیسزایی هی ثروتمند و کشورهای فقیر، به کاهش فقر در جهان اسالم کمک بکشورهای

ین به (، در مطالعه خود تحت عنوان اثر زکات بر فقر و نابرابری درآمد در بحر2006) 4عبدالباکی

ه و فقر را در جامعه تواند شکاف درآمدی را رفع کردپردازد که چگونه زکات میتحلیل این موضوع می

که طورهمان شودمیآمده از این پژوهش، پیشنهاد دستکن کند. با توجه به نتایج بهاسالمی ریشه
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رات و نهادها لف، اداهای مختآوری زکات از بخشمنظور جمع؛ بهشودمیزکات از افراد حقیقی اخذ 

 بایست قانون وضع شود. نیز می

در برنامه توسعه بنگالدش (، به بررسی آثار زکات 2007خان )کبیر حسن و جوانید مسرور

، اما هنوز به کندمیاند. به اعتقاد ایشان اگرچه دولت بنگالدش تالش زیادی برای کاهش فقر پرداخته

کشور که بتواند در کاهش فقر نقش داشته باشد، توجه ای در الگوی توسعه این برنامه عنوانبهزکات 

دهند که اگر پردازد و نشان میبررسی درآمدهای حاصل از زکات می نکرده است. ایشان در ادامه به

توجهی از مخارج برای کاهش فقر را تأمین ین صورت، مقدار قابلالت به مسئله زکات توجه نماید دردو

تواند کرده است را میمنابع الزم برای فقر استفاده می ی تأمین مالیبرا ولی را که. بنابراین، پکندمی

، 1389و ایجاد توسعه اقتصادی خرج نماید )به نقل از عسگری و کاشیان،  گذاریسرمایهدر جهت 

 (.9ص

(، در مطالعه خود تحت عنوان الگوی کاهش فقر ادغامی از زکات، اوقاف و تأمین 2010حسن )

که در آن، دو ابزار سنتی اسالم برای تعدیل فقر یعنی زکات و اوقاف  کندمیرا ارایه  مالی خرد، الگویی

چنین  دهدمی. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان کندمیرا با مفهوم تأمین مالی خرد اسالمی جمع 

وارد . اگر سازمان ها و تشکیالت غیردولتی را شودمیرسانی به رفاه کل جامعه الگویی منجر به منفعت

 الگو کنیم، منفعت کل بیشتر خواهد بود.

سو و عوامل رتباط اسالم و رشد اقتصادی از یک، در مطالعه خود به بررسی تأثیر ا1(2015خلفائی )

های کشور مسلمان طی سال 20پانلی در  هایاز سوی دیگر با استفاده از داده ثر بر این ارتباطمؤ

بخشد. اسالم، رشد اقتصادی را بهبود نمیکه  دهدمیپرداخته است. نتایج نشان  2014تا  1990

و در رگرسیون دوم و  دارد منفی با رشد اقتصادی همبستگی دیگر در رگرسیون اول اسالم عبارتبه

 سوادیبی نرخ اسالمی ای که کشورهایگونهبهکه تأثیر اسالم جزئی و منفی است  دهدمینشان  سوم

 دارند. باالیی بیکاری و

 زکات به نیاز شناسایی و اسالمی یهابانک (، در مطالعه خود با معرفی2015) 2 دالی و فریخا

اقتصادی، نقش اساسی در  چرخه تثبیت و اجتماعی -اقتصادی ثبات تأمین برای ابزاری عنوانبه

 .دهدمیمندان و فقر را کاهش اقتصاد اسالمی دارد. به این معنی که زکات شکاف بین ثروت

بر نابرابری درآمد و  شدناسالمیدر مطالعه خود به بررسی تأثیر  ،(2015) 3همکاران و عمر وان

اند. پرداخته 2013 تا 1969های طی سال ARDLرویکرد  از استفاده روند رشد اقتصادی در مالزی با

 دارد.  مالزی اقتصادی نابرابری درآمدی و رشد در داریاسالم ارتباط معنی دهد کهمی نتایج نشان
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)زکات و  اصلی سازوکارهای بر تمرکز با را اسالمی (، در مطالعه خود رویکرد2018عبدالحمید بشیر )

 فقر درآمد و نابرابری کاهش برای است، گرفته قرار استفاده مورد نابرابری ها کاهش برای که صدقه(

 صدقه و زکات از حاصل عواید از مؤثر استفاده و آوریجمعکه  دهدمی. نتایج نشان کندمی بررسی

 حمایت اسالم سوی از درآمدی نابرابری کاهش و درآمد مجدد توزیع برای اسالم که است سازوکارهایی

 .کندمی

ی بین اسالم و عملرد اقتصادی پرداخته (، در مطالعه خود به بررسی روابط عل2018ِّ) 1کوران

برای بارداری مضر است و  رمضان مبارک ماه در باردار زنان گرفتن روزهکه  دهدمیاست. نتایج نشان 

؛ اسالم به استسسات خیریه اسالمی اغلب به نفع طبقه متوسط مؤ ؛شودمیباعث زایمان زودرس 

طور کلی باعث نسبت به فاکتورهای ساختاری که بهنتایج آموزش کمتر از طریق پژوهش اسالمی 

 مسلمانان مالی رفتارهای روی سختی به اسالمی گذارد؛ تأمین مالیمی شوند، تأثیرمینقص یادگیری 

 .کندمی تضعیف را مسلمانان تجارت پایین، عمومی اعتماد و گذارد؛می تأثیر

های تهران، یی زکات بالقوه در رفع فقر استان(، در مطالعه خود به بررسی توانا1382فر )زمانی

که  دهدمیاند. نتایج نشان مرکزی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و ایالم پرداختهسمنان، اصفهان، 

های مقایسه درآمدهای حاصل از زکات بالقوه داللت بر آن دارد که درآمد به تنهایی برای رفع فقر استان

 .کندمیمورد نظر کفایت ن

آثار اقتصادی زکات و (، در مطالعه خود تحت عنوان تحلیل نظری 1383کمیجانی و عسکری )

رفاه این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادی، تورم و  حاصل از وضع مقایسه آن با مالیه تورمی، نتایج

تعلق آن که تعلق زکات به مال راکد و عدم دهدمیدهند. نتایج نشان اقتصادی مورد بررسی قرار می

حالی د اقتصادی را فراهم آورد. این دررش و گذاریسرمایهتواند موجبات ، میاندازپسهای به سپرده

باشد. اگرچه یک رابطه مستقیم بین تورم و مالیه لیه تورمی بر رشد قابل اعتنا نمیاست که اثرات ما

کننده خودکار اقتصادی و از سوی دیگر موجب چرخش وجود دارد، زکات از یک سو تثبیت تورمی

 یص مجدد منابع است.مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعی نظام تخص

(، با مطالعه موردی استان گلستان به بررسی تأثیر زکات )گندم و جو( 1385گیلک حکیم آبادی )

اگر زکات با درایت و مدیریت گردآوری و هزینه  دهدمیدر کاهش فقر پرداخته است. نتایج نشان 

احث اساسی شود، قادر به تأمین مالی گروه بزرگی از فقیران است. ویژگی عمده این تحقیق در طرح مب

 ویژه در برآورد صحیح و همچنین مصارف آن است.فقهی اقتصادی زکات، به

                                                                                                                   
1. Kuran 
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اقتصادی را ارزیابی نموده است. نتایج (، در مطالعه خود زکات و اثر آن بر رشد و توسعه 1388توسلی )

زکات نه تنها اثر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی نداشته، بلکه آثار مثبت بر آن داشته  دهدمینشان 

 است.

(، به منظور بررسی فرضیه کفایت زکات با فرض انحصار آن در موارد 1389عسکری و کاشیان )

ه و خمس در محاسبه ظرفیت بالقوه زکات، زکات فطر نه گانه، با استفاده از روش تحلیل آماری، به

های اخیر، درآمدهای خمس و اند. نتایج بررسی آنها نشان داده است که در سالاقتصاد ایران پرداخته

 دهدمیکرده است. به طور ضمنی نشان برای رفع فقر در جامعه کفایت می زکات آن قدر زیاد بوده که

که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفه اصلی 

 وضع زکات نداشته است.

(، در مطالعه خود ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران مورد بررسی 1392شعبانی و کاشیان )

تحقیق نشان داده اند. نتایج زمون قرار دادهدر رفع فقر مورد آقرار گرفته است و میزان کارایی آن را 

توجهی ان زکات بالقوه پول توانایی قابلهای بانکی بخش خصوصی، میزاست که بر مبنای مانده سپرده

سی را به ترتیب به سطح تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اسادر رفع فقر داشته و می

 های دوم و سوم ارتقا دهد.زندگی دهک

رشد (، در مطالعه خود به بررسی تأثیر زکات بر فقرزدایی و 1392عشری و میکائیلی )ثنیا

 1390تا  1384های شمالی )مازندران، گیالن و گلستان( طی دوره اقتصادی: مطالعه موردی استان

درآمد  دارند. نتایج بیانگر نقش مؤثر و معنیاتوصیفی پرداخته صورتبهای و سهبا استفاده از روش مقای

 های منتخب بوده است.زکات بر رشد اقتصادی استان

وزیع ثروت و (، در مطالعه خود به بررسی اثر زکات بر تعدیل و ت1393فرد )اکبریان و ساجدیان

که زکات باعث توزیع مناسب  دهدمییج حاصل از این مطالعه نشان ااند. نترشد اقتصادی پرداخته

و در نتیجه  اندازپسو همچنین زکات از طریق اثرگذاری بر مصرف و  شودمیثروت در جامعه 

 .شودمیموجب رشد اقتصادی  گذاریسرمایه

 

 روش تحقیق. 3

کشور اسالمی الجزایر، آذربایجان، مصر، ایران، اندونزی،  16کشورهای منتخب در این مطالعه را ایران و 

، ترکیه، تونس النکاسریجنوبی،  سنگال، آفریقایاردن، قزاقستان، مالزی، موریس، نیجریه، پاکستان، 

گردیده است و تخمین با آوری جمع 2017تا  2012های ها برای سالشود. دادهو غنا شامل می
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انجام شده است. با ذکر این نکته که  2و اکسل 1افزارهای استاتاتفاده از روش پانل دیتا و با نرماس

 شدناسالمیجز شاخص ههای به کار برده شده در این مطالعه بتمامی اطالعات آماری مربوط به متغیر

 شدناسالمیهای آماری بانک جهانی استخراج شده است. آمار مربوط به شاخص مالی از پایگاه داده

ترین د شده است و قدیمیایجا 4توسط بانک اسالمی دبی 2011از سال  )IFCI( 3مالی کشوری

و  (IBF)بندی کشورهای مختلف با توجه به وضعیت بانکی و امور مالی اسالمی شاخص برای رتبه

 .است المللیبین و ملی سطح در صنعت در آنها رهبری نقش

مالی بر روی دو متغیر رشد  شدناسالمیدر این مطالعه از دو الگوی زیر برای بررسی اثر شاخص 

 اقتصادی و توزیع درآمد استفاده شده است.
𝑙𝑛(𝐺𝑖𝑛𝑖)𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛾(𝑙𝑛(𝑌)^2)𝑖𝑡 + 𝛿𝑙𝑛(𝐻𝑐)𝑖𝑡 +
𝛿𝑙𝑛(𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚)𝑖𝑡 + 𝜃𝑙𝑛(𝑂𝑃)𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  (1             )  

 که در آن:

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 معیاری از شاخص نابرابری،  عنوانبه: ضریب جینی𝑌𝑖𝑡 لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه :

که با توجه به ادبیات اشاره شده به منظور کنترل اثر کوزنتسی، توان دو این متغیر نیز  بت،به قیمت ثا

: معرف سرمایه انسانی )که از شاخص درصد ثبت نام کننده در 𝐻𝐶𝑖𝑡در مدل وارد شده است، 

: درجه باز بودن تجاری که از مجموع صادرات و 𝑂𝑃دبیرستان به کل جمعیت استفاده شده است(، 

خطای  휀𝑖𝑡مالی و  شدناسالمی: شاخص  𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡، شودمیواردات به تولید ناخالص داخلی حاصل 

تصادفی است. همچنین برای تخمین معادله رشد تولید ناخالص داخلی از رابطه زیر استفاده شده 

 است:

𝐿𝑛𝑌𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1𝐿𝑛𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 + 𝐵2𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝐵3𝐿𝑛𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝐵4𝐿𝑛𝐻𝐶𝑖𝑡 +
𝐵5𝐿𝑛𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡 +   (2            )  

 دهنده نسبت ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی است.نشان Industدر این رابطه  

  

 هاي تحقیقیافته .4

ق های الزم برای تعیین دقیآزمونابتدا پیشل دیتا در این مطالعه، با توجه به استفاده از روش پان

همگن بودن مقاطع و آزمون هاسمن در هر دو  Fاساس آزمون روش تخمین انجام گرفته است. بر

اساس این روش بر 2و  1شده و معادالت سب تعیینروش منا عنوانبهمعادله روش اثرات ثابت 

                                                                                                                   
1. STATA 14 

2. Excel 2013 

3. Islamic Finance Country Index 

4. Dubai Islamic Bank 
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های تشخیص جهت آزمون وجود ثابت، آزمونزده شد. بعد از تخمین معادالت به روش اثرات تخمین

یون دهنده نقض فروض رگرسگی سریال انجام شد که نتایج نشانهمسانی واریانس و عدم خودهمبست

 FGLSبه روش  2و  1رو، معادالت خودهمبستگی بود. از اینکالسیک همسانی واریانس و عدم

 ائه شده است.( ار2( و )1تخمین زده شده است که نتایج آن در جدول های )

دار درصد معنی 95مایه انسانی در سطح جز سره، تمامی متغیرهای مدل ب1طبق نتایج جدول 

، 1در جدول  FGLSبوده و بر روی توزیع درآمد تأثیر دارند. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش 

دار و مجذور لگاریتم ی سرانه دارای تأثیر مثبت و معنیمتغیر لگاریتم تولید ناخالص داخل دهدمینشان 

چه یع درآمد است؛ به این معنی که هربر توز دارمعنیتولید ناخالص داخلی سرانه دارای تأثیر منفی 

ی رشد اقتصادی بیشتر باشد، باعث بهبود توزیع درآمد عبارتبهنرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا 

ناخالص داخلی سرانه مثبت و اما مطابق با فرضیه کوزنتس عالمت ضریب لگاریتم تولید  شودمی

دارد که در داخلی سرانه منفی است. کوزنتس بیان میعالمت ضریب مجذور لگاریتم تولید ناخالص 

بعد گذارد )بیشتر شدن ضریب جینی( و در مراحل سعه، توزیع درآمد رو به وخامت میمراحل اولیه تو

معکوس  Uتیجه یک رابطه به شکل یابد )کاهش ضریب جینی(. در نتوسعه، توزیع درآمد بهبود می

مالی داری تأثیر منفی و  شدناسالمیبین رشد تولید و ضریب جینی باید وجود داشته باشد. لگاریتم 

 مالی بیشتر باشد، شدناسالمیشاخص چه مقدار یع درآمد است؛ به این معنی که هرداری بر توزمعنی

دار بر توزیع توزیع درآمد بهتر خواهد بود.. متغیر درجه باز بودن تجاری دارای تأثیر مثبت و معنی

که متغیر ثبت نام کنندگان در مدارس دبیرستان دارای تأثیر منفی بر توزیع درآمد درآمد است درحالی

رجه بازبودن که د است. این بدان معنی است دارمعنیدرصد  10است و از لحاظ آماری در سطح 

شدن توزیع درآمد همراه است ولی بهبود سرمایه انسانی توزیع درآمد را نیز بهبود باالتر با بدتر

 بخشد.می
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 FGLS مالي بر ضریب جیني با استفاده از روش شدناسالمي. نتایج تخمین اثر 1جدول

 ارزش احتمال Zآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

LnY 7289/2 1516/1 37/2 018/0 

LnY2 1508/0- 0633/0 38/2- 017/0 

LnIslam 0349/0- 0139/0 49/2- 013/0 

Op 0024/0 0009/0 66/2 008/0 

H 0044/0- 0025/0 75/1- 081/0 

cons- 7389/8- 2491/5 66/1- 096/0 

Wald chi2(5)= 
00/22 

Prob>chi2= 
0005/0 

Log likelihood= 
77869/19 

 های تحقیقیافتهمأخذ: 

 

 95، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی در سطح اطمینان 2براساس نتایج جدول 

هستند. متغیر درجه باز بودن تجاری و متغیر سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت و  دارمعنیدرصد 

متغیر لگاریتم اسالمی  دهدمیی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج تخمین در این جدول نشان دارمعنی

معیاری از شاخص  عنوانبهداری بر رشد اقتصادی ندارد. متغیر لگاریتم ضریب جینی تاثیر معنی

 ی بر رشد تولید ناخالص داخلی ندارند.دارمعنینابرابری و متغیر سهم ارزش افزوده صنعت نیز تأثیر 

 

 FGLS مالي بر رشد اقتصادي با استفاده از روش شدناسالمي. نتایج تخمین اثر 2جدول 

 ارزش احتمال Zآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

LnIslam 0272/0- .0371/0 73/0- 464/0 

Op 0047/0 0021/0 21/2 027/0 

H 0273/0 0043/0 32/6 000/0 

LnGini 0857/0- 3159/0 27/0- 786/0 

Indust 13-e08 .3 13-e59 .5 55/0 581/0 

cons- 4536/8 1438/1 39/7 000/0 

Wald chi2(4)= 
78/76 

Prob>chi2= 
0000/0 

Log likelihood= 
01747/17- 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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 گیرينتیجه .5

اسالم دین عدالت و مساوات است. در احادیث و آیات به لزوم توجه به مسئله فقر و تالش برای برقراری 

های مختلفی برای عادالنه نمودن شده است و در نظام اقتصادی اسالم مکانیسمعدالت اشارات فراوانی 

توزیع درآمد اندیشیده شده است. عالوه بر این، کسب روزی حالل مورد تشویق قرار گرفته و مالکیت 

اساس است به رسمیت شناخته شده است. برخصوصی که موتور افزایش ثروت و در نتیجه رشد جوامع 

اقتصادی اسالم، انتظار بر این است که این دین در پیشبرد اهداف اقتصادی از جمله اصول و مبانی 

سزایی داشته باشد. با هتوزیع عادالنه درآمد و کاهش فقر و همچنین توسعه و رشد اقتصادی نقش ب

این اوصاف در بسیاری از کشورهای اسالمی وضعیت این دو شاخص اسالمی چندان خوب نیست. 

اند گونه نتیجه گرفتهبودن کشورها بر این دو متغیر اینبا بررسی اثر مسلمان بودن یا نبرخی مطالعات 

که مسلمان بودن یک کشور به مفهوم عمل فی بر این متغیرها داشته است. درصورتیکه اسالم اثر من

ی مال شدناسالمیباشد. این مطالعه با بررسی اثر شاخص به اصول اقتصادی اسالم در آن کشور نمی

وضع توزیع درآمد در نمونه کوچکی از کشورهای اسالمی نشان داد که باال بودن این شاخص در بهبود 

تصادی این کشورها از این شاخص متأثر ثیر مثبت داشته است. با این وجود رشد اقدر این کشورها تأ

از برخی جه به غفلت اغلب کشورهای اسالمی های این مطالعه و با تواساس یافتهنشده است. بر

سازی اصول اسالمی در اقتصاد کشورها توان عنوان نمود که پیادهنهادهای اسالمی مانند زکات می

های توسعه مانند توزیع درآمد نقش باالیی داشته باشد و چه بسا تواند در بهبود برخی از شاخصمی

گر نیز رو به بهبود های دیبا عمق بخشیدن به اصول اسالمی در ساختار اقتصادی و مالی برخی شاخص

 گذارند.
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