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چکیذُ

ظوبت یىی اظ ٚاخجبت ضطفی زض اسالْ است و ٝزض ایطاٖ تٛسظ ٟ٘بزٞبی زِٚتی
خٕـآٚضی  ٚتٛظیـ ٔیضٛز .زضیبفت  ٚتٛظیـ ظوبت زاضای آثبض ٔرتّفی است،
ثٚٝیژ ٜثط ٔػطف خبٔق ٝاثط ٔیٌصاضز ٔ ٚیتٛا٘س ٔٛخت حُ ٔسأِ ٝفمط ،تأٔیٗ
٘یبظٞبی اسبسی ٘یبظٔٙساٖ  ٚضضس  ٚتٛسق ٝالتػبزی ضٛز .ثٙبثطایٗ ،زض ایٗ تحمیك ثٝ
ثطضسی اثط تٛظیـ ظوبت ضٚی ٔػطف فٕٔٛی زض ایطاٖ پطزاذتٔ ٝیضٛز .زض ایٗ
تحمیك اظ زازٜٞبی تطویجی زض سغح وطٛض ضبُٔ  30استبٖ اظ سبَ  1383تب سبَ
 1390استفبز ٜضس ٚ ٜتحّیُ زازٜٞب ٘یع ثب استفبز ٜاظ ٔسَ اثط ثبثت ا٘دبْ ضس ٜاست.
ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝتٛظیـ ظوبت اثط ٔثجتی ضٚی ٔػطف فٕٔٛی زاضز .ثب
ایٗ ٚخٛز ،اثط آٖ وٓ  ٚوٛتبٜٔست است .ثط اسبس تحمیك حبضط تٛغیٔ ٝیضٛز وٝ
تٛظیـ ظوبت ٘جبیس ث٘ ٝیبظٞبی ٔػطفی ٔحسٚز ضٛز ثّى ٝثبیس ضبُٔ ا٘ٛاؿ وٕهٞبی
ٔبِی ثبضس و ٝثتٛا٘س خطیبٖ ٔستٕط زضآٔس ضا ثطای زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ایدبز وٙس.
ٍاشگاى کلیذی

تٛظیـ ظوبتٔ ،ػطف فٕٔٛی ،زازٜٞبی تطویجی
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هقذهِ

زض حبَ حبضط زض ثیٗ ٔسّٕب٘بٖ سغح آٌبٞی ثیطتطی ثطای ٔطبضوت زض پطزاذت ظوبت
ٚخٛز زاضز .ظوبت اظ ٘ؾط زیٙی ٔ ٚصٞجی ،فمظ یه ٘ٛؿ ٔطاسٓ ٔصٞجی ٘یست ثّى٘ ٝمص
ٕٟٔی ضا اظ ٘ؾط اختٕبفی  ٚالتػبزی ثطای ضٕب٘ت زض اخطای فساِت  ٚضفب ٜالتػبزی
فٕٔٛی ثبظی ٔیوٙس .ثٙبثطایٗ ،ظوبت اثعاضی ثطای تٛظیـ ٔدسز ثطٚت اظ ثطٚتٕٙساٖ ثٝ
فمطا است  ٚزض لطآٖ وطیٓ ٘یع ٚاخت ضس ٜاست (.)Suprayitno & et al, 2013, pp.39-40
زض ایطأٖ ،تػسی أٛض ٔطثٛط ث ٝظوبت ستبز احیبء ظوبت وطٛض است .ثط اسبس
ٔبز ٜچٟبضْ آییٗ٘بٔ ٝعطح احیبء ظوبت ،ثٙٔ ٝؾٛض سیبستٌصاضی ،ثط٘بٔٝضیعی،
ٕٞبٍٙٞیٞ ،سایت٘ ،ؾبضت  ٚضفـ ٔطىالت اخطایی ،ستبزی زض ٔطوع ث ٝفٛٙاٖ ستبز
احیبی ظوبت تطىیُ ٔیضٛز .ثط ایٗ اسبسٕ٘ ،بیٙسٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض ستبز البٔٝ
ٕ٘بظ  ٚاحیبی ظوبت ،ضئیس ستبز  ٚسطپطست وٕیت ٝأساز أبْ ذٕیٙی(ض )ٜوطٛض ،لبئٓ
ٔمبْ ضئیس ستبز ٔیثبضس .ثٙٔ ٝؾٛض سبظٔب٘سٞی ٔىبتجبت  ٚسٛاثك ،زثیطذب٘ ٝستبز ثٝعٛض
ٔتٕطوع زض وٕیت ٝأساز أبْ ذٕیٙی(ض )ٜتطىیُ

ٔیٌطزز.

ثط اسبس ٔبز ٜپٙدٓ آییٗ٘بٔ ٝستبز احیبی ظوبت ،زض ٞط استبٖ ٕ٘بیٙسٔ ٜحتطْ ٔمبْ
ٔقؾٓ ضٞجطی  ٚأبْ خٕقٔ ٝطوع استبٖ  ٚیب ضٚحب٘ی ثطخست ٝاستبٖ ضئیس ستبز استبٖ،
استب٘ساض ٔحتطْ استبٖ ث ٝفٛٙاٖ لبئٓ ٔمبْ  ٚفض ٛاضضس ستبز ٔ ٚسیطوُ ٔحتطْ وٕیتٝ
أساز أبْ ذٕیٙی(ض )ٜاستبٖ ٘یع ،ث ٝفٛٙاٖ زثیط ستبز ٔ ٚسیط اخطایی تقییٗ ٔیضٛز.
ثط اسبس ٔبز ٜضطٓ آییٗ٘بٔ ٝستبز احیبی ظوبت زض ٞط ضٟطستبٖ یب ثرص یب
زٞستبٖ ،أبْ خٕقٔ ٝحتطْ ضٟطستبٖ  ٚیب ضٚحب٘ی ٔتٙفص ثطخست ،ٝضئیس ستبز ٚ
فطٔب٘ساض ،ثرطساض یب زٞساض لبئٓ ٔمبْ  ٚفض ٛاضضس ستبز  ٚضئیس وٕیت ٝأساز ضبذ٘ ٝیع،
ث ٝفٛٙاٖ ٔسئ َٛاخطایی  ٚزثیط ستبز تقییٗ ٔیضٛز .ثٙبثطایٗ ،پیٍیطی أٛض ستبزی ٚ
اخطایی عطح ثب ضئیس وٕیت ٝأساز أبْ ذٕیٙی(ض )ٜضٟطستبٖ ٔیثبضس .فبّٔیٗ ظوبت ثٝ
تطریع  ٚحىٓ وٕیت ٝأساز أبْ ذٕیٙی(ض )ٜا٘دبْ ٚؽیف ٝذٛاٙٞس ٕ٘ٛز  ٚایٗ حىٓ
ثٝغٛضت ٔستزاض غبزض ذٛاٞس

ضس.

ٔبزٞ ٜطتٓ آییٗ٘بٔ ٝستبز احیبی ظوبت ثٛٔ ٝضٛؿ خٕـآٚضی ظوبت ٔیپطزاظز  ٚثط
اسبس آٖ ،ثٙٔ ٝؾٛض حسٗ فّٕیبت اخطایی  ٚحفؼ افتٕبز ٔطزْ ،وٕیت ٝأساز أبْ
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ذٕیٙی(ضٛٔ )ٜؽف است زض ل جبَ اذص الالْ ٔطٕ َٛظوبت ٘سجت ث ٝغسٚض ضسیس ثٝ
ظوبتزٙٞسٌبٖ الساْ ٕ٘بیس .الالْ غیط٘مسی خٕـآٚضی ضس ٜتٛسظ وٕیت ٝأساز أبْ
ذٕیٙی(ض )ٜثبیس ثب ا٘دبْ غٛضت خّس ٝفطٚش تجسیُ ثٚ ٝخ ٝضسٚ ٚ ٜخ ٜٛحبغّ ٝثٝ
حسبة ٔطثٛعٚ ٝاضیع ٌطززٕٞ .چٙیٗ ثطاسبس ایٗ ٔبز ،ٜاِٛٚیت فطٚش ٔحػٛالت ثب
ٔجبزی ضسٕی ذطیس ٔب٘ٙس ضطوتٞبی تقب٘ٚی ضٚستبیی ،سبظٔبٖ غّ ...ٚ ٝذٛاٞس ثٛز.
چٙب٘چ ٝسبظٔبٖٞبی ضسٕی ذطیساض الالْ خٕـآٚضی ضس٘ ٜجبضٙس ،الالْ ٔصوٛض تٛسظ
ٔقتٕسیٗ ٔحُ عی غٛضتخّسٝای ثب حضٛض فبُٔ خٕـثٙسی ظوبت ث ٝثبالتطیٗ لیٕت
فطٚش ٚ ٚخ ٝآٖ ث ٝحسبة ٔطثٛط ٚاضیع ٔیٌطزز.
ٔبز ٟٓ٘ ٜآییٗ٘بٔ ٝستبز احیبی ظوبت ثٔ ٝػطف ظوبت ٔیپطزاظز  ٚثطاسبس آٖ،
وٕیت ٝأساز أبْ ذٕیٙی(ض )ٜثبیس زضآٔس حبغّ ٝضا ٔغبثك فتبٚای حضطت أبْ
ذٕیٙی(ض ٚ )ٜضسبِٞٝبی ٔطاخـ ٔطٟٛض  ٚثب ضفبیت اِٛٚیتثٙسیٞبی ٔٙغمٞ ٝعیٝٙ
ٕ٘بیس .تأٔیٗ ٞعیٞٝٙبی خٕـ آٚضی ،اثعاض ِٛ ٚاظْ ٔٛضز ٘یبظ ،حُٕ ٘ ٚمُ ،زستٕعز
فبّٔیٗ  ...ٚاظ ٔحُ زضآٔسٞبی حبغّ ٝذٛاٞس ثٛز ٞ ٚعیٞٝٙب ٘جبیس اظ یهٞطتٓ زضآٔسٞب
ثیطتط ثبضسٕٞ .چٙیٗ ،حست ٘یبظٞبی اختٕبفی  ٚالتػبزی ٔطاخقیٗ ،زفبتط ائٕ ٝخٕقٚ ٝ
خٕبفبت فقبَ زض عطح احیبء ظوبت وٕیت ٝأساز أبْ ذٕیٙی(ض )ٜتب ٔیعاٖ  15زضغس
زضآٔسٞب ضا زض اذتیبض أبْ خٕق ٝلطاض زاز ٜتب زض أٛض فطٍٙٞی ٞعیٕ٘ ٝٙبیس.
تٛظیـ ظوبت تٛسظ ٟ٘بزٞبی ٔطثٛط ،ثٝعٛض ذبظ ثیٗ فمطا  ٚزضیبفتوٙٙسٌبٖ
٘یبظٔٙس غٛضت ٔی ٌیطز  ٚاغّت ث ٝوٕه  ٚحٕبیتی ثطای ضفـ ٘یبظ ٔ ٚػطف فقّی آ٘بٖ
ضجبٞت زاضز .اظ ثیٗ ا٘ٛاؿ ظوبت پطزاذتضس ٜزض وٕه ثٔ ٝػطفوٙٙسٌبٖٔ ،یتٛاٖ ثٝ
خیط ٜغصایی ،وٕه ٔبِی  ٚغیط ٜاضبض ٜوطز .ظوبتی و ٝثیٗ فمطا ٘ ٚیبظٔٙساٖ تٛظیـ
ٔی ضٛز ،زض ٚالـ زضآٔسٞبی اضبفی است و ٝث ٝایٗ ٌط ٜٚاظ ٔطزْ افغب ٔیضٛز  ٚآٖٞب
ثٝغٛضت ٔستمیٓ لسضت ذطیس اضبفی ضا ثٝزست ٔیآٚض٘س .ثٙبثطایٗ اثط اِٚی ٝپطزاذت
ظوبت زض سغح والٖ ،افعایص لسضت ذطیس زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت اظ عطیك تٛظیـ
ظوبت است .اظ ِحبػ ٘ؾطیٔ ،یُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف فمطا ٘سجت ثٔ ٝیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف
ثطٚتٕٙساٖ ظیبزتط است ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝاٌط فمطا ایٗ وٕهٞبی ٔبِی اضبفی ضا زضیبفت
وٙٙس ،ثرص افؾٓ یب احتٕبالً  ٕٝٞآٖ ثطای غطف وبالٞبی ضطٚضی  ٚپبیٝای ٔٛضز
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استفبز ٜلطاض ٔیٌیطز .ثطای ٔثبَ ،تٛظیـ ظوبت  ٚأٛاَ زض ظٔبٖ فطا ضسیسٖ ایبْ ٔقیٙی اظ
سبَ ،لسضت ذطیس فمطا ٘ ٚیبظٔٙساٖ ضا افعایص ٔیزٞس  ٚتمبضب ثطای وبالٞبی ضطٚضی
افعایص ٔییبثس .ایٗ ٔٛضٛؿ اثط تٛظیـ ظوبت ضٚی ٔػطف ،ثٝذػٛظ زض ٔػطف
وبالٞبی اسبسی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .ثٙبثطایٗ ،زض تحمیك حبضط اثطثرطی تٛظیـ ظوبت ثط
ٔػطف زض ایطاٖ ثطضسی ٔیضٛز.
 .2هباًي ًظری تحقیق

ظوبت ٔغبثك فم ٝضیق ٚ ٝفتٛای ٔطٟٛض فمٟب ثط ُ٘ ٝچیع یقٙی عال٘ ،مط ،ٜضتطٌ ،ب،ٚ
ٌٛسفٙسٌٙ ،سْ ،خ ،ٛذطٔب  ٚوطٕص ٚاخت ضس ٜاست (اِجطٚخطزی1399 ،ق ،ج.)8
ٔٛاضز ٔتقّك ظوبت زاضای ضطایظ ذبظ است .ثٝعٛض ٔثبَٔ ،حػٛالت ظضافی ثبیس
اظ حس ٘ػبة ٔقیٗ ثیطتط ثٛز ٚ ٜظضافت ٍٙٞبْ تقّك ظوبت زض ّٔه ٔؤزی ثبضس  ٚیب
حیٛا٘بت فال ٜٚثط ٘ػبة ٔقیٗ ثبیس اظ ٔطاتـ عجیقی زض ع َٛسبَ استفبز ٜوٙٙس .ثٙبثطایٗ
زأساضیٞبی غٙقتی  ٚیب زاْٞبیی و ٝثٝغٛضت زستی تغصیٔ ٝیض٘ٛسٔ ،طٕ َٛظوبت
٘یستٙسٕٞ .چٙیٗ عال ٘ ٚمط ٜفال ٜٚثط حس ٘ػبة ثبیس ٔسىٛن ضایح ثبضٙس .ثٙبثطایٗ
ٔغبثك ضطایظ ٔصوٛضٛٔ ،اضز تقّك ظوبت فٕستبً ضبُٔ ٔحػٛالت ظضافی ٔیضٛز .اِجتٝ
زض فم ٝا ُٞسٙت ٔٛاضز ٔتقّك ظوبت ٌستطش زاز ٜضس ٜاست .ثٝعٛض ٔثبَ ،اِدعیطی
ٔٛاضز تقّك ظوبت ضا چبضپبیبٖ (ضتطٌ ،بٌٛ ٚ ٚسفٙس) ،عال ٘ ٚمطٞ ٜطچٙس غیطٔسىٛن
ثبضسٔ ،بَاِتدبضٔ ،ٜقسٖ  ٚضوبظ (وٙع)  ٚظضافبت ٔ ٚی ٜٛثط ٔیضٕطز .اِمطضبٚی اظ
ٔدتٟسیٗ ٔقبغط حتی زضآٔسٞبی أالن ،غٙبیـ ٔ ٚطبغُ ضا ٘یع ٔطٕ َٛظوبت ٔیزا٘س
(ٌیّه حىیٓآثبزی ،1385 ،ظ.)106
ٔٛاضز ٔػطف ظوبت زض آی 60 ٝسٛضٔ ٜجبضو ٝتٛث ٝثیبٖ ضس ٜاست  ٚثط اسبس آٖ،
ظوبت ثبیس ثطای فمطأ ،سبویٗٔ ،أٔٛضاٖ ظوبت ،زَ ثسست آٚضزٜضسٌبٖ ،آظازی ثٙسٌبٖ،
ٚاْزاضاٖ ،زض ضا ٜذسا  ٚزض ضأٜب٘سٌبٖ ٔػطف ضٛز .ثطاسبس ایٗ آیٔ ،ٝستحمیٗ زضیبفت
ظوبت ثٞ ٝطت ٌط ٜٚعجمٝثٙسی ضسٜا٘س.
ٟٔٓتطیٗ ٔٛضز ٔػطف ظوبت فمطا ٔ ٚسبویٗ ٞستٙس (ٌیّه حىیٓآثبزی،1385 ،
ظ .) 106فمیط ضطفی وسی است وٞ ٝعی ٝٙسبال٘ ٝذٛز  ٚذب٘ٛازٜاش ضا ٘ساضز  ٚغٙی
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ضطفی ثطفىس ا ٚاست .ثٙبثطیٗ وسی و ٝوطتعاض ّٔ ٚه یب ٔستغالت یب چبضپب (یب
ٔبضیٗ) ٔ ٚب٘ٙس آٖٞب ضا زاضز و ٝوفبیت ٞعی ٝٙظ٘سٌی ذٛزش  ٚذب٘ٛازٜاش ضا ٔیوٙس،
خبیع ٘یست ظوبت زضیبفت وٙس .ثسٞىبضاٖ اظ خّٕٔ ٝستحمیٗ ظوبت ٞستٙس  ٚوسب٘ی
ٞستٙس و ٝثس ٖٚاسطاف ٔ ٚقػیت ثسٞىبض ضسٜا٘س  ٚتٛاٖ پطزاذت آ٘طا ٘ساض٘س ،اٌطچٝ
ٔربضج سبَ ذٛزضبٖ ضا زاضت ٝثبضٙس .ثیٗ السبْ ثسٞی  ٓٞفطلی ٘یست  ٚضبُٔ لطؼ
یب لیٕت وبال یب ضٕبٖ ٔبَ ٔ ٚب٘ٙس آٖ ٔیضٛز (اِغجبعجبئی اِیعزی ،1363 ،غع-306
ٔ .) 307سبویٗ  ٓٞوسب٘ی ٞستٙس وٚ ٝضقطبٖ اظ فمطا ثستط است یقٙی ٘یبظضبٖ ثیطتط
است.
ٔٛضز ٔ ٟٓزیٍط ٔػطف ظوبت ،فی سجیُاهلل است .سجیُاهلل تٕبْ ضاٜٞبی ذیط ٔب٘ٙس
سبذتٗ پُٔ ،ساضسٕٟٔ ،بٖسطأ ،سبخس  ٚتقٕیط آٖٞب ،آظاز وطزٖ ٔؤٔٙیٗ اظ زست
ؽبِٕبٖ ٔب٘ٙس ٞطٔػّحتی اظ خّٕ ٝاغالح ثیٗ چٙس ٘فط ،زفـ ٚلٛؿ ضطاضتٞب  ٚفتٞٝٙب
ثیٗ ٔسّٕب٘بٖ ٕٞ ٚچٙیٗ وٕه ث ٝحدبج  ٚظائطاٖ  ٚثعضٌساضت فّٕبء زض غٛضت فسْ
تٕىٗ آٖٞب ثطای حح  ٚظیبضت ضا ضبُٔ ٔیضٛز .اِجت ٝاثٛحٙیف ،ٝضبفقی ٔ ٚبِه اظ
أبٔبٖ ا ُٞسٙت ٔقتمس٘س و ٝفی سجیُاهلل فمظ ثٔ ٝدبٞساٖ اذتػبظ زاضز  ٚاحٕس
حٙجُ ٔقتمس است و ٝضبُٔ حح ٔیضٛز ٔ ٚیتٛاٖ ظوبت ضا زض حح ٔػطف وطز .تمسیٓ
 ٚتٛظیـ ظوبت ثط تٕبْ ٔٛاضز ٞطتٌب٘ٚ ٝاخت ٘یست ،ثّى ٝخبیع است تٕبْ آ٘طا ثٝ
یىی اظ ٔٛاضز اذتػبظ زاز .ثٙبثطایٗ اٌط ٔػّحت خبٔق ٝاسالٔی ثٚٝیژ ٜفمطا زض ایٗ
ثبضس وٚ ٝخ ٜٛظوبت ضا غطف تأسیس ٔسضس ٝیب ثیٕبضستبٖ وطز ایٗ أط اظ ثبة فی
سجیُاهلل ثالٔب٘ـ است (ٌیّه حىیٓآثبزی ،1385 ،ظ.)108-107
زضثبض٘ ٜمص حىٔٛت اسالٔی زض ٔٛضز أط ظوبت اثتسا ثبیس ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ اضبضٜ
ضٛز و ٝث٘ ٝؾط ثسیبضی اظ فمٟب ،ظوبت ثٟتط  ٚزض ضطایغی ٚاخت است و ٝزض اذتیبض
فمی ٝخبٔـاِططایظ ثبضس ثٝعٛض ٔثبَ ،ث٘ ٝؾط أبْ ذٕیٙی(ض )ٜافضُ ثّى ٝاحتیبط
(ٔستحت) آٖ است و ٝزض ظٔبٖ غیجت ،ظوبت ضا ث ٝفمی ٝثسٙٞس ذػٛغبً ٚلتی و ٝفمیٝ
آ٘طا ٔغبِج ٝوٙس؛ ظیطا ا ٚثٛٔ ٝاضز ٔػطف آٖ آضٙبتط است؛ اٌطچ ٝالٛی آٖ است و ٝزازٖ
آٖ ث ٝفمیٚ ٝاخت ٘یستٍٔ ،ط ٚلتی و ٝحىٓ وٙس و ٝث ٝذبعط ٔػّحت اسالْ ٚ
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ٔسّٕیٗ ث ٝا ٚثپطزاظ٘س و ٝزض ایٗغٛضت پیطٚی اظ اٚ ٚاخت استٞ ،طچٙس ٔمّس اٚ
٘جبضس (ذٕیٙی ،1385،ج ،1ظ.)388
فسىطی ( ) 1380ثب استفبز ٜاظ آیبت ،ضٚایبت  ٚآضای فمٟب ،تِٛی أط ظوبت ضا ثٝ
زالیُ ظیط ثٝفٟس ٜأبْإِسّٕیٗ  ٚحىٔٛت اسالٔی ٔیزا٘س :زض آی 103 ٝسٛضٔ ٜجبضوٝ
تٛث ٝاذص ظوبت ثط پیبٔجط(ظ) ،ث ٝفٛٙاٖ أبْإِسّٕیٗ ٚاخت ضس ٜاست .ایطبٖ ٘یع ثٙب
ثط ٌٛاٞی تبضید ،ث ٝافعاْ سقبت  ٚزضیبفت ظوبت الساْ وطز٘س .پس اظ ایطبٖ ٘یع زض ٔیبٖ
ذّفب ،ایٗ فُٕ ازأ ٝیبفت .زض فػط غیجت وجطی ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝمبْ ٘یبثتی و ٝثطای فمٟبی
خبٔـاِططائظ اظ سٛی ائٕ ٝاعٟبض(ؿ) زض ٘ؾط ٌطفت ٝضس ،ٜث٘ ٝؾط ٔیضسس و ٝزض غٛضت
تطىیُ حىٔٛت اسالٔی  ٚتِٛی آٖ اظ سٛی فمٟبی ٔصوٛض ،تِٛی أط ظوبت ثب آ٘بٖ
ثبضس؛ ظیطا عجك ٔضٕ ٖٛضٚایبت ،آ٘بٖ ٘سجت ثٛٔ ٝاضـ ظوبت آٌبٞتط٘س .فال ٜٚثط ایٗ،
ثب تٛخ ٝثٔ ٝػبضف ظوبت اظ خّٕ« :ٝمؤلفة لّٛث« ٚ »ٟٓفبّٔیٗ فّیٟب» وبٔالً ضٚضٗ است
و ٝتٛظیـ ظوبت زض ایٗ اغٙبف ،خع اظ سٛی أبْإِسّٕیٗ ٔمسٚض ٘رٛاٞس ثٛز.
ٕٞچٙیٗ ،اظ خّٕ ٝاغٙبف ٔػبضف ظوبت« ،فی سجیُاهلل» است .ثسیٟی است و ٝتقییٗ
ٔػبزیك آٖ ،خع ثٚ ٝسیّ ٝحىٔٛت اسالٔی ٔیسط ٘یست؛ چطا ؤ ٝػبزیك آٖ ثب تٛخ ٝثٝ
ضطایظ ،اظ خّٕ ٝظٔبٖ ٘ ٚیع اٚضبؿ  ٚاحٛاَ سیبسی اختٕبفی خٟبٖ اسالْ ،تقییٗ
ٔیضٛز (فسىطی ،1380 ،غع.)115-114
ستبز احیبی ظوبت وطٛض زض ٘ؾبْ خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ،زض ضاستبی احیبی ایٗ
سٙت ٚ ٚاخت اِٟی ثب وست اخبظ ٜاظ ِٚی أط ٔسّٕیٗ ٔ ٚطاخـ فؾبْ تمّیس٘ ،سجت ثٝ
خٕـ آٚضی ظوبت ٔطزْ ٔسّٕبٖ ٔ ٚؤٔٗ  ٚتٛظیـ آٖ ثیٗ الطبض ٔحط ْٚخبٔق ٝالساْ
ٕ٘ٛز ٜاست .ثٙبثطایٗ ،پیص فطؼ تحمیك حبضط ایٗ است و ٝظوبت زض اذتیبض ِٚی أط
ٔسّٕیٗ لطاض زاضز  ٚثب تٛخ ٝث ٝسبذتبض ٔصٞجی وطٛض و ٝضیق ٚ ٝسٙی ضا ضبُٔ ٔیضٛز،
ظوبت حسالُ ثط ٔٛاضز ٌُ٘ٝب٘ٚ ٝاخت ٔیضٛزٕٞ .چٙیٗٚ ،خ ٜٛزضیبفتی ظوبت ٘یع فٕستبً
ٔغبثك فتبٚای أبْ ذٕیٙی(ض ٚ )ٜفمٟبی ٔطٟٛض ٔػطف ٔیضٛز ،و ٝثٝعٛض ٔطرع زض
ٔبز ٟٓ٘ ٜآییٗ٘بٔ ٝستبز احیبی ظوبت وطٛض ث ٝآٖ اضبض ٜضس.
زض اسالْٔ ،ػطف ثٙٔ ٝؾٛض افعایص فجبزت  ٚایٕبٖ ث ٝذسا ثطای وست پیطٚظی ٚ
سقبزت زض خٟبٖ آذطت یقٙی ضستٍبضی ا٘دبْ ٔیضٛز وٞ ٝط یه ثب غطف ثطٚت ٚ
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پ َٛثطای خبٔق ٝا٘دبْ ٔیضٛزٔ .ػطف زض اسالْ ٔجتٙی ثط اضظشٞبی اذاللی اسالْ اظ
لجیُ ٔػطف وبالٞبی حالَ یب ٔططٚؿ  ٚذٛة ،وبالٞبی احتیبعی ،1غیطتدّٕی،

خٌّٛیطی اظ لطؼ ثس ٖٚتً٘ٙؾطی  ٚذسبست است ( .)Qardhawi, 1997ایٗ زیسٌب ٜثب
فقبِیتٞبی فطفی ٔ ٚطسٔ ْٛػطف ٔتفبٚت است اظ ایٗ خٟت و ٝث ٝافتمبز ٞیىس ٚ
آِٗ ( ،)Hicks & Allen, 1934, pp.52-76زض التػبز سٙتی افطاز سقی ٔیوٙٙس ثب استفبز ٜاظ
زضآٔسٞبیطبٖ٘ ،یبظٞبی ذٛز ضا ثطعطف وٙٙس  ٚثب ٔػطف ،حساوثط ضضبیتٔٙسی ضا ثطای
ذٛز ایدبز وٙٙس.
تأٔیٗ سغٛح ٔرتّف ٘یبظٞب زض اسالْ ٘یع ،ثٝعٛض سّسّٔ ٝطاتجی ا٘دبْ ٔیضٛز.
ٕٞب٘غٛضی ؤ ٝبسالٚ

(1943, pp.370-396

 )Maslow,اؽٟبض وطز ،زض اثتسا ٘یبظٞبی

اسبسی یب سبذتبضی تأٔیٗ ٔیضٛز ،سپس ٘یبظ أٙیت  ٚسالٔت ،تقّكپصیطی (ذب٘ٛازٚ )ٜ
ٔحجت ثطعطف ٔی ضٛز ،سپس ٘یبظٞبی احتطاْ ث٘ ٝفس  ٚثبالتطیٗ سغٛح ٘یبظٞب،
٘یبظٞبی ذٛز ضىٛفبیی تأٔیٗ ٔیضٛز .زض اسالْ ایٗ ٔٛضٛؿ ٔتفبٚت استٕٔ ،ىٗ
است و ٝیه فطز ٔسّٕبٖ احسبس ذطٛٙزی  ٚضضبیت وٙس ث ٝایٗ أیس و ٝذسا٘ٚس
ثطای ا٘دبْ وبضٞبی ذیط ث ٝا ٚپبزاش ٔیزٞس .فمیسٔ ٜبسال ٚث ٝفمبیس أبْاِغعاِی ٚ
أبْاِستیجی ضجبٞت زاضز وٞ ٝط ز ٚثب اٞساف ا٘سب٘ی اسالْ زض ظ٘سٌی ٔٛافك ٞستٙس .ثٝ
افتمبز آٖ ٞب ٞط چیعی و ٝضرػی ضا ثطای وست اٞسافص زض ظ٘سٌی حٕبیت وٙس ،ضفبٜ
اختٕبفی آٖ ضرع ضا افعایص ذٛاٞس زاز  ٚایٗ افعایص ٔػبِح ٘بٔیسٔ ٜیضٛز .اٌط
چیعی ضفب ٜاختٕبفی ضرع ضا وبٞص زٞس ،ایٗ وبٞص ٔفبسس ٘بٔیسٔ ٜیضٛزٕٞ .چٙیٗ،
زض ضىٌُیطی تبثـ ضفب ٜاختٕبفی ،آٖٞب ٔٛضٛفبتی ؤ ٝیتٛا٘ٙس ضفب ٜاختٕبفی ضا
افعایص زٙٞس زض سٌ ٝط ٜٚعجمٝثٙسی ٔیوٙٙس :ضطٚضیبت (٘یبظٞبی اسبسی) ،حدیبت
(اسجبة ضاحتی)  ٚتحسیٙیبت یب وبّٔیت (ثطٚت) ()Suprayitno & et al, 2013, p.44
ضطٚضیبت٘ ٕٝٞ ،یبظٞبی اسبسی و ٝثطای ٔغبثمت ظ٘سٌی ضرع ثب زیٗ اسالْ
الظْ است ضا ضبُٔ ٔیضٛزٔ ،ب٘ٙس زیٗ ٔ ٚصٞت ،ظ٘سٌی ،تفىط ،فطظ٘س  ٚزاضایی.
حدیبت ،أٛض ضفبٞی ضا ضبُٔ ٔیضٛز و ٝاِعأبً ثطای حفؼ پٙح ٔٛضٛؿ ضطٚضی ٔصوٛض
اسبسی ٘یستٙس .زض ضٕٗ تحسیٙیبت فٛأُ ظ٘سٌی ٞستٙس وٕ٘ ٝبز ثطٚت ضرع است.
ٕٞچٙیٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و٘ ٝیبظٞبی اسبسی (ضطٚضیبت) ضبُٔ غصاِ ،جبس ،سطپٙبٚ ٜ
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زیٍط چیعٞبیی است و ٝثطای افطاز ضطٚضت زاضز ،ثس ٖٚایٗو ٝچیعی ضا تّف وٙٙس یب
ذسبست ث ٝذطج زٙٞس٘ ،یبظٞبیی وٚ ٝالقبً ٚخٛز زاض٘س.
فال ٜٚثط ایٗ ،پژٞٚطٍطاٖ التػبز اسالٔی ٔب٘ٙس ٔٙبٖ
ٔػّحاِسیٗ

(1970, pp.74-94

(1989

ٚ )Manan,

ٔ )Muslehuddin,ف ْٟٛوبالٞبی ضطٚضی ضا و ٝثطای

استفبز ٜاِٛٚیت زاض٘س ،ضطح زازٜا٘س .اِٛٚیتثٙسی آٖٞب زض س ٝسغح عجمٝثٙسی ضسٜ
است٘ :یبظٞبی اسبسی ،اسجبة ضاحتی  ٚوبالٞبی ِٛوس  ٚتدّٕی.
افضُاِطحٕبٖ

(ur Rahman, 1974

 )Afzalچٟبض سغح ضا ٔقطفی ٔیوٙس ضبُٔ

وبالٞبی ضطٚضی ،اِعأبت وبضٞبی ٟٔبضتی ،اسجبة ضاحتی  ٚوبالٞبی ِٛوس .زیسٌبٜ
ٔطبثٟی زض سبَ  1987تٛسظ غبزق ( )Sadeq, 1987ایدبز ضس و ٝزض  5سغح اِٛٚیتٞب
ضا ٔقطفی وطز ٜاست :ضطٚضیبت ٔقیطت ،ضطٚضیبت پبیٝای  ٚاسبسی ،اسجبة ضاحتی،
وبالٞبی ِٛوس  ٚاخٙبس ٔضط  ٚذغط٘بن .ثب ایٗ ٚخٛز ٕٝٞ ،ایٗ پژٞٚطٍطاٖ ٘طبٖ
زاز٘س و ٝثبالتطیٗ ٘یبظٞب ضبُٔ وبالٞبی اسبسی  ٚاسجبة ضاحتی ٞستٙس.
ایٗ زیسٌب ٜثب ٔجبحث حسٗاِجٙب

(AlBanna, 1997, pp.387-409

ٓٞ )Hasanخٟت

است و ٝافتمبز زاضز لّٕط ٚالتػبز اسالٔی زضثبض٘ ٜیبظٞب زض ٔمبیس ٝثب التػبز سٙتی
ٚسیـتط است ،ث ٝایٗ زِیُ و ٝالتػبز اسالٔی زض خٟت ِصتٞبی ٔبزی یقٙی ٔٛضٛفبت
زاضای ٔبٞیت فیعیىی ٘یست ثّى ٝثسیبض ثعضٌتط  ٚثیطتط اظ ِصتٞبی ٔبزی است  ٚثٝ
خبیٍب ٜا٘سبٖ ث ٝفٛٙاٖ ثٙس ٜذسا ٔطثٛط است و ٝزض غٛضت ٚخٛز ایٗ اضتجبط ،اٌط
٘یبظٞبی ضطٚضی ا٘سبٖ ثطعطف ضٛز ،ا٘سبٖ ٔیوٛضس سبیط ٘یبظٞبی ذٛز ضا ثطعطف وٙس
ؤ ٝی تٛا٘س  ٓٞضضبیت خسٕی  ٓٞ ٚضضبیت غیطخسٕی ث ٝفجبضتی ضضبیت ضٚحی
ذٛز ضا اظ عطیك وبضٞبی ذٛة  ٚضطیف ٔب٘ٙس پطزاذت ظوبت ،غسلبت  ٚذیطات،
ا٘فبق  ٚثرطص فطا ٓٞوٙس  ٚحتی سبیط زستٛضات اسالْ ٔب٘ٙس حح ضا زض غٛضت تٕبیُ
ا٘دبْ زٞس.
٘ح ٜٛزضیبفت ظوبت ٛٔ ٚاضز ٔػطف ظوبت ٘یع زض تحمیمبت ٔرتّف وطٛضٞبی
اسالٔی ٔٛضز ثحث لطاض ٌطفت ٝاست  ٚپیطٟٙبز ضس ٜو ٝاٌط زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت
فال ٜٚثط زضیبفت ظوبت ثطای ٔػبضف پبیٝای ث ٝضىُ خیط ٜغصایی  ٚوٕه ٔبِی ،زیٍط
ضٚشٞبی ٔسبفست ٔب٘ٙس وٕه آٔٛظضی ثطای ثچٞٝب ،وٕه ٔبِی ثطای ضٟطیٔ ٝسضسٝ
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ثچٞٝب ،وٕه زض اخبض ٜذب٘ ،ٝوٕهٞعی ٝٙزا٘طدٛییٚ ،اْ زا٘طدٛیی ،وٕهٞبی ضیع ثٝ
ضىُ اضغطاضی  ٚوٕه ث ٝاسجبة ٔقیطت زیٍط ٕٞب٘ٙس غٛضتحسبة آة  ٚثطق،
خطائٓ زازٌبٞی پطزاذتٙی  ٚغیط ٜضا زضیبفت وٙٙس ،ایٗ ضی ٜٛتٛظیـ ظوبت ضٚیىطز
ٔٙبسجی ذٛاٞس ثٛز یقٙی اٌط وٕهٞبی ٔبِی ٔبٞب٘ ٝوبٞص یبثس  ٚث ٝضىُ وٕهٞبی
تٛظیـ ضٛز ؤ ٝیتٛا٘س ٔب٘ٙس اثعاض وبض ،سطٔبی ٝایدبز وٙس.
ایٗ ضٚیىطز ٔجتٙی ثط ضٚایتی اظ پیبٔجط(ظ) است و ٝا٘س ثٗ ٔبِه آٖ ضا ضٚایت
وطز ٜاست .ایٗ ضٚایت زضثبض ٜخٛا٘ی اظ ا٘ػبض است و ٝزض عّت غصا ث ٝزیساض
پیبٔجط(ظ) آٔس ٜثٛز ،پیبٔجط(ظ) وبالٞبیی ؤ ٝتقّك ث ٝآٖ خٛاٖ ثٛز٘س ضا ث ٝز ٚزضٓٞ
فطٚذت  ٚث ٝاٌ ٚفت ثٔ ٝیعاٖ یه زض ٓٞغصا ثطای ذب٘ٛازٜات ثرط  ٚثب آٖ یه زضٓٞ
زیٍط تجطی ثرط ٘ ٚعز ٔٗ ثیب ،سپس خٛاٖ و ٝیه تجط ذطیس ٜثٛز ٘عز پیبٔجط(ظ) آٔس،
پیبٔجط(ظ) ث ٝا ٚذٛضبٔسٌٛیی وطز  ٚزستب٘ص ضا ٔحىٓ فططز  ٚفطٔٛز :ایٗ تجط ضا ثٍیط
 ٚث ٝخستدٛی ٞیعْ  ٚچٛة ثط ٚسپس آٖ چٛةٞب ضا ثفطٚش  ٚتب  15ضٚظ زیٍط ٘عز
ٔٗ ٘یب .ا٘ػبض ضٚایت وطز٘س و ٝثب ضإٙٞبییٞبی پیبٔجط(ظ) پس اظ  15ضٚظ آٖ خٛاٖ
زٚثبض٘ ٜعز پیبٔجط(ظ) آٔس زض حبِیو 10 ٝزض٘ ٓٞیع ثسست آٚضز ٜثٛز (ٔدّسی،
1403ق ،.ج ،74ظ.)52
ایٗ ٘ٛؿ تالش ثطای وست  ٚوبض ثبیس ٔٛضز تطٛیك لطاض ثٍیطز  ٚوٕه ٔبِی فطآٞ
ضس ٜثبیس ثطای ضطٚؿ وست  ٚوبض خسیس  ٚیب تٛسق ٝوست  ٚوبض فقّی ث ٝوبض ٌطفتٝ
ضٛز ،چ ٖٛفمطا ٘ ٚیبظٔٙساٖ حتٕبً تٛا٘بیی وبض سرت ضا زاض٘س ث ٝایٗ أیس و ٝآٖٞب
ٕ٘یذٛاٙٞس ثمی ٝفٕطضبٖ ضا فمیط ثبلی ثٕب٘ٙس ٕ٘ ٚیذٛاٙٞس و٘ ٝسُ  ٚفطظ٘ساٖ آٖٞب ٘یع
ٔب٘ٙس ذٛزضبٖ فمیط ٘ ٚیبظٔٙس ثبضس .فال ٜٚثط ایٗ٘ ،جبیس عٛضی ث ٝفمطا ٘ ٚیبظٔٙساٖ ٍ٘بٜ
وطز و ٝآٖٞب تٛا٘بیی ضطٚؿ وست  ٚوبض خسیس  ٚیب تٛسق ٝوست  ٚوبض فقّی ذٛز ضا
٘ساض٘س .ایٗ ٌط ٜٚحك  ٚغالحیت وٕهٞبی سطٔبیٝای الظْ ثطای آغبظ  ٚیب تٛسقٝ
تالش ٞبی وبضآفطیٗ ضا زاض٘س  ٚثبیس عٛضی تأٔیٗ ض٘ٛس و ٝظ٘سٌی ثٟتطی زاضت ٝثبضٙس،
ٕٞب٘غٛضی و ٝزض ضىُ ٘ 1طبٖ زاز ٜضس ٜاست.
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سزمایهگذاری فشاینده

شکل  .2تَزیع ٍجَُ زکات برای تقَیت فقرا ٍ ًیازهٌذاى
ٔأذصSuprayitno, & et al, 2013, p.58 :

ضىُ  1اثط فعایٙس ٜتٛظیـ ظوبت ث ٝضىُ ٔربضج سطٔبیٝای ٘ ٚیبظٞبی فقّی ضا ثٝعٛض
ٕٞعٔبٖ ٘طبٖ ٔیزٞس .اٌط فمطا ٘ ٚیبظٔٙساٖ و ٝتٛا٘بیی ا٘دبْ وبض زاض٘س ثٝعٛض ٔثبَ
ٟٔبضتٞبی الظْ ضا زاضت ٝثبضٙس آٍ٘ب ٜثطای زضیبفت سٕٟی اظ ظوبت ثطای استفبز ٜاظ
ٟٔبضتٞبیطبٖ ٔستحك ذٛاٙٞس ثٛز .أب اٌط زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ٟٔبضتٞبی الظْ ضا
٘ساضت ٝثبضٙس آٍ٘بٞ ٜیأت ظوبت ٔیتٛا٘س ٔطثیبٖ ضا ثٝوبض ٌیطز  ٚظٔی ٝٙآٔٛظش
زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ضا فطا ٓٞوٙس تب تٛا٘بیی ٟٔ ٚبضتٞبی ٔٛضز ٘یبظ ضا وست وٙٙس.
فمظ ظٔب٘ی آٖٞب لبزض ث ٝا٘دبْ وبضی وٛٔ ٝضز ا٘تؾبض است ذٛاٙٞس ثٛز ،و ٝوٕهٞبی
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ٔبِی الظْ ثطای آٖٞب فطا ٓٞضس ٜثبضس ٘ ٚؾبضت  ٚثطضسیٞب غٛضت ٌیطز تب اعٕیٙبٖ
حبغُ ضٛز وٕهٞبی سطٔبی ٝای فطا ٓٞضس ٜفمظ ثطای اٞساف ٔٛضز ٘ؾط  ٝ٘ ٚچیع
زیٍطی ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاست .ایٗ ضٚیىطز ٔٛخت وبٞص تقساز ٔحطٔٚبٖ ،فمطا
 ٚثیىبضاٖ ذٛاٞس ضس.
خسای اظ آٖ ،اٌط فمطا ٔ ٚحطٔٚبٖ ٟٔبضتٞبیی ضا زاضت ٝثبضٙس چ ٖٛسطٔبیٝای
٘ساض٘س ،ثیىبضی افعایص ٔییبثس .ثٙبثطایٗٚ ،خ ٜٛظوبت ضا ٔیتٛاٖ ثػٛضت وٕهٞبی
سطٔبیٝای ثیٗ ایٗ ٌط ٜٚتٛظیـ وطز .وٙتطَ ٘ ٚؾبضت ثطای اعٕیٙبٖ اظ استفبز ٜغحیح
وٕهٞبی ٔبِی فطا ٓٞضس ٜثبیس غٛضت ٌیطز.
افعایص سطٔبیٌٝصاضی اثط فعایٙسٜای ٔب٘ٙس وبٞص ثیىبضی  ٚافعایص فطضٚ ٝ
تمبضبی وبالٞب ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاضت .ثب افعایص فطض ٚ ٝتمبضبی وبالٞبٙٔ ،بفـ
وست ضس ٜتٛسظ سطٔبیٌ ٝصاضاٖ زض ثّٙسٔست افعایص ذٛاٞس یبفت  ٚایٗ اثط فعایٙس ٜثط
ضٚی تغییط ٚضقیت زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت اثط ٔیٌصاضز ثٝعٛضیو ٝآٖٞب ذٛز تجسیُ ثٝ
پطزاذتوٙٙس ٜظوبت ٔیض٘ٛس .تغییط ٚضقیت زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ث ٝپطزاذتوٙٙس،ٜ
ٔٛخت افعایص استب٘ساضزٞبی ظ٘سٌی ذٛاٞس ضس.
ٞسف اغّی تٛظیـ ظوبت زض ٚالـ ٕٞ ٓٞیٗ است وٚ ٝضقیت زضیبفتوٙٙسٌبٖ
ظوبت ث ٝپطزاذتوٙٙس ٜظوبت تغییط یبثس  ٚاستب٘ساضزٞبی ظ٘سٌی اضتمب یبثسٚ .خ ٜٛظوبت
ثٝعٛض ٔساٌ ْٚطزش ذٛاٞس زاضت  ٚغفط ٕ٘یضٛز أب ضضس ثیطتطی پیسا ٔیوٙس تب فمط
 ٚثیىبضی ضا وبٞص زٞس.

ٔغبثك فطضی ٝزضآٔس ٔغّك ویٙع ،)Keynes, 1936( 2تغییط زض ٔػطف ،ث ٝزضآٔس ٔغّك

ثستٍی زاضز (زضآٔس لبثُ ٔػطف خبضی) .ثب ٞطٌ ٝ٘ٛتغییط زضآٔسٔ ،ػطف زض ٕٞبٖ
خٟت تغییط پیسا ٔی وٙس أب ایٗ تغییط ٔمساض وٕتطی زاضز .ث ٝفجبضت زیٍطٔ ،یُ ٟ٘بیی ثٝ
ٔػطف اظ فسز  1وٕتط است .ویٙع ٕٞچٙیٗ ٔقتمس است ؤ ٝیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف اظ ٔیُ
ٔتٛسظ ثٔ ٝػطف وٛچىتط است ث ٝایٗ ٔقٙی وٞ ٝطٌب ٜزضآٔس افعایص یبثسٔ ،ػطف ثط
حست وُ زضآٔس وبٞص ٔییبثس.
ثٙبثطایٗ ،زض ایٗ تحمیك اظ فطضی ٝزضآٔس ٔغّك ویٙع استفبز ٜضس ٜاست چ ٖٛثٔ ٝسَ
ٔػطف زض التػبز اسالٔی ٘عزیهتط است .فال ٜٚثط ایٗ تحّیّی اظ زٌ ٚطٜٚ
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ٔػطفوٙٙس ٜایٗ تحمیك ضا اضائٔ ٝیوٙس یقٙی یه ٌط ٜٚاظ ٔػطفوٙٙسٌبٖ و ٝزض
پطزاذت ظوبت ٔطبضوت ٔی وٙٙس  ٚزضآٔسٞبی لبثُ ٔػطف ثبالتطی زاض٘س ٌ ٚط ٜٚزیٍط
و ٝزضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ٞستٙس  ٚزضآٔسٞبی لبثُ ٔػطف وٕی زاض٘س.
 .2-2زکات ٍ هذل کیٌس برای هصرف عوَهي

ثط اسبس ٔجبحت سٛسبٔت ،)Susamto, 2002, pp.13-14( ٛایٗ ٔجحث ثبیس ثب ٔفطٚضبت
ظیط آغبظ ضٛز:
 .1ظوبت ثط  ٕٝٞزضآٔسٞبٔ ،ؤسسبت ثبظضٌب٘ی  ٚسطٔبیٌٝصاضیٞبی تحت تّٕه افطاز یب
ضطوتٞب تحٕیُ ٔیضٛز.
 .2پطزاذت ظوبت ٔؤسسبت ثبظضٌب٘ی ثسیبض ثیطتط است  ٚثرص افؾٓ اظ زضآٔس ّٔی ضا
ضبُٔ ٔیضٛز.
ٟ٘ .3ضت ٔجّغیٗ ٔصٞجی  ٚاعالؿضسب٘ی ظوبت ثسیبض فؾیٓ است ث ٝایٗ ا٘ساظ ٜو ٝثط ٞط
ٔسّٕبٖ ٚاخت است ظوبت ذٛز ضا پطزاذت وٙس  ٚذٛاٞبٖ پطزاذت ظوبت  ٓٞثبضس.
٘ .4سجت ظوبت خٕـ آٚضی ضس ٜثبثت است ٔ ٚمساض آٖ یه ٘سجت ٔقیٗ اظ زضآٔس ّٔی
است.
 .5فطز ٔستحك و ٝظوبت ضا زضیبفت ٔیوٙس زاضای یه ٔیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف است وٝ
ثٝعٛض لبثُ تٛخٟی اظ فطز پطزاذتوٙٙس ٜظوبت ثیطتط است.
ٍٙٞ .6بٔی و ٝظوبت تٛسظ فطز ظوبتزٙٞس ٜپطزاذت ٔیضٛز آٖ ٔجّغ ظوبت ،اظ زضآٔس
ٔطٕٔ َٛبِیبت فطز وٓ ٔیضٛز زض حبِیؤ ٝستحك و ٝظوبت زضیبفت ٔیوٙس ظوبت
زضیبفتی ٔطٕٔ َٛبِیبت ٕ٘یضٛز  ٚاظ پطزاذت ٔبِیبت ٔقبف است.
ثط اسبس ٘ؾطات احٕس (ٔ ،)Ahmad, 1987, p.15تٚاِی (ٚ )Metwally, 1995, p.49
سٛسبٔتٛ

(2002, pp.13-14

 )Susamto,فطؼ ٔیضٛز و ٝزض ایٗ التػبز زضآٔس وُ،

ٔقبزَ تِٛیس وُ است  ٚزض ٔقبزِٝای ث ٝضطح ظیط ثیبٖ ٔیضٛز:
()1

Y C

()2

C  a  bY
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و ٝزض آٖ ٔ Cػطف Y ،زضآٔس ٔ ٓٞ b ٚ a ٚمبزیط ثبثت ٞستٙس ث ٝعٛضی

وa  0 ٝ

. 0  b 1 ٚ
زض التػبز اسالٔیٔ ،ػطف والٖ ضبُٔ زٛ٘ ٚؿ ٔتٕبیع است یقٙی ٔػطف
پطزاذتوٙٙس ٜظوبت (ٔعوی) ٔ ٚػطف ٔستحك (زضیبفتوٙٙس ٜظوبت) .ثٙبثطایٗ ٔقبزِٝ
ٔػطف زض اسالْ ث ٝضطح ظیط است:
C  c  aYad  bYbd

()3
و ٝزض آٖ

a

ٔیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف پطزاذتوٙٙس ٜظوبت،

ٔستحك (زضیبفتوٙٙس ٜظوبت)

Yad ٚ Yad ٚ

b

ٔیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف

زضآٔس لبثُ ٔػطف ٞط یه اظ ضرػیتٞبی

التػبزی ضا ٘طبٖ ٔیزٙٞس.
پطزاذت وٙٙس ٜظوبت ٘سجت ٔقیٙی اظ زضآٔس ّٔی ضا ث ٝذٛز اذتػبظ ٔیزٞس یقٙی
(ٔ )mYمساض ثبلیٕب٘س ٜیقٙی (ٔ )1-mتقّك ث ٝفطز ٔستحك ظوبت است  )zY( ٚث٘ ٝطخ
ظوبت پطزاذتی تقّك زاضز  )vY( ٚث٘ ٝطخ ا٘فبق  ٚغسل ٝتقّك زاضز .ثٙبثطایٗ تبثـ
التػبزی ث ٝضطح ظیط ذٛاٞس ثٛز:
C  c  aYad  bYbd

و ٝزض آٖ:
Yad  mY - zY - vY

( )4ثطای پطزاذتوٙٙس ٜظوبت

Ybd  1 - mY  zY  vY

( )5ثطای زضیبفتوٙٙس ٜظوبت
اظ ٔقبزِٔ 5 ٚ 4 ،3 ٝیتٛاٖ ٔقبزالت ظیط ضا استرطاج وطز:

C  c  aYad  bYbd

()6
()7

C  c  a(mY - zY - vY )  b1 - mY  zY  vY 

C  c  amY - azY - avY  bY - bmY  bzY  bvY

ثطاسبس ٔسَ ویٙع ( ،)Keynes, 1936تبثـ ٔػطف٘ ،ؾطیٔ ٝطوعی ٘ٛسب٘بت التػبزی
است  ٚایٗ تئٛضی زض تحّیُ ٞبی التػبز والٖ تب ایٗ تبضید ٘مص ٕٟٔی ضا ثبظی وطزٜ
استٔ .فطٚضبت ٔسَ ویٙعی زضثبض ٜتبثـ ٔػطف ضا ٔی تٛاٖ ث ٝضطح ظیط ثیبٖ وطز:
ٔ .1یُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف ثیٗ فسز  1 ٚ 0است.
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٘ .2سجت ٔػطف ث ٝزضآٔس یب ٔیُ ٔتٛسظ ثٔ ٝػطف زض ظٔبٖ افعایص زضآٔس،
وبٞص ٔییبثس.
ٍٙٞ .3بٔی و٘ ٝطخ ثٟط٘ ٜمص ٕٟٔی ایفب ٕ٘یوٙس ،زضآٔس یه فبُٔ تقییٗوٙٙسٟٓٔ ٜ
ثطای ٔػطف است ( Branson, 1989 & Mankiw, 2000؛)Sachs & Larrain, 1992
ثط اسبس ایٗ س ٝفطضی ،ٝتبثـ ٔػطف ضا ٔیتٛاٖ ث ٝضطح ظیط ٘ٛضت:
 .1-2تابع هصرف خطي در اقتصاد سٌتي

زض التػبز سٙتی و ٝ٘ ٝظوبت ٚخٛز زاضز ٔ ٝ٘ ٚبِیبت ( )T=Z=0وبضثطز تبثـ ٔػطف زض
ٔقبزِ ٝضٕبض٘ )3( ٜطبٖ زاز ٜضس یقٙی:
C  a  bY

ثط ٕٞیٗ اسبسٔ ،یُ ٔتٛسظ ثٔ ٝػطف ث ٝضطح ظیط است:

CY t  z 0  Ya  b

()8
ٔ ٚیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف ٘یع ث ٝضطح ظیط است:
()9

dC
 b
dY t  z 0

APC 

MPC 

 .1-2تابع هصرف خطي در اقتصاد اسالهي

تبثـ ٔػطف زض التػبز اسالٔی ثط اسبس ٔقبزِ ٝضٕبض )7( ٜاست و ٝزض آٖ:
C  c  amY - azY - avY  bY - bmY  bzY  bvY

ثٙبثطایٗ ٔقبزالت ٔیُ ٔتٛسظ ثٔ ٝػطف ٔ ٚیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف ث ٝضطح ظیط
استرطاج ٔیض٘ٛس:
()10
()11
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ثب تٛخ ٝثٔ ٝقبزالت ٔ 11 ٚ 10 ،9 ،8طرع ٔیضٛز و ٝثیٗ تبثـ ٔػطف التػبز
سٙتی  ٚتبثـ ٔقطف التػبز اسالٔی تفبٚت ٚخٛز زاضز و ٝزض ٔقبزالت ظیط ثیبٖ ٔیضٛز:
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CY Z 0  CY t  z 0
dC
  dC

dY Z 0
dY t  z 0

()12
()13

ثب تٛخ ٝثٔ ٝقبزالت ٔ 13 ٚ 12طرع ٔیضٛز ؤ ٝػطف التػبز اسالٔی پس اظ
ٔقطفی  ٚایدبز سیبست ٔبِی ظوبت زض ٔمبیس ٝثب ٔػطف سٙتی لجُ اظ ظوبت ثیطتط است
ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝظوبت ٔیتٛا٘س ٔػطف ضا افعایص زٞس.
زِیُ چٙیٗ ٔٛضٛفی ایٗ است ؤ ٝیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف فمطا ٘سجت ثٔ ٝیُ ٟ٘بیی
ثٔ ٝػطف ثطٚتٕٙساٖ ثیطتط است .اسبسبً یه فمیط زض عی زٚض ٜظٔب٘ی و ٝزضآٔسی ٘ساضز
یب زضآٔس ثسیبض وٕی زاضز یب فبٔیُٞبیص زضآٔس پبییٙی زاض٘س اظ ٘ؾط ضٚحی سقی ٔیوٙس
ذٛز ضا زض سغح ٔطبثٟی اظ افطاز ٓٞضأٖ ذٛز لطاض زٞس .آٖٞب احسبس ٔیوٙٙس وٝ
ٔدجٛض٘س اظ  ٕٝٞزضآٔسضبٖ ثطای اٞساف ٔٛضز ٘ؾط ذٛز استفبز ٜوٙٙس .ایٗ ٔٛضٛؿ ٘طبٖ
ٔیزٞس و ٝتٛظیـ ظوبت ثٝغٛضت ٘مسی ثالفبغّ ٝثطای اٞساف ٔػطفی ذطج ٔیضٛز.
زضیبفت وٙٙسٌبٖ ظوبت اظ  ٕٝٞزضآٔس ذٛز اظ ٔحُ ظوبت فمظ ثطای تأٔیٗ ٘یبظٞبی
اسبسی ذٛز استفبزٔ ٜیوٙٙس .زض ٔٛضز پطزاذتوٙٙسٌبٖ ظوبت ٔٛضٛؿ ثطفىس است
چ ٖٛث ٝزِیُ ٔیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف پبییٗتط ایٗ ٌط ،ٜٚآٖٞب ٔیتٛا٘ٙس ثرطی اظ
زضآٔسضبٖ ضا پسا٘ساظ وٙٙس یب آ٘طا سطٔبیٌ ٝصاضی وٙٙس  ٚیب زض ٔسیط اِٟی ٔب٘ٙس ظیبضت،
فٕط ،ٜغسل ٚ ٝذیطاتٚ ،لف  ٚغیط ٜذطج وٙٙس.
ث ٝافتمبز غسیمی ( ٚ )Siddiqi, 1988لحف ( )Kahf, 1999ثب ظوبت ٔیُ ٔتٛسظ ثٝ
ٔػطف ٔ ٚیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف زض وٛتبٜٔست وبٞص پیسا ٔیوٙٙس زض حبِیو ٝایٗ
وبٞص زض التػبز اسالٔی زض ٔمبیس ٝثب وبٞص زض التػبز سٙتی و ٝچٙیٗ سیبست ٔبِی
ٔطبثٟی ضا ثىبض ٕ٘یٌیطز ،وٕتط است .أب زض ثّٙسٔست٘ ،طخ ٔػطف فٕٔٛی زض التػبز
اسالٔی افعایص ذٛاٞس یبفت چ ٖٛاستب٘ساضزٞبی ظ٘سٌی زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ضضس
ٔیوٙس .ثٙبثطایٗ ،تمبضب ثطای وبالٞبی ضطٚضی ثٝغٛضت ذغی ثب افعایص استب٘ساضزٞبی
ظ٘سٌی زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت افعایص ٔییبثس .ثب ایٗ ٚخٛز ،اسالْ ث ٝاستفبزٔ ٜقتسَ ٚ
ٔتٛسظ یقٙی ٔیب٘ٝضٚی تٛغیٔ ٝی وٙس  ٝ٘ ٚاسطاف  ٚتجصیط .فال ٜٚثط ایٗ ،ثب افعایص
افتمبز ث ٝظ٘سٌی پس اظ ٔطي ثیٗ ٔسّٕب٘بٖ ،تبًثیط ظوبت ٔٛخت ٔیضٛز و ٝیه افعایص
ٔتٛاظٖ  ٚپبیساض ٔػطف زض زٚض ٜثّٙسٔست ایدبز ضٛز.
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 .1پیشیٌِ تحقیق

ضٚاثظ ٘ؾطی ثیٗ ٔػطف ظوبت ٔ ٚػطف فٕٔٛی زض ایٗ تحمیك اضائ ٝضس ٜاست  ٚزض
ایٗخب پیطی ٝٙتحمیك ثٝعٛض ذالغٛٔ ٝضز ثحث لطاض ٔیٌیطز .زض ثیٗ تحمیمبت ٔرتّف،
ثطذی اظ آٖٞب ،تحمیمبتی ٞستٙس و ٝثط ضٚی تحّیُ ٞبی ٚیژ ٜاثط ظوبت ثط وبٞص فمط
ٔتٕطوع ضسٜا٘س.
الخٛضزی ( )1371ث ٝثطضسی ٘مص ظوبت زض ٘ؾبْ التػبز اسالٔی پطزاذت ٝاست ٚ
وّیبتی زضثبض ٜظوبت ٙٔ ٚبثـ ٔ ٚػبضف ظوبت ٘ ٚمص حىٔٛت اسالٔی زض ٔسأِ ٝظوبت
ثیبٖ ٕ٘ٛز ٜاست .سپس ٘تیدٌٝیطی وطز ٜاست و ٝاسالْ ثطای وٓوطزٖ ضىبف ٔٛخٛز
ثیٗ ظ٘سٌی عجمبت فمیط  ٚغٙی ،سٕٟی اظ أٛاَ ٔبظاز ثط احتیبج افطاز غٙی ضا ث٘ ٝبْ
ظوبت  ٚث ٝفٛٙاٖ فجبزت زض اذتیبض افطاز فمیط لطاض ٔیزٞس  ٚفبُٔ ایٕبٖ ضا فبُٔ ٕٟٔی
زض ایدبز اٍ٘یع ٜپطزاذت ظوبت ٔقطفی ٔیٕ٘بیس.
ٔٛالیی ( )1371زض پبیبٖ٘بٔ ٝذٛز تحت فٛٙاٖ «ٔالحؾبتی پیطأ ٖٛاثعاضٞب ٚ
سیبستٞبی تٛاظٖ ثطٚت زض سیستٓ التػبزی اسالْ» ،ضٕٗ ثیبٖ ٔفٚ ْٟٛالقی ّٔىیت
زض اسالْ  ٚتططیح لٛا٘یٗ  ٚچبضچٛة آٖ ٘تیدٌٝیطی ٔیوٙس ؤ ٝبِیبتٞبی اسالٔی
زاضای اثط وبٔالً ٔثجت ثط تِٛیس ٔ ٚػطف ٞستٙس  ٚلبزض٘س تقبزَ  ٚتٛاظٖ ایدبز وٙٙس ،وٝ
یىی اظ ا٘ٛاؿ ٔبِیبتٞب ظوبت است  ٚثط ٘مص تطىیالت  ٚسبظٔبٖ زض خٕـآٚضی ظوبت
تأویس ٔیوٙس.
ثبٔٙی ویٛا٘ی ( )1377ث ٝثطضسی ٔیعاٖ زضآٔسٞبی ثبِم ٜٛحبغُ اظ پطزاذت ظوبت
پطزاذت ٝاستٞ .سفی و ٝا ٚزض تحمیك ذٛز ز٘جبَ وطز ،ٜایٗ ٔسأِ ٝاست و ٝظوبت تب چٝ
حس زض ازاض ٜأٛض حىٔٛتی ث ٝزِٚت وٕه ٔیوٙسٚ .ی ثٔ ٝحبسج ٝزضآٔسٞبی ثبِمٜٛ
حبغُ اظ ظوبت (ثب فطؼ ا٘حػبض زض ٔٛاضز ٌ٘ٝب٘ )ٝپطزاذت ٚ ،ٝث ٝایٗ ٘تید ٝضسیسٜ
است و ٝظوبت تٟٙب  1/6زضغس اظ ٔربضج زِٚت ضا تأٔیٗ ٔیوٙس  ٚثٙبثطایٗ ٕ٘یتٛا٘س
ٔٙجـ ٔٙبسجی ثطای زضآٔسٞبی زِٚت ثبضس .اظ ٚیژٌیٞبی ٔ ٟٓتحمیك ٚی ،ضٚضی است
و ٝزض ٔحبسج ٝؽطفیت ثبِم ٜٛظوبت ثٝوبض ٌطفت ٝاست.
ظٔب٘یفط ( )1382ث ٝثطضسی تٛا٘بیی ظوبت ثبِم ٜٛزض ضفـ فمط استبٖٞبی تٟطاٖ،
سٕٙبٖ ،اغفٟبٖٔ ،طوعی ،چٟبضٔحبَ  ٚثرتیبضی ،ثٛضٟط  ٚایالْ پطزاذت ٚ ٝث ٝایٗ ٘تیدٝ
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ضسیس ٜاست ؤ ٝمبیس ٝزضآٔسٞبی حبغُ اظ ظوبت ثبِم ٜٛزالِت ثط آٖ زاضز و ٝایٗ
زضآٔس ث ٝتٟٙبیی ثطای ضفـ فمط استبٖٞبی ٔٛضز٘ؾط وفبیت ٕ٘یوٙس .اظ ایٗض ،ٚاستفبز ٜاظ
زضآٔسٞبی زیٍطی اظ خّٕٔ ٝبِیبت ضطٚضی است.
فسىطی ( ) 1384ثٔ ٝمبیس ٝتحّیّی آثبض التػبزی ظوبت ٔ ٚبِی ٝتٛضٔی پطزاذتٝ
است .إٞ ٚچٙیٗ ث ٝثطضسی ا٘حػبض ظوبت زض ٔٛاضز ٌ٘ٝب٘ ٝپطزاذت ٚ ،ٝث ٝایٗ ٘تیدٝ
ضسیس ٜاست وٙٔ ٝبثـ ظوبت ٔحسٚز ثٛٔ ٝاضز ٌ٘ٝب٘٘ ٝیست  ٕٝٞ ٚأٛاَ ضا ضبُٔ
ٔیضٛزٍٔ ،ط آٖو ٝزِیُ ذبغی ثطای ترػیع زاضت ٝثبضیٓ ٔب٘ٙس ٔحػٛالت
فبسسضس٘ی ،أب حبوٓ حك ٔیتٛا٘س زض ظٔبٖٞبی ٔرتّف ٌطٞٚی اظ أٛاَ ضا ٔٛضز ففٛ
لطاض زٞس ،ظیطا ظوبت اظ آٖ اٚستٚ .یژٌی ٔ ٟٓتحمیك ٚی ،ایٗ است ؤ ٝسأِ ٝظوبت
ضا ثٝعٛض ٔجسٛط ٔ ٚستسَ اظ ٍ٘ب ٜفمٟبی ضیق ٚ ٝسٙی ٔٛضز ثحث  ٚثطضسی لطاض زازٚ ٜ
زض ٞط لسٕت ٘تیدٌٝیطی وطز ٜاست.
ٌیّه حىیٓآثبزی ( )1385ثب ٔغبِقٛٔ ٝضزی استبٖ ٌّستبٖ ،ث ٝثطضسی تأثیط ظوبت
(ٌٙسْ  ٚخ )ٛزض وبٞص فمط پطزاذت ٝاست٘ .تید ٝتحمیك ا٘ ٚطبٖ ٔیزٞس و ٝاٌط ظوبت
ثب زضایت ٔ ٚسیطیت ٌطزآٚضی ٞ ٚعی ٝٙضٛز ،لبزض ث ٝتأٔیٗ ٔبِی ٌط ٜٚثعضٌی اظ فمطا
استٚ .یژٌی ٔ ٟٓایٗ تحمیك ،عطح ٔجبحث اسبسی فمٟی التػبزی ظوبت ،ثٚٝیژ ٜزض
ثطآٚضز غحیح ٕٞ ٚچٙیٗ ٔػبضف آٖ است.
ویبءاِحسیٙی ( )1387ضٕٗ عطح ثحثٞبی فمٟی ٔطثٛط ث ٝظوبت فغط ٚ ٜثب تٛخٝ
ث ٝاعالفبت ٔٛخٛزٔ ،جّغ ضیبِی آٖ زض سغح ذب٘ٛاضٞبی ضٟطی  ٚضٚستبیی زض ٞط زٞه
زضآٔسی (ٞعیٝٙای) ٕٞ ٚچٙیٗ زض سغح ّٔی ضا ثطای زٚضٜی ظٔب٘ی  1385-1370ثطآٚضز
وطز ٜاستٚ .ی ث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس و ٝظوبت فغط ٜثٝتٟٙبیی ثطای ضفـ فمط وفبیت
ٕ٘یوٙس  ٚالظْ است و ٝثطای ضفـ فمط اظ ٔٙبثـ زیٍطی استفبز ٜضٛز .ضسیسٖ ث ٝچٙیٗ
٘تیدٝای ثسیبض عجیقی است چ ٖٛزض احبزیث ا ُٞثیت(ؿ) آٖچ ٝثطای ضفـ فمط وفبیت
ٔی وٙس ظوبت است  ٚظوبت فغط ٜیىی اظ السبْ ظوبت است  ٚثٙبثطایٗ ضبُٔ ذٕس ٚ
ظوبت ٔٛاضز ٌ٘ٝب٘٘ ٝیع ٔیضٛز.
اسٕبفیُ پٛض زض )1387( ٜث ٝاضائ ٝاٍِٛی ٔٙبست ٔؤسسبت ٔبِی ظوبت زض ایطاٖ
پطزاذت ٝاست  ٚافعایص ثٟطٜٚضی زض حٛظٜٞبی ٔطتجظ ث ٝظوبت ضا ٔستّعْ ایدبز
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ٔؤسسبت ٔبِی ظوبت زض وطٛض زا٘ست ٝاست  ٚزض ٚالـ ٘مص فبُٔ سبظٔبٖ ضا زض اٍ٘یعٜ
پطزاذت ظوبت ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زاز ٜاست.
فسىطی  ٚوبضیبٖ ( )1389آظٔ ٖٛثسٙسٌی ظوبت  ٚذٕس زض تأٔیٗ حسالُ
ٔقیطت ذب٘ٛاضٞبی ٘یبظٔٙس زض التػبز ایطاٖ عی سبَٞبی  1380تب  1387ضا ثطضسی
وطز٘س  ٚث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس٘س و ٝزض سبَٞبی اذیط زضآٔسٞبی ذٕس  ٚظوبت آٖلسض
ظیبز ثٛز ٜو ٝثطای ضفـ فمط زض خبٔق ٝوفبیت ٔیوطز ٜاست.
ٔٛٙض الجبَ زضثبض ٜاثط ظوبت ثط ٔػطف وُ ،زیسٌبٜٞب  ٚاستسالَٞبی آغف
(ِٔ ٚ ).ْ1985تٛاِی ( ).ْ1981ضا ٔجٙی ثط ایٗؤ ٝیُ ٟ٘بیی ٔ ٚتٛسظ ثٔ ٝػطف زض
التػبز اسالٔی ثیطتط اظ التػبز سىٛالض است ،ثطضسی ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜقتمس است وٝ
زیسٌبٜٞبی آغف ٔ ٚتٛا ِی ٔجتٙی ثط ز ٚفطؼ است :اِٚیٗ فطؼ ایٗ است ؤ ٝیُ
ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ثبالتط اظ ٔیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف پطزاذتوٙٙسٌبٖ
ظوبت است .فطؼ ز ّْٚایٗ است و ٝزض التػبز اسالٔی تٟٙب افطاز فمیط ظوبت زضیبفت
ٔیوٙٙسٛٙٔ .ض الجبَ فطؼ ا َّٚضا ٔیپصیطز  ٚآ٘طا تمٛیت ٔیوٙس  ٚث ٝفطؼ ز ّْٚاضىبَ
ٚاضز ٔیوٙس  ٚث ٝافتمبز ٚیٔ ،ی تٛاٖ ٔسَ ضا ث ٝایٌٗ ٝ٘ٛاغالح وطز و ٝتٟٙب ثرطی اظ
ظوبت ضا فمیطاٖ زضیبفت ٔیوٙٙس  ٚثرطی زیٍط ثٔ ٝػبضف زیٍط اظ لجیُ وبضٌعاضاٖ
خٕـآٚضی ظوبت ،مؤلفةاِمّٛة ،آظاز ٕ٘ٛزٖ ثطزٌبٖ ،زض ضأ ٜب٘سٌبٖ  ٚفی سجیُاهلل
اذتػبظ ٔییبثس  ٚایٗٞب ِعٔٚبً فمیط ٘یستٙس .پس ثرطی اظ ظوبت زٚثبض ٜثٌ ٝط ٜٚاغٙیب
یقٙی پطزاذتوٙٙسٌبٖ ظوبت ثط ٔیٌطزز (.)Iqbal, 1985, pp.48-60
ٔٙصض لحف ثب ثطضسی ٔیعاٖ تأثیط اتربش ضأی فمٟی زض ٔمبِ« ٝظوبت ٔ ٚربضج
ٚاخت زض اسالْ» ،زیسٌبٜٞبی ٔٛخٛز زض ٔیبٖ فّٕبی ا ُٞسّٙت ضا ث ٝس ٝزست ٝتمسیٓ
ٔی وٙس .زست ٝا َّٚضا زیسٌب ٜسٙتی ٔیزا٘س و ٝظوبت ضا تٟٙب ثط چٟبض لّٓ پ َٛعال ٚ
٘مطٔ ،ٜبَ اِتّدبض ،ٜاحطبْ سٌٝب٘ ٚ ٝغالّت چٟبضٌب٘ٚ ٝاخت ٔیزا٘سٚ ،ی زست ٝز ّْٚضا
زیسٌب ٜضید لطضبٚی ٔی زا٘س و ٝیىی اظ فّٕبی ٔطٟٛض زض خٟبٖ ا ُٞسّٙت ثٝذػٛظ
زض ٔسأِ ٝظوبت است .زض ایٗ زیسٌب ٜز ٚلّٓ زیٍط ث ٝأٛاَ ٔٛضز تقّّك ظوبت اضبفٝ
ضس ٜاست .ایٗ ز ٚلّٓ فجبضتٙس اظ زضآٔس ٘بضی اظ ٘یطٚی وبض و ٝضبُٔ  ٕٝٞا٘ٛاؿ ٘یطٚی
وبض افٓ اظ پیطٚ ٝضی ،حمٛق ثٍیطی ضسٕی یب ٔستٕطی ثٍیطی غیطضسٕی است ٘ ٚیع
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ثبظزٞی زاضاییٞبی حمٛلی ،ایٗ ز ٚلّٓ ثب ٘طخ  5زضغس فبیسی ٘بذبِع  ٚیب  10زضغس
فبیسی ذبِع ٔطٕ َٛظوبت ٞستٙس .زست ٝس ّْٛث٘ ٝؾط ٔٙصض لحف ٘ؾطیٝای است وٝ
زض ثیٗ ٘سُ خٛاٖتط فمٟب ٔطٟٛض است ٛٔ ٕٝٞ ٚاضز ثطٚت  ٚزضآٔس ضا زض ثط ٔیٌیطز
(.)Kahf, 1998, pp.528-530
اثطاٞیٓ اثط تٛظیـ ظوبت ثط تٛظیـ زضآٔس فمطا ٘ ٚیبظٔٙساٖ زضیبفتوٙٙس ٜظوبت زض
سالٍ٘ٛض ٔبِعی ثب استفبز ٜاظ زازٜٞبی سبَ  2001تب سبَ  2002ضا ثطضسی وطزٚ .ی زض
ایٗ تحمیك ٘طبٖ زاز و ٝتٛظیـ ظوبت عٛضی ٔسیطیت ضس ٜاست و٘ ٝطخ فمط ضا اظ 62
زضغس ث 51 ٝزضغس وبٞص زاز ٜاست .ضىبف (فبغّ )ٝفمط اظ  315ث 281 ٝوبٞص یبفتٝ
ثٛز زض حبِی و ٝفبغّ ٝتٛظیـ زضآٔس اظ  59زضغس ث 53 ٝزضغس وبٞص یبفت ٝثٛز.
ضبذع سٗ و ٝفطبض فمط ضا اظ عطیك ا٘ساظ ٜسغح ضفب ٜاختٕبفی ٘طبٖ ٔیزٞس اظ 0/47
ث0/32 ٝوبٞص یبفت ٝثٛز ،ضبذع  FGTاظ  0/27ث 0/17 ٝزض سالٍ٘ٛض وبٞص یبفت ٝثٛز.
وبٞص فمط ٘ ٚبثطاثطی زضآٔس ،افعایص زضآٔس زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ٕٞ ٚچٙیٗ افعایص
ٔػطف فٕٔٛی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس (.)Ibrahim, 2007
ضیطاظی زضثبض ٜاثط ا٘فبق زض وبٞص فمط ٔٙبعك ضٟطی ٘ ٚیع ٔٙبعك ضٚستبیی
پبوستبٖ ،تحمیمی ا٘دبْ زازٚ .ی زضیبفت وٚ ٝخ ٜٛا٘فبق ،فمط ضا  3/78زضغس زض ٔٙبعك
ضٟطی  2/06زضغس زض ٔٙبعك ضٚستبیی وبٞص زاز ٚ ٜزض سغح وُ پبوستبٖ ،سغح فمط
ضا  2/16زضغس وبٞص زاز ٜاستٛٔ .ضٛؿ ٟٔٓتط ایٗ است و ٝا٘فبق تٛا٘ست ٝاست
فبغّ ٝفمط  ٚضست ضبذع فمط ضا وبٞص زٞس .فبغّ ٝفمط ثٔ ٝیعاٖ  4/16زضغس ٚ
ضست فبغّ ٝفمط ثٔ ٝیعاٖ  8/62زضغس زض وُ پبوستبٖ وبٞص یبفت ٝاست .ثٙبثطایٗ
وبٞص فمط ،ثط افعایص ٔػطف فٕٔٛی ثٝذػٛظ ٔػطف فمطای زضیبفتوٙٙس ٜظوبت ٚ
ا٘فبق اثط ٔیٌصاضز (.)Shirazi, 1994
ٔتٚاِی ضفتبض ٔػطفی زض وطٛضٞبی ٔسّٕبٖ ضا ثب استفبز ٜاظ زازٜٞبی یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ
 24وطٛض ٔسّٕبٖ اظ سبَ  1979تب سبَ  1989ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز .وطٛضٞبی
ٔسّٕبٖ زض ایٗ تحمیك وطٛضٞبیی ٞستٙس و ٝخٕقیت آٖٞب حسالُ  50زضغس ٔسّٕبٖ
ٞستٙس .ا 12 ٚاٍِٛی التػبزسٙدی ٔػطف فٕٔٛی زضآٔس  ٚلیٕتٞبی خبضی ضا ٔٛضز
ثطضسی  ٚآظٔ ٖٛلطاض زاز  ٚثٟتطیٗ تحّیُ ضٌطسی ٖٛاظ ٔ 12سَ ٕٞ ٚچٙیٗ  5فطضیٝ
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آظٔ ٖٛیقٙی فطضی ٝزضآٔس ٔغّك ،فطضی ٝزضآٔس زائٕی ،فطضی ٝزضآٔس ٘سجی ،فطضیٝ

زضآٔس زض ع َٛفٕط  ٚفطضیٔ ٝػطف ٔتقبلت 3ضا ا٘دبْ زاز٘ .تبیح تحّیُ ٔتٚاِی ٘طبٖ
زاز و ٝضفتبض ٔػطف فٕٔٛی زض  7وطٛض ٔسّٕبٖ اظ عطیك فطضی ٝزضآٔس زائٕی زضثبضٜ
ٔػطف ث٘ ٝح ٛفبِی تٛضیح زاز ٜضس ٜزض حبِی و ٝزض  17وطٛض زیٍط ث ٝعٛض وبُٔ اظ
عطیك ضفتبض فطضیٔ ٝػطف ٔتقبلت تٛضیح زاز ٜضس ٜاستٔ .حسٚزیت ایٗ ٔسَ ،اخطای
لٛا٘یٗ اسالٔی زض ایٗ وطٛضٞبی ٔسّٕبٖ است (.)Metwally, 1995
سٛپطایتٕٞ ٚ ٛٙىبضاٖ اثط ظوبت ثط ٔػطف فٕٔٛی زض  11ایبِت ٔبِعی اظ سبَ
 2001تب سبَ ٔ 2008یالزی ثب استفبز ٜاظ زازٜٞبی پ ُٙضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز٘س.
زازٜٞبی ٔٛضز استفبز ٜتحمیك ،زازٜٞبی خٕـآٚضی  ٚتٛظیـ ظوبت زض ایبِتٞبی ٔرتّف
ٔبِعیٞ ،عی ٝٙذب٘ٛاض  ٚزضآٔس سطا٘ ٝثٛز٘س٘ .تبیح تحمیك ٘طبٖ زاز و ٝتٛظیـ ظوبت زض
سغح ذغبی  1زضغس ثب ضطیت  0/36ثٝعٛض ٔقٙبزاضی زاضای اثط ٔثجت ثط ٔػطف
فٕٔٛی است ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝاٌط ظوبت ثٔ ٝیعاٖ  1زضغس افعایص یبثس آٍ٘بٔ ٜػطف
فٕٔٛی ثٔ ٝیعاٖ  0/36افعایص ٔییبثس .ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝتٛظیـ ظوبت زض
ٔبِعی ،تٛاٖ اثطٌصاضی ثط ٔػطف فٕٔٛی ٔسّٕب٘بٖ ٔبِعی افٓ اظ پطزاذتوٙٙسٌبٖ
ظوبت  ٚزضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ضا زاضز أب ،فطؼ ٔجتٙی ثط ایٗؤ« ٝیعاٖ تٛظیـ ظوبت
اثط ثسیبض ظیبزی ثط ٔػطف ذٛاٞس زاضت» تأییس ٕ٘یضٛز.
٘تبیح ایٗ تحمیك ثب تحمیمبت ٘ؾطی و ٝاؽٟبض ٔیوٙٙس «ٔیُ ٟ٘بیی ثٔ ٝػطف فمطا
ٕٞیط ٝث٘ ٝسجت ٔیُ ٟ٘بیی ثطٚتٕٙساٖ ثیطتط است» سبظٌبضی ٘ساضز .ثٝعٛض وّی٘ ،تبیح
تحمیك ٘طبٖ زاز و ٝاثط ظوبت ثط ٔػطف وٓ  ٚوٛتبٜٔست است أب ،چ ٖٛزض وطٛض
ٔبِعی ضٚشٞبی ٔتقسز تٛظیـ ظوبت اظ خّٕ ٝپطزاذتٞبیی وٛٔ ٝخت ایدبز وبض ٚ
سطٔبیٔ ٝی ضٛزٚ ،خٛز زاضز ،ثٙبثطایٗ پطزاذتی ظوبت ثسیبض ثیطتط اظ آٖ چیعی است وٝ
ا٘تؾبض ٔیضٚز (.)Suprayitno & et al, 2013
 .1هتذٍلَشی

ٞسف ایٗ تحمیك ،ضٙبسبیی اثط تٛظیـ ظوبت ثط ٔػطف فٕٔٛی زض ایطاٖ است .زض اثتسا،
تبثـ ٔػطف ثب فطؼ فسْ ٚخٛز ظوبت ثط اسبس ٔقبزِ ٝضٕبض )2( ٜترٕیٗ ظزٔ ٜیضٛز.
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سپس ،زض ازأ ٝثط اسبس ٔسَ ٔتٚاِی ( ٚ )Metwally, 1995ثب استفبز ٜاظ ٔسَ التػبز
اسالٔی ایدبز ضس ٜو ٝزض ٔقبزِ ٝضٕبض )7( ٜث ٝضطح ظیط ثیبٖ ٔیضٛز:
C  c  amY - azY - avY  bY - bmY  bzY  bvY

()14

ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ ایدبز ضس ٜتٛسظ ٔتٚاِی  ٚثب فطؼ ایٗو٘ ٝطخ ثٟط ٚ ٜتٛظیـ
ٔبِیبت زض ایٗ التػبز ٚخٛز ٘ساض٘س زض ایٗ ضاستب ،اظ ٔتغیط ٘طخ ثٟطٔ ٚ ٜبِیبت زض ایٗ
تحمیك استفبز٘ ٜطس ٜاستٔ .قبزِ ٝضٕبضٔ ،)7( ٜسَ ٔٛضز استفبز ٜثطای آظٔ ٖٛایٗ فطضیٝ
است و ٝآیب تٛظیـ ظوبت ضٚی ٔػطف فٕٔٛی اثطٌصاض است .ثطای تقسیُ ضطایت ٔسَ
ٔصوٛضٔ ،سَ ٔػطف زض ایٗ تحمیك ث ٝضطح ظیط ثیبٖ ٔیضٛز:
ln pcit  b0  b1 ln DYit  b2 ln Z it  it

()15

و ٝزض آٖ  tسبَ i ،استبٖٞبی ایطاٖ (اظ  1تب ٔ PC ،)30ػطف فٕٔٛی خبٔق،ٝ

DY

زضآٔس لبثُ تػطف (زضآٔس ٟٔٙبی ظوبت)  Z ٚتٛظیـ پ َٛظوبت زض ٞط استبٖ است.
 .8شرح دادُّا

زازٞبی ایٗ تحمیك ضبُٔ ٔػطف سطا٘ ٝذب٘ٛاض  ٚزضآٔس سطا٘ ٝذب٘ٛاض اظ ٌعاضضبت
ٞعی ٚ ٝٙزضآٔس ذب٘ٛاض ٔطوع آٔبض ایطاٖ ،استرطاج ضس ٜاست .زازٜٞبی ٔٛضز استفبزٔ ٜتغیط
ظوبت ٘یع اظ ٌعاضضبت ستبز ظوبت وُ وطٛض خٕـآٚضی ضس ٜاست .زازٜٞبی تحمیك ٘یع
ثٝغٛضت زازٜٞبی تطویجی (پ ُٙزیتب) ٞستٙس و ٓٞ ٝزازٜٞبی سطیظٔب٘ی عی سبَ 1383
تب سبَ  30 ٓٞ ٚ 1390استبٖ وطٛض ضا ضبُٔ ٔیض٘ٛس .حٛظ ٜزازٜٞبی ٌطزآٚضی ضس،ٜ
 30استبٖ ایطاٖ ضا ضبُٔ ٔیضٛز  ٚچ ٖٛاستبٖ اِجطظ اذیطاً ث ٝاستبٖ تجسیُ ضس ٜاست ٚ
زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝآٖ ٔٛخٛز ٕ٘یثبضس ،اظ لّٕط ٚایٗ تحمیك حصف ٌطزیس ٜاست.
زض عی زٚض ٜتحمیك ثیطتطیٗ ٔیعاٖ افعایص پطزاذت ظوبت ث ٝاستبٖ وطزستبٖ تقّك
زاضز  ٚاظ ٔجّغ ٔ 72یّی ٖٛضیبَ زض سبَ  1383ثٔ ٝجّغ ٔ 67998یّی ٖٛضیبَ زض سبَ
 944/42( 1390ثطاثط) افعایص یبفت ٝاست  ٚزض عی ایٗ زٚض ٜوٕتطیٗ افعایص پطزاذت
ظوبت ث ٝاستبٖ لٓ اذتػبظ زاضز و ٝاظ ٔ 324یّی ٖٛضیبَ ثٔ 1321 ٝیّی ٖٛضیبَ (4/08
ثطاثط) افعایص یبفت ٝاست .ایٗ زض حبِی است و ٝزضآٔس ظوبت وُ وطٛض اظ 12416
ٔیّی ٖٛضیبَ ثٔ 801260 ٝیّی ٖٛضیبَ ( 64/53ثطاثط) افعایص یبفت ٝاستٕٞ .چٙیٗ زض عی
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زٚض ٜتحمیك ،ثیطتطیٗ افعایص زضآٔس سطا٘٘ ٝبذبِع پِٛی ذب٘ٛاض ث ٝاستبٖ ٞطٔعٌبٖ
تقّك زاضز و 3/8 ٝثطاثط افعایص یبفت ٝزض حبِیو ٝوٕتطیٗ افعایص ٔتقّك ث ٝاستبٖ ایالْ
است و 2/46 ٝثطاثط افعایص یبفت ٝاست .زض ٔٛضز ٞعیٞٝٙبی ٘بذبِع سطا٘ ٝذب٘ٛاض،
ثیطتطیٗ افعایص زض عی زٚض ٜتحمیك ٔطثٛط ث ٝاستبٖ لٓ ثب  3/86ثطاثط  ٚوٕتطیٗ
افعایص ٘یع ٔطثٛط ث ٝاستبٖ ثٛضٟط است و ٝفمظ  2/3ثطاثط افعایص یبفت ٝاست.
 .8تخویي هذل تحقیق
 .2-8بررسي هاًایي هتغیرّا

یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔالحؾبت زض التػبزسٙدی سطیٞبی ظٔب٘یٛٔ ،ضٛؿ ٔب٘بیی ٔتغیطٞبی
ٔسَ است .استفبز ٜاظ ٔتغیطٞبی ٘بپبیب زض ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ٔٙدط ث ٝوبشةضسٖ آٖ
ضٌطسیٖٞٛب ٔیضٛز ٔ ٚقٙبزاضی وّی ضٌطسی ٖٛضا ثیزِیُ افعایص ٔیزٞس؛ اظ ایٗضٚ
ثطضسی ٔب٘بیی ٔتغیطٞب لجُ اظ ترٕیٗ ٔسَ أطی ضطٚضی است .آظٔ ٖٛضیطٚ ٝاحس یىی
اظ ٔقَٕٛتطیٗ آظٖٔٞٛبیی است و ٝثطای تطریع ٔب٘بیی یه فطآیٙس سطی ظٔب٘ی ٔٛضز
استفبز ٜلطاض ٔیٌیطزٔ .قٕٛالً تفبضٌُیطی (یه ثبض یب ثیطتط) یه سطی ٘بٔب٘ب ضا ٔب٘ب
ٔیسبظز .یه سطی ظٔب٘ی ٘بٔب٘ب و ٝثب  dثبض تفبضٌُیطی ث ٝیه سطی ظٔب٘ی ٔب٘ب تجسیُ
ٔیضٛز ،زاضای زضخٔ ٝب٘بیی ٔ dیثبضس  ٚثب )ٕ٘ I(dبیص زازٔ ٜیضٛز.
زض تحمیك حبضط ،ثطای ثطضسی ٔب٘بیی ٔتغیطٞب ،اظ آظٖٔٞٛبی

ADF

ٚ

PP

استفبزٜ

ضس ٜاست و٘ ٝتبیح آٖ زض سغح  ٚتفبضُ ٔطتج ٝا َٚزض خس 1 َٚاضائ ٝضس ٜاست.
آٔبضٜٞب ٘طبٖ ٔی زٙٞس ؤ ٕٝٞ ٝتغیطٞب زض سغح ٘بٔب٘ب  ٚزض تفبضُ ٔطتج ٝأ َٚب٘ب
ٔیض٘ٛس ،أب چ ٖٛاظ حیث ٘ؾطی استفبز ٜاظ تغییطات ٔػطف  ٚزضآٔس زض ٔسَ لبثُ
لجٕ٘ َٛیثبضس ِصا ٔططٚط ثٓٞ ٝا٘جبضتٍی ٔتغیطٞب ٚ ٚخٛز ضاثغ ٝثّٙسٔست أىبٖ
ترٕیٗ تبثـ ٔػطف ثط ضٚی سغح ٔتغیطٞب ٚخٛز زاضز .ثطای آظٔٓٞ ٖٛا٘جبضتٍی اظ
ضٚش اٌٍُ٘-ط٘دط تقٕیٓ یبفت ٝاستفبز ٜضس ٜاست و ٝثط ایٗ اسبسٔ ،یثبیستی خٕالت
پسٕب٘س ٔسَ زض سغح ٔب٘ب ثبضٙس .آٔبضٜ

ADF

ثطای سطی پسٕب٘سٞبی ٔسَ ٘طبٖ اظ

ٔب٘بیی ایٗ سطی زاضزِ .صأ ،سَ زض ثّٙسٔست ٓٞا٘جبضت ٝثٛز ٚ ٜأىبٖ ترٕیٗ ٔتغیطٞب زض
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سغح ٚخٛز زاضز٘ .تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔب٘بیی ٔتغیطٞب  ٚضطایت ٔطثٛع ٝزض خس1 َٚ
٘ ٚتبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔب٘بیی پسٕب٘سٞبی ٔسَ زض خس 2 َٚاضائ ٝضس ٜاست:
جذٍل .2آزهَى ریشِ ٍاحذ دیکي -فَلر برای هتغیرّا
)I(1

)I(0

ٔتغیطٞب

ADF

PP

ADF

PP

ٔػطف سطا٘)PC( ٝ

21/4488

13/9852

85/3201

174/693

ظوبت سطا٘)Z( ٝ

17/4832

17/5597

44/6320

119/931

زضآٔس سطا٘ٝ

14/9007

22/1807

97/4062

203/208

زضآٔس لبثُ تػطف ()DY

14/5881

21/9330

95/7722

195/379

٘تیدٝ

ٔ ٕٝٞتغیطٞب زض سغح

ٔ ٕٝٞتغیطٞب ثب تفبضُ

٘بٔب٘ب ٞستٙس.

ٔطتج ٝأ َٚب٘ب ٞستٙس.

ٔأذصٔ :حبسجبت تحمیك
جذٍل  :1آزهَى ریشِ ٍاحذ دیکي -فَلر برای پسواًذّای هذل
)I(0

ٔتغیطٞب

ADF

PP

پسٕب٘سٞبی ٔسَ

53/1922

65/2747

Prob

0/0079

0/0070

٘تیدٝ

پسٕب٘سٞبی ٔسَ زض سغح ٔب٘ب ٞستٙس.

ٔأذصٔ :حبسجبت تحمیك
 .1-8تخویي اثر زکات بر هصرف عوَهي

اثتسا ثب فطؼ فسْ ٚخٛز ظوبت ،تبثـ ٔػطف وطٛض ثط اسبس ضاثغٔ ٝقبزِ ٝضٕبض)2( ٜ
ترٕیٗ ظزٔ ٜیضٛز و٘ ٝتبیح ترٕیٗ ایٗ ٔسَ ث ٝضطح خسٔ 3 َٚیثبضس .زض ازأ ٝثب
فطؼ ٚخٛز ظوبت ،تبثـ ٔػطف ثط اسبس ٔقبزِ ٝضٕبض )15( ٜترٕیٗ ظزٔ ٜیضٛز وٝ
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٘تبیح ترٕیٗ ایٗ ٔسَ ٘یع ث ٝضطح خسٔ 4 َٚیثبضس .زض ٔسَ ٔػطف ایٗ تحمیكٕٝٞ ،
ٔتغیطٞبی ٚاثستٔ ٚ ٝستمُ ثب استفبز ٜاظ تجسیُ ٍِبضیتٕی تغییط یبفتٝا٘سٔ .تغیطٞبی ٔستمُ
ضبُٔ زضآٔس سطا٘ ٝذب٘ٛاض پس اظ وسط ظوبت سطا٘ ٝذب٘ٛاض ٘ ٚیع ظوبت سطا٘ ٝذب٘ٛاض
ٞستٙس ٔ ٚتغیط ٚاثستٔ ٝسَ ٘یع ٞعی ٝٙسطا٘ ٝذب٘ٛاض است .ثطای ترٕیٗ تبثـ ٔػطف ثب
فطؼ فسْ ٚخٛز ظوبت ٘یع ٔتغیط ٔستمُ زضآٔس سطا٘ ٝذب٘ٛاض ٔ ٚتغیط ٚاثستٞ ٝعیٝٙ
سطا٘ ٝذب٘ٛا ض است٘ .تید ٝترٕیٗ ٔسَ ٔػطف ٔ ٚقبزِ ٝآٖ ثب فطؼ فسْ ٚخٛز ظوبت
ث ٝضطح ظیط است.
جذٍل  .1ضرایب تابع هصرف با فرض عذم ٍجَد زکات

ٔتغیط

ضطایت

t-statistic

Prob

C

6/382636

4/906207

0/0000

)LOG(Y

0/663683

9/184506

0/0000

R-Square

0/999068

Adj. R-Squared

0/999064

F-statistic

251801/5

)Prob (F-Stat

0/000000

Durbin-Watson stat

2/050280

ln pcit  6.3826  0.66368ln Yit
)(4.906) (9.1845

F  251801.5

R 2  0.99

ٕٞبٖعٛضی و ٝزض خسٔ ٚ 3 َٚقبزِ ٝتبثـ ٔػطف ثب فطؼ فسْ ٚخٛز ظوبت
ٔطبٞسٔ ٜیضٛز ،آٔبضٜ

F

٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتغیط ٔستمُ زض سغح ذغبی  5زضغس ثط

2
ٔػطف فٕٔٛی اثط ٔیٌصاضزٔ .مساض ٔ Rقبزِ ٝضٌطسی ٖٛزض سغح ثبال یقٙی %99

لطاضٌطفت ٝاست و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس تغییط ضفتبض ٔتغیط ٚاثست ٝثب استفبز ٜاظ ٔتغیط ٔستمُ ایٗ
ٔسَ ثٔ ٝیعاٖ  99زضغس تٛضیح زاز ٜضٛز  ٚیه زضغس ثبلیٔب٘س ٜتٛسظ ٔتغیطٞبی
ٔستمُ ذبضج اظ ایٗ ٔسَ ثیبٖ ٔیضٛز.
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٘تید ٝترٕیٗ ٔسَ ٔػطف ٔ ٚقبزِ ٝآٖ ثب فطؼ ٚخٛز ظوبت ٘یع ث ٝضطح ظیط
است.
جذٍل  .8ضرایب تابع هصرف با فرض ٍجَد زکات
ٔتغیط

ضطایت

t-statistic

Prob

C

6/914828

4/304965

0/0000

)LOG(DY

0/613251

6/242124

0/0000

)LOG(Z

0/042580

2/158742

0/0319

R-Square

0/998585

Adj. R-Squared

0/998573

F-statistic

81859/73

)Prob (F-Stat

0/000000

Durbin-Watson stat

1/900637

ln pcit  6.9148  0.613ln DYit  0.0426ln Z it
)(2.159
) ( 4.305 ) ( 6.242

F  81859.73

آٔبضٜ

F

R 2 = 0.99

ٔقٙبزاضی وّی ضٌطسی ٖٛضا زض سغح ذغبی  5زضغس تأییس ٔیوٙسٔ .مساض

ٔ R 2قبزِ ٝضٌطسی ٖٛزض سغح ثبال یقٙی  %99لطاضٌطفت ٝاست و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس تغییط
ضفتبض ٔتغیط ٚاثست ٝثب استفبز ٜاظ ٔتغیطٞبی ٔستمُ زض ایٗ ٔسَ ثٔ ٝیعاٖ  99زضغس
تٛضیح زاز ٜضٛز  ٚیه زضغس ثبلیٔب٘س ٜتٛسظ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ذبضج اظ ایٗ ٔسَ
ثیبٖ ٔیضٛز .تٛظیـ ظوبت زض تحّیُ ثبال ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝزض سغح ذغبی  5زضغس ثب
ضطیت  0/04ثٝعٛض ٔقٙبزاضی زاضای اثط ٔثجت است ،ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝاٌط ظوبت ثٔ ٝیعاٖ
 1زضغس افعایص یبثس آٍ٘بٔ ٜػطف فٕٔٛی ثٔ ٝیعاٖ  0/04زضغس افعایص ٔییبثس .ایٗ
تحمیك ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝتٛظیـ ظوبت زض ایطاٖ ،تٛاٖ اثطٌصاضی ثط ٔػطف فٕٔٛی افٓ اظ
پطزاذتوٙٙسٌبٖ ظوبت  ٚزضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ضا زاضز.
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تحّیُ ٘تبیح تحمیك تٛظیـ ظوبت زض ثبال ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝتٛظیـ ظوبت اثط ٔثجتی ثط
ٔػطف فٕٔٛی زاضز أب اثط آٖ ثٝعٛض ٔطرع  0/04است یقٙی ٔٙؾٛض ایٗ است وٝ
فطؼ ٔب ٔجٙی ثط ایٗؤ« ٝیعاٖ تٛظیـ ظوبت اثط ثسیبض ظیبزی ثط ٔػطف ذٛاٞس زاضت»
تأییس ٕ٘یضٛز٘ .تبیح ایٗ تحمیك ثب تحمیمبت ٘ؾطی و ٝاؽٟبض ٔیوٙٙس «ٔیُ ٟ٘بیی ثٝ
ٔػطف فمطا ٕٞیط ٝث٘ ٝسجت ٔیُ ٟ٘بیی ثطٚتٕٙساٖ ثیطتط است» سبظٌبضی ٘ساضز.
ثٝعٛض وّی ،ز٘ ٚتید ٝاظ تحّیُ ٘تبیح ٔیتٛاٖ استٙجبط وطز :ا َٚایٙى ٝتقییٗ اثط
ظوبت ثط ٔػطف فٕٔٛی ثط اسبس ضطیت ٔتغیط ظوبت و 0/04 ٝزضغس است ٘طبٖ
ٔیزٞس و ٝاستبٖٞبی ایطاٖ تٛا٘بیی وبفی ثطای ثٟجٛز ٘مص تٛظیـ ظوبت ثطای ٔػطف
فٕٔٛی ٘ساض٘س .ثب تٛظیـ ظوبت فمظ أىبٖ زاضز ثرص وٛچىی اظ افطاز ٔستحك ثٟطٜٙٔس
ض٘ٛس  ٚاثط ٚسیقی ثط ٔػطف فبزال٘ ٝعیف ٌستطز٘ ٜساضز ثّى ٝفمظ ثطای تأٔیٗ ٔستٕط
ٔػبضف خعئی وفبیت ٔیوٙس  ٚیه افعایص ایسٜآَ زض ٔػطف ث ٝا٘ساظٜای و ٝفمط ضا
وبٞص زٞس ٔحسٛة ٕ٘یضٛز ٕ٘ ٚیتٛا٘س ٚضقیت افطاز ٔستحك ضا ثٚ ٝضقیت فطز
پطزاذتوٙٙس ٜظوبت تغییط زٞس.
ز ْٚایٙى ،ٝاٌط ایٗ ٔجبِغ ثرص وٛچىی اظ ظوبت تٛظیقی ثبضس اثط وٓ آٖ ٔٙغمی
است ،چ ٖٛظوبت فمظ ثطای ٘یبظٞبی اسبسی ٔػطف  ٚتٛظیـ ٕ٘یضٛز ثّى ٝثطای
٘یبظٞبی زیٍط  ٓٞپطزاذت ٔیضٛزٔ ،ثالً فال ٜٚثط وٕه ٔبِی ثطای ٔػطف ،ضٚشٞبی
زیٍطی ثطای ٔسبفست ٔب٘ٙس وٕه ث ٝسبذتٕبٖسبظی ،وٕه ٔبِی ثٟساضت  ٚزضٔبٖ،
وٕهٞبی غصایی ٔبٞب٘ ،ٝوٕه زض ضٟطیٔ ٝسضس ،ٝوٕهٞبی آٔٛظضی ،وٕهٞبی
زا٘طدٛیی  ٚغیطٚ ٜخٛز زاضز.
ثٙبثطایٗ ،اثط ظوبت تٛظیـ ضس ٜضٚی ٔػطف وٓ است ٕٔ ٚىٗ است و ٝث ٝزِیُ ایٗ
ٚالقیت ثبضس و ٝفمطا ٘ ٚیبظٔٙساٖ ث ٝفٛٙاٖ زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت فال ٜٚثط زضیبفت
ظوبت ثطای ٔػبضف اسبسی زیٍط ضٚشٞبی ٔسبفست ٔب٘ٙس وٕه آٔٛظضی ثچٞٝب،
وٕه ٔبِی ثطای ضٟطیٔ ٝسضس ٝثچٞٝب  ٚغیط ٜضا زضیبفت ٔیوٙٙس یقٙی فمطا ٘ ٚیبظٔٙساٖ
ٕٔىٗ است ثیطتط اظ یه ٘ٛؿ وٕه ٔ ٚسبفست ٔبِی ضا ثٝزست آٚضز ٜثبضٙس ث ٝفجبضتی
ثیٗ آٖٞب ظوبت ٌستطزٜای تٛظیـ ضس ٜاست.
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زض ایٗ تحمیك ث ٝثطضسی اثط تٛظیـ ظوبت ثط ٔػطف فٕٔٛی پطزاذت ٝضس ٜاست .ثط ایٗ
اسبس ،اثتسا ضاثغ ٝزضآٔس سطا٘ ٝذب٘ٛاض ٔ ٚػطف سطا٘ ٝذب٘ٛاض ثب فطؼ فسْ ٚخٛز
ظوبت  ٚپس اظ آٖ ثب فطؼ ٚخٛز ظوبت ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .تٛظیـ ظوبت
ثط ٔػطف فٕٔٛی اثط ٔیٌصاضز أب ،فّیضغٓ ایٙى ٝاظ ِحبػ ٘ؾطی ٔیُ ثٔ ٝػطف
زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ث٘ ٝسجت پطزاذتوٙٙسٌبٖ آٖ ثیطتط است ،اثط آٖ ثسیبض وٓ است.
فال ٜٚثط ایٗ ،اظ ِحبػ ٘ؾطی تٛظیـ ظوبت فمظ ثطای تأٔیٗ ٘یبظٞبی اسبسی وفبیت
ٔیوٙس زض حسی و٘ ٝیبظٞبی فقّی آٖٞب ضا ثطعطف سبظز.
اٌطچ ٝثطاسبس ایٗ تحمیك فمظ  0/04زضغس ظوبت تٛظیـضس ٜثطای ٔػطف ا٘تمبَ
زازٔ ٜیضٛز أب اثط تٛظیـ ظوبت ثسیبض ٌستطزٜتط است چ ٖٛو ٝفمطا ٘ ٚیبظٔٙساٖ سبیط
وٕهٞبی ٔبِی ضا ث ٝضىُ وٕه ث ٝسبذتٕبٖسبظی ،وٕه ٔبِی ثٟساضت  ٚزضٔبٖ،
وٕهٞبی غصایی ٔبٞب٘ ،ٝوٕه زض ضٟطیٔ ٝسضس ،ٝوٕهٞبی آٔٛظضی ،وٕهٞبی
زا٘طدٛیی  ٚغیط ٜزضیبفت ٔیوٙٙسٔ .یتٛاٖ ٌفت تٛظیـ ظوبت زض ایطاٖ ثطای زستیبثی
ث ٝایٗ ٞسف و٘ ٝیبظٞبی اسبسی تأٔیٗ ضٛز ثٝغٛضت فطاٌیط غٛضت ٌطفت ٝاست.
ثٙبثطایٗ ،فال ٜٚثط وٕه ثطای اٞساف ٔػطفی ،ضٚش ٔؤثطتط وٕه ایٗ است وٝ
وٕهٞب اثطات ثّٙسٔستی ضا فطا ٓٞوٙٙس تب زضیبفتوٙٙس ٜظوبت ثتٛا٘س زضآٔسٞبی ٔٙؾٕی
ضا وست وٙس  ٚثتٛا٘س ظوبت  ٓٞثپطزاظز ٕٞبٖعٛضیو ٝچیٙیٞب ٔیٌٛیٙس ،ثٟتط است ثٝ
آٖٞب لالة ٔبٞیٍیطی ثسٞیٓ تب ایٙى ٝث ٝآٖٞب ٔبٞی ثسٞیٓ اثط فعایٙس ٜلالة ٔبٞیٌیطی
(آٔٛظش ،سطٔبی )... ٚ ٝاظ اثط فعایٙسٔ ٜبٞی ٔ ٚب٘ٙس آٖ و ٝخٙجٔ ٝػطفیٛٔ ،لتی ٚ
وٛتبٜٔست زاض٘س ،ثیطتط است .ایٗ ضٚیىطز ٔیتٛا٘س ثیىبضی ضا وبٞص زٞس،
سطٔبیٌٝصاضی ضا افعایص زٞس ،ضٚی وبٞص فمط اثط ٔیٌصاضز  ٚزض ٘تید ٝپطزاذت ظوبت
افعایص ٔییبثس چ ٖٛفمطا ٔ ٚحطٔٚبٖ و ٝظوبت زضیبفت ٔیوٙٙس ،او ٖٛٙذٛز تجسیُ ثٝ
پطزاذتوٙٙس ٜظوبت ٔیض٘ٛسٞ .سف اغّی تٛظیـ ظوبت زض ٚالـ ٕٞ ٓٞیٗ است وٝ
ٚضقیت زضیبفتوٙٙسٌبٖ ظوبت ث ٝپطزاذتوٙٙس ٜظوبت تغییط یبثس  ٚاستب٘ساضزٞبی
ظ٘سٌی اضتمب یبثس.

 229هطالعات اقتصاد اسالهي ،سال ششن ،شوارُ دٍم ،پیاپي  -21بْار ٍ تابستاى 2131

یادداشتّا
1. prudent goods
2. the absolute income hypothesis by Keynes
3. pursuit consumption hypothesis

کتابٌاهِ

اسٕبفیُ پٛض زضٟٔ ،ٜسی (« ،)1387اٍِٛی ٔٙبست ٔؤسسبت ٔبِی ظوبت زض خٕٟٛضی اسالالٔی
ایطاٖ» ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اضضس ،تٟطاٖ :زا٘طٍب ٜأبْ غبزق(ؿ).
اِجطٚخطزی ،حسیٗ (1399ق) ،خبٔـ احبزیثالشیعة ،ج ،8لٓ :المطبعة العلمیة.
ثبٔٙی ویٛا٘ی ،فطضبز (ٔ« ،)1377حبسالج ٝؽطفیالت ثالبِم ٜٛظوالبت زض التػالبز ایالطاٖ» ،پبیالبٖ٘بٔالٝ
وبضضٙبسی اضضس ،تٟطاٖ :زا٘طٍب ٜتطثیت ٔسضس.
ذٕیٙی ،ضٚحاهلل ( ،)1385تطخٕ ٝتحطیطاِٛسیّ ،ٝخّس ا ،َٚتٟطأٖ :ؤسس ٝتٙؾیٓ ٘ ٚطط آثبض أبْ
ذٕیٙی(ض ،)ٜچبح ا.َٚ
ظٔب٘ی فط ،حسیٗ (« ،)1382اضظیبثی تٛاٖ فمطظزایی ظوالبت زض ثطذالی اظ اسالتبٖٞالبی ٔٙترالت»،
پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اضضس ،تٟطاٖ :زا٘طٍب ٜتٟطاٖ.
اِغجبعجبئیاِیعزیٔ ،حٕسوبؽٓ (1363ش) ،العروة اِٛثمی ،ج ،2تٟطاٖ :المکتب ة العلمی ة االس مییة،
الطبعة الثالثة.
فسىطیٔ ،حٕسٟٔسی (« ،)1380تحّیُ ٘ؾطی ٘مص زِٚت اسالٔی زض لجالبَ ظوالبت» ،فػالّٙبٔٝ
پژٞٚطی زا٘طٍب ٜأبْ غبزق(ؿ) ،ضٕبض ،14 ٚ 13 ٜغع.125-103
 ،)1384( ٕٛٞتحّیُ ٘ؾطی ظوبت ،تٟطاٖ :ا٘تطبضات زا٘طٍب ٜأبْ غبزق(ؿ) ،چبح ا.َٚ
 ٚ ٕٛٞوبضیبٖ ،فجسإِحٕس (« ،)1389آظٔ ٖٛثسٙسٌی ظوبت  ٚذٕس زض تأٔیٗ حسالُ ٔقیطت
ذب٘ٛاضٞبی ٘یبظٔٙس زض التػبز ایطاٖ عی سبَٞبی  1380تب ٔ ،»1387دّٔ ٝقطفت التػبزی،
سبَ ز ،ْٚضٕبض ٜا ،َٚغع.34-5
ویبءاِحسیٙی ،سیس ضیبءاِسیٗ (٘« ،)1387مص ظوبت فغط ٜزض فمطظزاییٔ ،غبِقالٔ ٝالٛضزی ایالطاٖ
 ،»1370-1385فػّٙبٔ ٝالتػبز اسالٔی ،ضٕبض ،31 ٜغع.248-213
ٌیّه حىیٓآثبزیٔ ،حٕستمی (« ،)1385ثطضسی تٛاٖ ظوبت ٌٙسْ  ٚخ ٛزض وبٞص فمطٔ ،غبِقالٝ
ٔٛضزی استبٖ ٌّستبٖ» ،فػّٙبٔٔ ٝفیس ،ضٕبض ،54 ٜغع.122-110
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،بسالی اضضالسٙ وبضضٝ پبیبٖ٘بٔال،» «٘مص ظوبت زض ٘ؾبْ التػبز اسالٔی،)1371( ٖ فس٘ب،ضزیٛالخ
.) أبْ غبزق(ؿٜ زا٘طٍب:ٖطاٟت
، زاض االحیالبء اِتالطال اِقطثالی:تٚ ثیالط،اضٛ٘ ثحبضاأل،)ق1403(  ٔحٕسثبلط ثٗ ٔحٕستمی،ٔدّسی
.74  خّس،ْٚچبح ز
ٓت زض سیسالتٚاظٖ ثالطٛالبی تالٞ سیبسالتٚ بٖٞ اثعاضٛٔ «ٔالحؾبتی پیطا،)1371(  ٔحٕس،الییٛٔ
.) أبْ غبزق(ؿٜ زا٘طٍب:ٖطاٟ ت،بسی اضضسٙ وبضضٝٔ پبیبٖ٘ب،»ْالتػبزی اسال
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