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 چکیده
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 مقدمه

در این زمینه زمانی که است.  یو اجتماع یبه توسعه اقتصاد دنیاز کشورها رس یاریبس یهدف اصل

همدراه شدود بده بزرگتدرین هددف ریشه کن کردن فقر، تعددیل ندابرابری درآمدد بدا رشدد اقتصداد 

منظدور رسدیدن بده ایدن هددف، در مکاتد   شدود. بدهقتصادی هر کشور تبدیل میگذاران ا سیاست

ی تددر از مهدم یکددی(. 1393فرد،  )اکبریان و ساجدیانکارهای متفاوتی ارائه شده است  اقتصادی راه

ی به رشد اقتصاد دنیرس یکشور برا یمنابع داخل جیاقتصاددانان، بس شتریقبول ب مورد یهااستیس

 اسدت یمندابع داخلد جیبس یابزارها نیتر از مهم یکیمؤثر  یاتیمال یهااستیس یاست. اجرا شتریب

 یدولتد بدده بخددش یانتقال منابع از بخدش خصوصدد یها از روش یکی اتیمال(. 2013 کاراگوز، ،)

 اید و یمانند چدا  پدول، عرضده کا هدا و خددمات دولتد یمتعدد یها ها از روش است؛ البته دولت

 کننددد تدأمینخدود را  ازیدمدورد ن یمنابع مدال توانند یم زین یخارج ای یگرفتن از منابع داخل قرض

 یاسدالم یدرآمددها نیتدر خمس و زکات جزء مهم ،یاسالم یکشورها در(. 2013 ،نبویو س یماوب)

 ادهیدزکدات از ز شدهیدارد. ر ییدر فقرزدا یمهم اریآنها نقش بس حیصح عیتوز و یآور است که جمع

است. در اسدالم از آن جهدت بده آن زکدات  ریو تطه افتنیو رشد  ادهیز لغت آن در یاسدت و معندا

رشدد  لهیوسد نیو همچن ازمندانیپاک کردن اموال افراد از حقوق ن یبرای ا لهیکه وس شود یگفته م

عندوان ابدزاری  بازتوزیع و ظرفیت بالقوه زکات بدهآوری،  جمع (.1393، )توسلیاموال آنهاست  افتنی

ای را در ادبیات اقتصاد اسالمی به خود معطوف کرده اسدت. در  مالحظه برای کاهش فقر، توجه قابل

توسعه و مالیه عمومی مسلمان نخستین ابزارهایی است که توسط متخصصان  حقیقت، زکات یکی از

 (.1392)قلعه نوی و پاسبانی صومعه،  شود می مورد بررسی واقع

کید فراوانی بر پرداخت زکات شده است. از نظر دین کریم و احادیث و روایات سندی تأ ندر قرآ

شرعی است. مبین اسالم، پرداخت زکات بر تمامی افرادی که دارای مال و ثروت هستند واج  

رفتن فقر، کاهش فاصله طبقاتی در بین  بینجمله از ثار مثبت فراوانی ازتواند آ زکات می پرداخت

توجه به بنابراین با داشته باشد.رونق و شکوفایی جامعه اسالمی دربر افراد جامعه و همچنین رشد و

سد. ر نظر می باره زکات ضروری بههای مختلف، تحقیق و پژوهش در اهمیت زکات و آثار آن در زمینه

 ینیامداد امام خم یتهکمآوری زکات از سوی  بر جمع مؤثربدین منظور در این مطالعه عوامل 

در ادامه مبانی نظری و پیشینه   شود. برای نیل به اهداف تحقیق، بررسی می شهرستان زاهدان

 ها، نتایج و بحث و نهایتا   ترتی  مواد و روش به  های بعدی، شود. سپس در بخش تحقیق بیان می

 شود. گیری و پیشنهادها ارائه می نتیجه
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 مباني نظري. 1

 

 جایگاه زکات در اسالم. 1-1

سازی انسان را به لحاظ مادی و معنوی دارد. برنامه مندنظام هماهنگ دین اسالم، قابلیت سعادت

سعادت و  ،داشتن تمام ابعاد زندگی انسانعالوه بر مدنظر ،جامع و دور اندیشانه این دین الهی

کریم که کالم حق  نیات قرآکند. با مراجعه به متون دینی چه آ رسیدن به کمال او را تضمین می

ای در کننده م که راهبردهای مهم جامع و تعیینابیی درمی ،پروردگار است و چه روایات معصومین

ی و سیاسی مشخص و ترسیم گردیده است. کارای ،تربیتی ،فرهنگی ،اقتصادی ،تمام ابعاد اجتماعی

های این دین الهی است. نتیجه  گیژبودن راهبردها و تطبیق آن با سرشت انسانی از جمله وی جامع

 ای امن با وفور نعمات و سرشار از معنویت خواهد بود.عمل به دستورات چنین دین الهی جامعه

که ریشه آن زیاده است و معنای آن در  است ترین متغیرهای اقتصاد اسالمی زکات یکی از مهم

ای شود که وسیلهفته میلغت زیاده و رشد یافتن و تطهیر است. در اسالم از آن جهت به آن زکات گ

  هاست )توسلی،یافتن اموال آنوق نیازمندان و همچنین وسیله رشدکردن اموال افراد از حق برای پاک

فرموند )ص( و اهمیت آن وجود دارد. رسول اکرماطهار در مورد زکات  (. روایات زیادی از ائمه1393

امیرالمومنین)ع( «. آن را پرداخت کن هرگاه خواستی اموال تو زیاد و فراوان گردد، پس زکات»

مسلمانان قرار داده شده  سپس به راستی زکات با نماز وسیله قرب و نزدکی برای »...فرمایند:  می

دلی ادا نماید، برای او کفاره )گناهان( و مانع و نگه دارند  ل و رغبت و خوشکس آن را با میاست، هر

 (.1395از آتش )دوزخ( است )ورهامی و همکاران، 

د یل ذیل بر  آرای فقها، تولی امر زکات ره به ( با استفاده از آیات، روایات و1380عسکری )

مبارکه توبه، اخذ زکات بر سوره  103داند: در آیه  المسلمین و حکومت اسالمی می عهده امام

المسلمین واج  شده است. ایشان نیز بنابر گواهی تاریخ، به اعزام سعات و  امام عنوان به)ص( پیامبر

دامه یافت. در عصر غیبت دریافت زکات اقدام کردند. پس از ایشان نیز در میان خلفا، این عمل ا

)ع( در نظر گرفته اطهار الشرائط از سوی ائمه برای فقهای جامع مقام نیابتی که توجه بهکبری، با

صورت تشکیل حکومت اسالمی و تولی آن از سوی فقهای مذکور، تولی رسد که درمی نظر هشده، ب

 ترند. امر زکات با آنان باشد؛ زیرا طبق مضمون روایات، آنان نسبت به مواضع زکات آگاه

مباحث اقتصاد اسالمی دارد تا جایی که در برخی از روایات، ای در زکات جایگاه و اهمیت ویژه

پرداخت زکات نوعی عبادت محسوب گانه اسالم معرفی شده است. در اسالم یکی از ارکان پنج

شود و کسی که از پرداخت آن امتناع ورزد مرتک  گناه بزرگی شده است )سلیمانی و فرشی،  می

حکومت پیامبر اکرم)ص( مرسوم بوده است، اما امروزه و توزیع زکات از زمان  آوری جمع(. 1386
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مان به نحو مناسبی علت عدم انطباق احکام آن با مقتضیات ز بیشتر بهاجرای این فریضه الهی 

گانه زکات شامل غالب اربعه )گندم، جو، خرما و کشمش(، انعام ثالثه  9گیرد. موارد صورت نمی

درست است  استه( که مورد نظر بسیاری از فقیهان شیعه )شتر، گاو و گوسفند( و نقدین )طال و نقر

انواع گونه نیست، امروه  دادند، اما امروزه اینتشکیل می )ص( رادر زمان پیامبرکه اصلی کردم 

شوند )ورهامی و همکاران، ها جز نقدین محسوب نمیکدام از آن مختلف پول رایج است که هیچ

د )فقرا، مساکین، عامالن زکات، مؤلفه قلوبهم، مور 8زکات باید به مصرف (. ازطرف دیگر 1395

و واماندگان در راه( که برخی از آنها نظیر  اهلل سبیل ن بردگان، ادای دین بدهکاران، فیساختآزاد

توان شده حتی نمیگانه یاد9که با منابع  ای دارند برسد، درحالیبسیار گسترده اهلل دامنه سبیل فی

معزی، رف همه مصارف بشود )میرمصرف زکات بود چه برسد به آنکه صگوی یکی از موارد  پاسخ

بر پرداخت زکات مورد  مؤثر(. لذا  زم است که موارد عوامل 1395؛ ورهامی و همکاران، 1390

 گویی به مصارف زکات فراهم شود. بررسی گردد تا با افزایش میزان زکات امکان پاسخ

 

 اثر زکات بر توزیع درآمد. 1-2

تمامی امور اجتماعی  وفور، به اهمیت برابری و عدالت و نفی شکاف طبقاتی درای اسالمی بههآموزه

برای آنچه که از این اختالف  بینی، اختالف طبقاتی را دیده وو اقتصادی پرداخته است و با واقع

در مادی و نتایج و آثار آن، عالج اندیشیده و  خطرناک تشخیص داده، یعنی اختالف در سطح زندگی

)بادپا،  تربیتی نتایج صحیحی از این اختالف گرفته است ها با دستورات اخالقی وسایر قسمت

موال و خداوند از اینکه ای حشر مشهود است  ی هفت از سوره این مسئله به روشنی در آیه(. 1398

 ٰ  الْقُرَى أَهْلِ مِنْ سُولِهِرَ ٰ  مَا أَفَاءَ اللََّهُ عَلَىکند ) ی ثروتمند باشد نهی میا و دارایی تنها در بین عده

 مِنْکُمْ  الْأَغْنِیَاءِ بَیْنَ دُولَة   یَکُونَ لَا کَیْ السََّبِیلِ وَابْنِ وَالْمَسَاکِینِ ٰ  وَالْیَتَامَى ٰ  رََّسُولِ َولِذِی اْلقُرْبَىوَلِل فَلِلََّهِ

آنچه را که (. عِقَابِالْ شَدِیدُ اللََّهَ إَِنَّ  ٰ   اللََّهَ وَاتََّقُوا ٰ   فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَاکُمْ وَمَا فَخُذُوهُ الرََّسُولُ آتَاکُمُ وَمَا ٰ  

خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به خدا و رسول و )ائمه( خویشاوندان 

ایشان( است. این حکم برای آن است که غنایم، دولت ) ماندگان رسول و یتیمان و فقیران و در راه

بلکه به مبلغان دین و فقیران اسالم تخصیص یابد( و شما آنچه رسول حق ) نیفزاید توانگران را

چه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا )و منع یا عطا کند( بگیرید و هر دستور دهد

رابری توزیع ثروت در میان سوره انعام ناب 165ی  از نظر قران کریم براساس آیه .بسیار سخت است

وَهُوَ الََّذِی جَعَلَکُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ . )است ها آزمونی مهم برای انسان افراد

را جانشینان خود در زمین قرار داد و بعضی  و اوکسی است که شما ٰ  دَرَجَاتٍ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ 

یات یارتان قرار داده بیازماید(. از آنچه در اختبرتری داد تا شما را به آ را بر بعضی دیگر درجات و
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گونه پیش  صف به عدالت باشد واگر جامعه اینشود که توزیع ثروت باید مت فوق چنین برداشت می

 مند خواهند شد. ها از آن بهره ی انسان رود همه

دوره زمانی معین به فقیران  تصرف خود را در یک ت، ثروتمندان بخشی از درآمد قابلدر زکا

بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین  لیاساس قانون نزودهند. طبق اصل پیگو و برتصاص میاخ

ین واحدهای درآمدی واحدهای درآمدی برای افراد پردرآمد مطلوبیت کمتری دارد. در مقابل، آخر

اختصاص درآمدشان به کم  درآمد مطلوبیت بیشتری دارد؛ بنابراین پردرآمدان در برای افراد کم

ای که برای زکات در نظر توجه به پاداش معنویدهند. حال بایت چندانی نشان نمیدرآمدان حساس

دهند. پرداخت گرفته شده است، ثروتمندان انگیزه بیشتری در پرداخت زکات از خود نشان می

و بهبود هش فقر دهد، کازکات در این شرایط ضمن اینکه مطلوبیت کل جامعه را افزایش می

دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، بهبود استانداردهای زندگی و افزایش  وضعیت توزیع درآمد را به

ز جمله اهداف عمده جوامع است. عبارت دیگر ایجاد درآمد( ا راد در تولید کا ها و خدمات )بهتوان اف

تحقیقات اقتصادی مطرح نشده است؛ اما طور زیاد در  هوم ایجاد درآمد از طریق زکات بهسفانه مفمتأ

ز قبیل حبی  احمد، منذر کهف و دانان مسلمان ا وقبا وجود این تعدادی از اقتصاددانان و حق

ایجاد درآمد در جامعه ای پرداخت شود که باعث گونه اند که زکات باید بهتوصیه کرده قرضاوی آل

وزیع زکات درواقع هم همین است که هدف اصلی ت(. 1395)ورهرامی و همکاران،  اسالمی شود

کننده زکات تغییر یابد و استانداردهای زندگی ارتقا یابد. زکات به پرداخت کنندگانوضعیت دریافت

 کند تا فقر شود اما رشد بیشتری پیدا میطور مداوم گردش خواهد داشت و صفر نمیبه وجوه زکات

 .هش فاصله طبقاتی گرددو بیکاری را کاهش دهد و منجر به تعدیل ثروت و کا

 

 زکات بر رشد اقتصادي .1-3

است.  یاقتصادی و اجتماع هایتیفعال ی هدهند شکل و یدر نظام اقتصادی اسالم، انسان محور اصل

 دییتول روهاییاز ن شتریچه بهر برداری بهره خاص خود، رشد و توسعه و ینیب توجه به جهانبا اسالم

اقتصادی  ی هاسالم، توسع در .دهد یم قرار  یو ترغ قیمورد تشواش  نظام اقتصادی در را یو انسان

 رساند یم یاجتماع عدالت اقتصادی و یعنیکه جامعه را به هدف،  است ایلهیبلکه وس ست،یهدف ن

 هایاتیمال همچون زکات و خمس، بر خالف یاسالم هایاتیمال(. 1390 دوست،مانیلشکری و ا)

بازار  ییبر کارا یهای با ، آثاری منف نرخ داشتن و میرمستقیغ ربودن،یمتغ لیدل که به)معمول 

(. 1388)توسلی،  ندارند رشد بر یاثر منف ،یبا نرخ کم و تناسب بودن میثابت و مستق خاطر ، به(دارند

را  جامعه اقتصادی ی هتوسع ی هنیبلکه زم کند، یم کنشهیاز جامعه ر را زکات نه تنها فقر ی هضیفر
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اقتصادی هر جامعه را  ییایرشد و پو ی هنیزم تواند یم زکات اییاح رو،نی. از اسازد یفراهم م زین

 .کند تأمین

است، اما  نیمتق ی هاز اهداف جامع یهدف که گرچه رشد اقتصادی دارد یم انیصدر ب دیشه

رشد اقتصادی به مقدار و  است، مردم یرشد اقتصادی بر زندگ تأثیردارد،  شترییب تیآنچه که اهم

 شیامکانات خو جامعه، کند. اگر دایپ یمردم تجل یکه بتواند در زندگ است هدف اقتصادی یزانیم

بت  کیصورت  به اقتصادی آن غافل شود، رشد یعیتوز ی هو از جنب دهد قرار را در خدمت اقتصادی

را صرفا   اقتصادی رشد نید که یحال در رد،یگ یم ییهدف نها د،یتول و قرار گرفته سیمورد تقد

 (.1375)صدر،  داند یم یبه اهداف عال دنیرس در دنیابزاری برای تحقق بخش

 شیبه افزا ،یو بهداشت ییسطح غذا بهبود قیاز طر تواند یتوجه به موارد مصرفش مزکات با

کردن   گذاری هیسرما ای ریفق انینمودن آن برای دانشجو  نهیمنجر شود. هز دیدر تولا کارآمدی آنه

 .کندیرا فراهم م یانسان ی یهسرما شیکار و افزا تیفیک بهبود ی هنیاموال زکوی در آموزش، زم

کار با پرداخت  ی هکاهش عرض عدم ن،یو همچن کار اییجو ریبرای فق ستهیکار شا افتنی  فرصت

زکات  افتی. دراست زکات گرید هایتیو مز هاییزکات، از توانا مصرف قیبدهکار از طر یبده

 را بودن نرخ زکات نه تنها بازار ندارد. کم یمنف تأثیر هیسرما  هعلت کمبودن نرخ آن بر عرض به

 شودیم زیبازار ن ی هگسترد شیموج  افزا فقرا، مصرف کل از طرف شیبلکه با افزا کندیکوچک نم

 (.1388)توسلی، 

به رشد اقتصادی کمک  تواند یاست که م نیا و مهم زکات در یاصل هاییژگیاز و یکی ن،یبنابرا

 کاری،یب ی هزکات با حل مسئل ؛یعنی رد؛یگ یصورت م قیبه رشد اقتصادی از چهار طر کمک .دینما

مقدمات  اندوزی ثروت از حبس پول و رییو جلوگ یاجتماع ی یهسرما وی انسان ی یهارتقای سرما

عالوه بر  جامعه، در یدستور اله نیشدن ا ییاجرا(. 1383 ان،یکاش) کند یرشد اقتصادی را فراهم م

؛ اثنی 1389)عسگری و کاشیان،  شود یم یرحمت اله شیپ از شیسب  نزول ب ،ییزداتیمحروم

 (.1393عشری و میکائیلی، 

 

 مشارکت مردم در امور خیریه .1-4

و  ایدن تنخسارفتار مسؤو نه انسان مسلمان در آباد ،یجهان نیا یبودن زندگدر باب گذرا میکر قرآن

 کوکارین یهاانسان :دیفرما یم یجاودان در جهان آت یو زندگ هایو کاست هاینظمیآوردن ب به سامان

( ای نی)متَّق کنند،یم حفظ های( را از بدشانیهاشهیها و اند همان عقل یعبارت به ایکه دلها )و 

دارند  مانیا  یغ به که یکسان آن: »دیفرما یم گونهنیا گارانیزپره یهستند و در معرف گارانیزپره

 «ندینمای( انفاق مدرماندگان و رانی)به فق میکرد شانیا یو از هرچه روز دارند یم یو نماز به پا
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است،  یهر فرد فهیوظ تنها نه رانگیدمصائ  و  ها یرفع گرفتار یکوشش برا ن،ی( بنابرا3)بقره/ 

 .دیآیشمار م به اتیح یهالذت نیتریو عال نیبلکه از بهتر

ز متأثر ا ،دیگر یهادهیهمانند پد دهد یرخ م یاکه در هر جامعه یکوکاریو ن هیرید یهاتیفعال

ی ها و نمودهااز جلوه یکیرو،  نیآن جامعه است. از ا مها، فرهنگ و آداب و رسو ارزش د،یعقا

 و یارفع یقیسنت وقف است )صد ،یدر فرهنگ اسالم هیرخی یهاتیو فعال یاجتماع مشارکت

 ینیکارآفر ،یبه نوع توان یوقف را م نظیر زکات وو  هیرخیدر امور م شارکت مرد(. م1391 ،همکاران

 ازی قیداوطلبانه و نوآورانه با تلف ماقدا ،یاجتماع ینیکارآفر نیا هیرمایمخ. دینام یاجتماع

به  دمتی خدر راستا کوکارانهیدوستانه و ن نوع هایانگیزهبا  نانیکارآفر نوع از نیاست. ا یواهخرخی

به  دمتخ و مشارکت در کنند و از حل مشکالت مرد یحاصل م یدرون تیرضا ینوع ران،یگد

با همه  انسان امروز ن،یبنابرا (.2004)آلورد و همکاران،  ندینما ینوعان، احساس شور و شعف م هم

 یرشد و تعال ریو در مس سودمندی دهایرا پد امور خیریه ش،یوخگوناگون  یهانشیها و بفرهنگ

کارساز و  تواند یامور ماین که  است افتهیو در شناسد یو توسعه همه جانبه جامعه م یتمدن انسان

 (.1394) گنجی و همکاران،  افتد مؤثر جامعهه سودمند باشد و در رشد و توسع

  

 پیشینه پژوهش. 2

ها اشاره در ادامه به آن ورت گرفته است کهدر زمینه آثار زکات و نقش آن در اقتصاد مطالعاتی ص

به ( به مقایسه تحلیلی آثار زکات و مالیه تورمی پرداخته است. او همچنین 1384عسگری )شود. می

که منابع زکات محدود  گانه پرداخته و به این نتیجه رسیده است 9بررسی انحصار زکات در موارد 

داشته  دلیل خاصی برای تخصیص نکهشود. مگر آ انه نیست و همه اموال را شامل میگ 9به موارد 

اموال را های مختلف، گروهی از تواند در زمان شدنی. اما حاکم حق میباشیم، نظیر محصو ت فاسد

او، این است که مسئله زکات را که زکات از آن اوست. ویژگی مهم تحقیق مورد عفو قرار دهد؛ چرا

ث قرار داده و در هر قسمت حطور مبسوط و مستدل از نگاه فقهای شیعه و سنی مورد ب به

 گیری کرده است. نتیجه

زکات )گندم و جو( را در کاهش فقر در استان گلستان بررسی  تأثیر( 1385آبادی ) گیلک حکیم

دهد که اگر زکات با درایت و مدیریت گردآوری و هزینه شود، قادر به کرده است. نتیجه نشان می

احث اساسی فقهی مالی گروه بزرگی از فقیران است. ویژگی عمده این تحقیق در طرح مب تأمین

 چنین مصارف آن است. ویژه در برآورد صحیح و هم اقتصادی زکات، به
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 یاسالم جوامع در یاقتصاد توسعه و رشد بر زکات نقش یبررس به که یپژوهش در( 1388) یتوسل

 یبرا ،کارگیری زکات هب موارد به باتوجه زکات که دهدیم نشان یو قیتحق جینتا .است پرداخته

 .کند یم فراهم مناس  کار افتنی یبرا را یفرصت کار یایجو ریفق

 یهاسال یط رانیدر ا درآمد عیتوز بر زکات تأثیر ایمطالعه در( 1395همکاران ) و یرهرامو

)هرچند اندک( بر  یکه زکات اثر معنادار مطالعه نشان داد جینتا بررسی کردند. 1380−1390

 شود. یدر کشور م یدر کشور دارد و باعث کاهش نابرابر ینیج  یضر

زکات در  داتیبر عا یاسیو س یاجتماع ،یعوامل اقتصاد تأثیر زانیم یبررس( به 1398ورهامی )

ه، درآمد سران یرهایکه متغ دهد ینشان م مطالعه نیا جینتا پرداخته است. رانیمنتخ  ا یها استان

 دیشاخص ام ،یاقتصاد یرهایعنوان متغ به یافزوده بخش صنعت و ارزش یافزوده بخش کشاورز ارزش

 یها اثر مثبت بر درآمد زکات در استان ،یاجتماع یرهایعنوان متغ به تیو نرخ رشد جمع یبه زندگ

 ریمتغ نیا شتریب یو نشان از اثرگذار شتریب هیدرآمد سرانه از بق ریمتغ  یدارد که ضر یمورد بررس

بر درآمد زکات در  یاثر معنادار ،یدوره مورد بررس یط یاسیس یشاخص آزاد ریدارد. متغ

 منتخ  ندارد. یها استان

 یطد پاکسدتان کشدور در یدرآمدد ینابرابر بر زکات تأثیر یبررس به یپژوهش در( 1994) جل

 یحدالت یبدرا یکی گرفته؛ نظر در را درآمد عیتوز نوع دو یو. است پرداخته 1988-1987 یها سال

 اسداس نیدا بدر. شدود یمد افدتیدر زکدات کده یحدالت یبدرا یگدرید و شود ینم افتیدر زکات که

 یندابرابر زکدات ایدآ کده شدود مشخص تا شدند ساخته سن - کلم - نسونیاتک ینسب یها شاخص

 درون در را ینابرابر است توانسته زکات که دهد یم نشان جهینت ر؟یخ ای اند داده کاهش را یدرآمد

 .است بوده زیناچ و کوچک تأثیر نیا اما دهد؛ کاهش آنها نیب و ها التیا

 از یکدی - ساراواک در فقر کاهش در زکات نقش یبررس به یپژوهش در( 2012)یم رح و محمد

 تیریمدد که دندیرس جهینت نیا به و پرداختند 2002-2010 یهاسال یط یمالز کشور یهااستان

 .داشت خواهد استان نیا در فقر کاهش در یمثبت تأثیر آن، عیتوز و زکات آوری جمع در خوب

 کشدور در یدرآمدد یندابرابر و فقدر بدر زکدات تأثیر یبررس به یپژوهش در( 2013)ی عبدالباک

 در را درآمددها یندابرابر و فقر تواند یم زکات که بود آن از نشان یو پژوهش جینتا .پرداخت نیبحر

 انیدب و نیبحدر در شده پرداخت زکات نیتخم از پس نیهمچن یو .دهد کاهش یاسالم یکشورها

 از زکدات بهتدر آوری جمدع یبدرا کده کندد یمد شدنهادیپ درآمددها ینابرابر و فقر رأس در آن نقش

د. شدو  یتصو مناس  نیقوان دیبا نیبحر در افراد نیهمچن و نهادها ، هاسازمان ، مختلف یهابخش

 OECD یدرکشدورها زکات درآمد مؤثر بدر عواملی بررس بهی قیتحق در( 2014) لویکاسترووکامار

  مددل و تداید پندل روش از هدا داده لیدوتحل هیدتجزبرای . پرداختند 2001−2011 یزمان دورهی ط
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GMM و صدنعت بخدش افدزوده ارزش ،یداخلد ناخدالص دیدتول کده داد نشدان جیشد. نتدا استفاده 

 نسبت وی کشاورز بخش افزوده ارزش که یدرحال دارند؛ زکات درآمد بری مثبت آثاری مدنی ها یآزاد

 .دارند زکات درآمد بری منف اثرات ناخالص ثابت هیسرما لیتشک بهی خارج میمستقی گذارهیسرما

 در کشور زکات آوری جمععوامل مؤثر بر  یبه بررس یدر پژوهش (2014) همکاران و نیام

 از قیتحقین درا رهایمتغیی ستایای بررسبرای . پرداختند 1980−2010یها سال یط پاکستان

 قیتحق نیا جیشد. نتا استفاده ARDL روش از مدل نیتخمی برا و افتهی مفولر تعمی−یکید آزمون

 اقتصاد بازبودن درجه و زکات درآمد کاهش باعثی اسیسی ثبات یب تورم و فساد، وجود که داد نشان

 .است شده پاکستان کشور زکات درآمد شیافزا باعث سرانه درآمد و

ی طد اوگانددا ورکش درت زکا درآمد عملکرد مؤثر بر عواملی بررس بهی پژوهشدر  (2015) ایگال

 .شد استفاده تاید پنل مدل از ها داده لیوتحل هیتجز منظور پرداخت. به 2012 تا 1994یهاسال

 آثار صنعت بخش افزوده ارزش و اقتصاد بازبودن درجه ارز،ی ها نرخ که بود آن کننده انیب جینتا

ی مالی هاکمک وی کشاورز بخش افزوده ارزش که یدرحال دارند؛ زکات درآمد بری معنادار و مثبت

 .است داشتهدا اوگان کشور زکات درآمد بری منفی ول معنادار آثاری خارج

متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و مذهبی را بر  تأثیرنوآوری مطالعه حاضر این است که 

، با استفاده از استهای محروم کشور زکات استان سیستان و بلوچستان که از استان آوری جمع

 دهد.رهیافت پنل دیتا مورد بررسی قرار می
 

 ها مواد و روش. 3

 ، لگاریتم(Lzakat) متغیر وابسته الگو،در این  ( است.1الگوی تجربی مطالعه حاضر به فرم رابطه )

ی تولیدی قلم کا  9 که شامل )ره(ه از سوی کمیته امداد امام خمینیشد آوری ارزش زکات جمع

 و  lgdp متغیرهای مستقل در این رابطه شامل شرعی در فقه رایج کشور است. مشمول زکات واج 

Lag  بخش کشاورزی به قیمت افزوده  انه به قیمت ثابت و لگاریتم ارزشبه ترتی  لگاریتم درآمد سر

 Lma اجتماعی، شاخص عنوان بهآموزان  تعداد دانش Lda های اقتصادی(،شاخص عنوان بهثابت )

 ( است.Lp( و جمعیت )مساجد و موقوفاتمذهبی ) تعداد نهادهای
 

(1) 0 1 2 3 4 5gLzakat L dp Lag lda Lma Lp           
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 هاي آن هاي ترکیبي و انواع مدلبررسي ساختار داده. 3-1

هدای تحلیدل آمداری موجدود، از روش دادهو های تجزیهها و روشبه نوع داده توجهپژوهش، بادر این 

اسدتفاده  بدر زکدات مؤثرگذاری عوامل تأثیرمقطعی برای برآورد پارامترهای الگو و بررسی  ترکیبی و

نیز معروف است، به  1سری زمانی -های مقطعی های ترکیبی که به روش دادهروش داده شده است.

هدا ایط پژوهش از یکدی از آنتوجه به شرهای متنوعی دارد که باشده و مدلهای مختلف انجام شکل

ها، مناطق و کشورها در زمان ارتبداط های ترکیبی به افراد، بنگاهاز آنجایی که داده شود.استفاده می

. با ترکی  مشاهدات سری زمدانی و شونددارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می

های ترکیبی برآوردهایی با اطالعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتدر میدان مقطعی، داده

-های ترکیبی تاثیراتی را که نمینمایند. دادهمتغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می

کنندد )نصدیرخانی، شاهده کرد، بهتر معین مدیهای مقطعی و سری زمانی متوان به سادگی در داده

1393.) 

کدارایی و ناسدازگاری تخمدین  ی مقطعی ممکن است با مشدکالت عددمهااستفاده از روش داده

هدای ترکیبدی و بدا اسدتفاده از ها بده روش دادهها همراه باشد. مشکالت مزبور در تخمین مدلمدل

و مددل  4، مددل رگرسدیون بده ظداهر ندامرتبط3تصدادفی، مدل اثر 2هایی مانند مدل اثر ثابت روش

هدای مقطعدی و سدری زمدانی، اگدر ، وجود نخواهد داشت. در بررسی داده5شده  پارچه های یک داده

ها را با یکدیگر ترکی  کدرده و توان تمامی دادهدار نشود، میضری  اثرات مقطعی و اثر زمانی معنی

هدای تلفیدق شدده نیدز روش، داده تخمین زد. بده ایدن 6وسیله رگرسیون حداقل مربعات معمولی هب

هدای مختلفدی اسدتفاده از آزمدون هدای ترکیبدیرای تعیین مدل مورد اسدتفاده در دادهب گویند. می

 مددل) هداکدل داده قیدمدل اثرات ثابدت در مقابدل تلف یرکارگیبه نییتع یبرا آزمون چاو .شود می

مقداطع  یبدرا ارید یاثدر معند شود، رد H0 هیفرض در این آزمون اگر .شودیشده( انجام م پارچهکی

صدورت از  نیدا ریدغ نیددر ا شود،یانتخاب م و تصادفی مدل اثر ثابت ن،یوجود خواهد داشت. بنابرا

 نییتع یبرا آزمون هاسمن (.1387 مهرگان، و زاده)اشرف شودیشده استفاده م قیتلف هایمدل داده

 ایدوجدود  یهید. آزمدون هاسدمن بدر پاشودیانجام م یاستفاده از مدل اثر ثابت در مقابل اثر تصادف

مسدتقل مددل شدکل گرفتده  هایریزده شده و متغ نیتخم ونیرگرس یخطا نیوجود ارتباط ب عدم

                                                                                                                   
1
 Time series- cross section data 

2
 Fixed effect model 

3
 Random effect model 

4
 Seemingly unrelated regressions(SUR)  

5
 Pooled data 

6
 Ordinary least square regressions (OlS) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            10 / 18

http://mieaoi.ir/article-1-980-fa.html


 233         1399 زمستان، سي و سومفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

وجود نداشته باشد، مدل  باطارت نیوجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر ا یارتباط نیاست. اگر چن

 (.1384)زراءنژاد و انواری،  کاربرد خواهد داشت یاثر تصادف

 عملکدرد کده هسدتند بلوچسدتان و سیسدتان اسدتان های شهرستان حاضر پژوهش آماری جامعه

های مدورد شهرستان .شود می بررسی نهاآ در زکات وریگردآ زمینه در( ره)خمینی امام امداد کمیته

، دلگدان، کشهرین، کنارک، سرباز، سراوان، زهک، زاهدان، زابل، خاش، چابهار، رانشهریامطالعه شامل 

 مورد های است. داده مروزین و هامونف، فنوج، قصرقند، رجاوهیم، رمندیه، مهرستان، و سوران  یس

و  )ره(کمیته امداد امام خمیندی شده توسط اطالعات گزارش از پژوهش های فرضیه آزمون برای نیاز

 شده آوری گرد ( 1390-1396) زمانی دوره و مرکز آمار ایران برای کمیته امداد های آماری نامه سال

 .است

 

 نتایج و بحث. 4

، آزموده استبودن مقاطع مختلف مورد مطالعه  ی مقدار ثابت مشترک که همان همگنابتدا باید الگو

( 1نتدایج ایدن آزمدون در جددول )شود.  فرض از آزمون چاو تست استفاده میشود، برای آزمون این 

هدای تدابلویی را نشدان  صورت داده تخمین مدل به که آزمون بررسی فوق مربوط به آزمون چاو است

و یا مددل اثدرات ثابدت را  Poolسازد که آیا مدل  که نتایج این آزمون مشخص می طوری هدهد، ب می

 ده شده نشان از رد روش تلفیقی دارد. کار بسته شود. نتایج آزمون که در جدول فوق نیز نمایش دا هب

 

 . نتایج آزمون چاو1جدول 

 نتیجه احتمال Fآماره 

 ثابت اثرات مدل رد صفر H فرض 0.0000 85/5

 های تحقیق : یافتهمنبع

 

تفاده کرد و برای های تابلویی اس مقدار ثابت مشترک( باید از داده بعد از رد روش تلفیقی )الگوی

ادفی( از آزمون هاسمن تابلویی )انتخاب الگوی اثرات ثابت یا الگوی اثرات تصهای  تعیین نوع داده

که مقدار  ((، از آنجایی2این آزمون )جدول )آمده از  دست هتوجه به مقادیر ببا شود. استفاده می

، لذا دلیل کافی برای رد الگوی اثرات درصد است 5داری  ال آماره هاسمن کمتر از سطح معنیاحتم

 شود.ندارد و برای آزمون فرضیه مرتبط از الگوی اثرات ثابت استفاده می ثابت وجود
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 . نتایج آزمون هاسمن2جدول 

 نتیجه آزمون آماره احتمال آماره میزان

 ثابت اثرات روش رد صفر H فرض 0.0052 12.74

 های تحقیق : یافتهمنبع

 

برآورد ضرای  مدل رگرسیون شدن نوع مدل اثرات ثابت به جای اثرات تصادفی،  بعد از مشخص

 .( ارائه شده است3در جدول )

 

 . نتایج برآورد الگوي تجربي مطالعه3جدول 
 معناداری سطح t آماره ضرای  شرح متغیر

 C 13/5 41/1 140/0 عرض از مبدأ

 Lgdp 09/3 51/6 00/0 لگاریتم درآمد سرانه

افزوده بخش  لگاریتم ارزش

 کشاورزی
Lag 143/0 22/2 017/0 

 Lda 38/0 41/4 00/0 شاخص اجتماعی

 Lma 76/1 29/3 00/0 مذهبی نهادهای

 Lp 54/0 37/2 00/0 جمعیت

 63/0 ضری  تعیین

 54/0 شده تعدیل تعیین ضری 

 F 95/6 آماره

 00/0 معناداری سطح

 74/1 واتسون – دوربین

 های تحقیق : یافتهمنبع

 

در  ونیرگرسد کددل یمعندادار داری،و سطح معنیمحاسبه شده  F مقدار آماره نکهیتوجه به ابا

رصدد د  63از  شیکدده بدد دهدددینشدان مد R2مقددار  ن،ی. همچندشودپذیرفته می سطح معنادار

 داتیدشدده اسدت و براسداس ادب نیدیمددل تب یحیتوضد یرهدایدرآمد زکات توسدط متغ راتییتغ

 .برازش مدل دارد یبا  نشان از خوب R2 ،یاقتصادسنج

هدای اسدتان سیسدتان و شهرستانزکات در  آوریجمعبر  یمثبت و معنادار تأثیردرآمد سرانه 

 های مورد مطالعهشهرستاندر درآمد سرانه، زکات در  شیافزا یازا به کهی ا گونه دارد؛ به بلوچستان
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 هداشهرسدتان نیدمورد مطالعه، هرچه درآمد سرانه مردم ا دوره در گدرید عبارت به ابدد؛ی یم شیافزا

 سدهیدر مقا ریمتغ نیا  یکه ضر افتهی شیافزا زین آنها توسدط یزکدات پرداختد زانیم افته،یبهبود 

در مطالعده حاضدر،  یدر مددل مدورد بررسد وابسته دریبدر متغ یشتریب یاز اثرگذار رهایمتغ گریبا د

درصدد افدزایش  09/3که با افزایش یک درصدی درآمد سرانه، مقدار زکدات  طوری ه. ببرخوردار است

 یابد. می

 دنیدا شیکدده بددا افددزا دهددینشان م یافزوده بخش کشاورز ارزش ریبرآورد شده متغ  یضر

 نیبد در دوره مددورد مطالعدده، گدرید عبارت به. ابدی یم شیافزا هاشهرستاندرآمد زکات در  ر،یمتغ

 رابطده مثبددت وجددودهای استان شهرستانو درآمد زکات در  یارزش افزوده بخش کشاورز ریمتغ

و  افتدهیدرآمدد کشداورزان بهبدود  ،یافزوده بخش کشاورز ارزش شیبا افزا هاشهرستان نی. در ادارد

بدا انجددام  تواندد یگفدت دولدت مد تدوان یم جهیشده است. در نت شتریب زین یپرداخت زکات دزانیم

بده بخددش  التیمثدل ارائده تسده) مناطق نیدر ا یمناس  از بخش کشاورز یتیحمای هااسدتیس

را  یدرآمد زکات گام مدؤثر شیافزا تیبخش و در نها نیافزوده ا بهبود ارزش یراستا در ی(کشداورز

 .بردارد

شداخص اجتمداعی و تعدداد مسداجد و موقوفدات  عنوان بدهآموزان مناطق همچنین تعداد دانش

که بدا  طوری هبر درآمد زکات دارند. ب داریمثبت و معنی تأثیرها های مذهبی شهرستاننهاد عنوان به

درصدد  76/1و  38/0افزایش یک درصدی هر کدام از این متغیرها درآمد زکات به ترتی  به میدزان 

 یابد.افزایش می

 

 گیري  نتیجه. 5

 یاسدالمی هااتیمال نیتر حاصل از مهم یدرآمدها ژهیو هو ب یاتیمال یدرآمدها یبا  تیاهم لیدل به

 نیدا ؤثر بدرمدعوامدل  یبررسد ران،یدا نیو همچند یاسالم یبودجه کشورها تأمینزکات، در  یعنی

متغیرهدای  تدأثیر. در ایدن مطالعده اسدتکشدورها  نیداز موضوعات مهم در اقتصداد ا یکیدرآمدها 

 زکدات آوری جمدع زمینه در( ره)خمینی امام امداد کمیته عملکرد اقتصادی و اجتماعی و مذهبی بر

 بررسی شد. 1396 تا 1390 های سال طی در بلوچستان و سیستان استان در

ی رهدایمتغ عنوان به یافزوده بخش کشاورز درآمد سرانه، ارزش یرهایآن نشان داد که متغ جینتا

درآمدد  یدارندد کده اثرگدذار های مورد مطالعدهشهرستانبر درآمد زکات در  یمثبت تأثیر یاقتصاد

در  .اسدت شدتریب رهدایمتغ دهیداز بق یدر دوره مورد بررس هاشهرستان نیبر درآمد زکات در ا سرانه

 علدت بهمورد مطالعه  هایشهرستانگفت که در  توان یم یمورد عالمت ارزش افزوده بخش کشاورز

 و بده تبددع یافزوده بخش کشداورز ارزش شیدارند، لذا افزا تیفعال یدر بخش کشاورز یا عده نکهیا
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 در رونیپرداخت زکات را داشته باشند؛ ازا ییتا افراد توانا شود یدرآمد کشاورزان باعث م شیافزا آن

 .ابدی یم شیدرآمد سرانه، درآمد زکات افزا شیبا افزا مناطق نیا

مناطق  بدر درآمد زکدات در یافدزوده بخش کشاورز ارزشمثبت درآمد سرانه و  تأثیرتوجه به با

یی هااستیدرآمد زکات، از س شیافزا یبرا هاشهرستان نیکه در ا شودیم شنهادیپمورد مطالعه 

 نیها در ا بخش نیاستفاده شود که باعث رونق ا ی زم به بخش کشاورز التیپرداخت تسه مانند

 .درآمد حاصل از زکات خواهد شد شیو سرانجام افزا مناطق

از آن است که افزایش تعداد  داری شاخص اجتماعی و مذهبی حاکیمثبت و معنی تأثیر

آموزان و نرخ سواد جامعه، و همچنین تعداد نهادهای مذهبی مناطق، اهمیت زکات بیشتر  دانش

یابد. در این راستا های مورد مطالعه افزایش میشناخته شده و تمایل به پرداخت زکات در شهرستان

 مذهبی ت پرداخته شود. نهادهایمساجد استان بیشتر به نقش زکا تالش شود تا درشود توصیه می

 شوند که به مبحث اهمیت زکات بپردازند. در تکایا، تشکیل «اسالمی تخصصی مؤسسات» قال  در

 و ها وقف نذرها، زمان، و دهند انجام مذهبی عمل آن در توانند افراد می که اینها مانند و ها حسینیه

 لحاظ شود. زکات آوری جمعنمایند برای  یک هزینه کنند نیز آنجا در را خود های صدقه
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 منابع

 رشد و فقرزدایی بر زکات تأثیر" .(1393)وجیهه  سیده میکاییلی، ابوالقاسم و عشری، اثنی .1

 مالیه های پژوهش ،"(گلستان و گیالن مازندران،) شمالی های استان موردی ی مطالعه :اقتصادی

 7 -24 صص ،18 شماره اسالمی،

تهران، مؤسسه  تا،یپانل د یاقتصادسنج (.1387)نادر  ،و مهرگان درضایحمدیزاده، ساشرف .2

  تهران، چا  اول دانشگاه تعاون، قاتیتحق

تعدیل و توزیع ثروت و رشد اثر زکات بر " .(1393) نجمه ،ساجدیان فردو  رضا ،اکبریان .3

 .47-74 ، صص8 ، شمارهاقتصاد و بانکداری اسالمی فصلنامه علمی، "اقتصاد

شماره  ،یمطالعات اقتصاد اسالم ،"رانیدرآمد در ا یاثر زکات بر نابرابر"(. 1398) یمهد ،بادپا .4

 309-336صص  ،2

 ،"استان قم( یبرآورد زکات )مطالعه مورد یبرا یارائه روش" (.1393) لیمحمداسماع ،یتوسل .5

 81-109 صص ،22 شماره (.یعلم هی)نشر اتینامه مال پژوهش

مجموعه مقا ت »، "اقتصادی ةو توسع رشد زکات و اثر آن بر"(. 1388) نیمحمدحس ،یوسلت .6

 .13-23، دیقم: دانشگاه مف ،یاسالم هایاتیمال شیهما نیدوم

 ،"یدر اقتصادسنج یبیترک یها کاربرد داده" .(1384) ابراهیم ،یانوار نصور وزراءنژاد، م .7

 21-52 صص ،4 شماره ،یمقدار اقتصادفصلنامه 

های  محاسبه زکات در بنگاه روشی ابیارز"(. 1390زهرا ) ،یغالمرضا و فرش ری،یام یمانیسل .8

 249-205 ، صص67-66شماره  ت،یفقه اهل ب یةنشر ."یاسالم اقتصادی کشورهای

 یاسالم غاتیتهران: دفتر تبل قتصادنا. چا  اول،(. ا1375)صدر، محمدباقر  .9

 مجموعه ،"کارها ها و راه چالش ها، یوقف  آس". (1391و همکاران ) برزیفر ،یارفع یقیصد .10

 619-624 ، دانشگاه کاشان، صص(یبر آموزش عال دی)با تأک وقف یمل شیهما مقا ت

 تهران: دانشگاه امام صادق)ع((. 1 تحلیل نظری زکات )چا (. 1384)ری، محمدمهدی گعس .11

 در خمس و تکاز بسندگی نموآز" .(1389) لمحمداعبد کاشیان، و یمحمدمهد عسگری، .12

، " 1387 تا 1380 یها لسا طی انیرا دقتصاا در مندزنیا یهاارخانو معیشت قلاحد تأمین

 5-34صص  م،سو پیاپی ،1 رهشما نشریه معرفت اقتصادی،
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 نامه پایان ،"تورمی مالیه و زکات اقتصادی آثار نظری تحلیل" .(1380) محمدمهدی عسگری، .13

  (ع)صادق امام دانشگاه: تهران دکتری،

آوری  عقالنیت اقتصادی برای جمع" .(1392) ابوالفضل ،پاسبانی صومعه و مهدی ،قلعه نوی .14

 .111-120، صص 3 ، شمارهاقتصاد و بانکداری اسالمی ، فصلنامه علمی"دولتی زکات

توسعه اقتصادی  ندیبه فرآ کمک نقش بالقوه زکات در"(. 1383)عبدالمحمد  ان،یکاش .15

 .137-158 ، صص23-21ه شمار ،نیمب بالغدوفصلنامه  ،"کشورهای مسلمان

و وقف،  هیریمشارکت در امور خ"(. 1394) فاطمه، راد یاحسان و یازین ،محسن ؛محمد ،یگنج .16

 ،4 شماره ،فرهنگی–مطالعات توسعه اجتماعی فصلنامه . "داریپا ی بر توسعه یدرآمد شیپ

 .25-45 صص

 ةگندم و جو در کاهش فقر، مطالع زکات توان یبررس"(. 1386) یتقمحمد آبادی، میحک لکیگ .17

 .101-122 صص ،54نامه مفید، شماره  ،"گلستان موردی استان

در توسعه  ینقش دولت اسالم"(. 1390) صادق ،دوست مانیبافنده ا و محمد ،یلشکر .18

  .125-140 صص ،2شماره  ،یمطالعات اقتصاد اسالم، "یاقتصاد

اهداف، اصول راهبردی و اخالق.  ،یمبان ،ینظام اقتصاد اسالم(. 1390)حسن دیس رمعزی،یم .19

  یاسالم ةشیپژوهشگاه فرهنگ و اند انتشارات تهران: سازمان

، "یبر رشد اقتصاد یاخالق به عنوان شاخص خوب یحکمران ریتأث" .(1393)  زیپرو یرخانینص .20

 .85-104، صص 7 ، شمارهاسالمی یاقتصاد و بانکدار فصلنامه علمی

 در درآمد توزیع بر زکات تأثیر" .(1395) وحید ،گیگلو  یق جابر و ،گیگلو  یق ویدا؛ ،ورهرامی .21

 9-26 صص ،25 شماره ،13 دوره اقتصادی، ستارهای، ج"1380−1390 های سال طی ایران

 داتیبر عا یاسیو س یاجتماع ،یعوامل اقتصاد تأثیر زانیم یبررس"(. 1398) دایو ،یورهرام .22

-192 صص ،32شماره  ،یاقتصاد یدوفصلنامه جستارها ،"رانیمنتخ  ا یها زکات در استان

177. 
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