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  نابرابري درآمدي از ديدگاه اسالمي و تاثير آن بر رشد اقتصادي در ايران

  28/05/91: تاريخ دريافت                 ∗∗∗∗صادق بختياري

  21/08/91: پذيرشتاريخ                  ∗∗∗∗∗∗∗∗حسين ميسمي
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  چكيده

دهد كه برقراري  مروري اجمالي بر آيات و روايات اقتصادي به وضوح نشان مي
در اجتماع، از اهداف اسالم و بالتّبع اقتصاد   عدالت، رفع فقر و كاهش نابرابري

از طرفي بررسي اثر نابرابري درآمدي بر رشد اقتصادي همواره مورد . اسالمي است
هاي  صاد اسالمي بوده و لذا بررسيتوجه متفكران اقتصاد متعارف و همچنين اقت

نظري و تجربي مختلفي در رابطه با اين موضوع و در كشورهاي مختلف ارائه شده 
رسد الزم باشد رابطه اين دو متغير  با توجه به آنچه كه مطرح شد، به نظر مي. است

براي اقتصاد ايران به عنوان يك كشور اسالمي و در حال توسعه ) نابرابري و رشد(
در واقع الزم است به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا . د توجه قرار گيردمور

نابرابري درآمدي در اقتصاد ايران، به رشد اقتصادي كمك نموده يا روند رشد 
اقتصادي را كند كرده است؟ در راستاي پاسخگويي به اين سوال، اين مقاله پس از 

بررسي تاثيرات نابرابري درآمدي بررسي جايگاه بحث در ادبيات اقتصاد اسالمي، به 
زايي كه  بدين منظور از مدل رشد درون. پردازد بر رشد اقتصادي در اقتصاد ايران مي

. گيرد، استفاده كرده است سرمايه انساني و پيشرفت تكنولوژيك را نيز در بر مي
نتايج . به كار گرفته شده است GARCHبراي تخمين پارامترهاي مدل نيز، روش 

رود، افزايش نابرابري  دهد كه همانطور كه انتظار مي اي مدل نشان ميبرآورده
، رشد اقتصادي را )اولبه  دهمو افزايش نسبت درآمد دهك  افزايش ضريب جيني(

گذاري، پيشرفت تكنولوژي و سرمايه انساني نقش  اما اشتغال، سرمايه. كند كند مي
  . مثبتي در رشد اقتصادي دارند

  واژگان كليدي
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  مقدمه 

دهد كه برقراري  مروري اجمالي بر آيات و روايات اقتصادي به وضوح نشان مي
بع اقتصاد اسالمي ر اجتماع، از اهداف اسالم و بالتد  عدالت، رفع فقر و كاهش نابرابري

توان در حوزه اقتصاد اسالمي تئوري  نميدر واقع بدون توجه به اين اهداف، . است
از طرف . ها در كشورهاي اسالمي ارائه داد هايي سياستي به دولت پردازي نمود و توصيه

ديگر با شروع صنعتي شدن و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، پديده فقر در 
هاي مختلف را به خود  كشورهاي اسالمي همواره ذهن متفكران و انديشمندان عرصه

هد كه اين دسته از  مروري بر تاريخ كشورهاي اسالمي نشان مي. شغول كرده استم
كشورها همراه با ديگر كشورهاي جهان سوم، در مقايسه با جوامع صنعتي، از معضل 

اند و به همين سبب اين جوامع با توجه به قرارگيري در مدار  فقر آسيب بيشتري ديده
اتخاذ راهبردهايي چون رشد اقتصادي، رشد توسعه، به حل اين معضل پرداخته و با 

اما در . درصدد بهبود شرايط زندگي در كشورهايشان برآمدند... توأم با توزيع عادالنه و 
بسياري از موارد، گروه كثيري از مردم از اثرات توزيعي راهبردهاي رشد برخوردار 

اجتماعي و گسترش هاي اقتصادي،  ها و نابرابري امر منجر به بروز شكاف نينشدند و ا
آن بود كه در آن دوران، كشورها در   نتيجه طبيعي اين بحث. فقر در اين كشورها گرديد

وضعيت فقر  1980مثال در دهه . الملل، با مشكل فقر و نابرابري مواجه گردند سطح بين
فراموش شدن   دهه«چنان بد بود كه بانك جهاني، اين دهه را  و نابرابري درآمدي آن

به  ،اي در راهبردهاي توسعه مشاهده شد تغييرات گسترده 1990لذا در دهه . اميدن» فقرا
به همين سبب اين دهه . اي كه راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدا مبدل گرديد گونه

  .ناميده شد» دهه جنگ با فقر«

مختلفي در اين دوران در ارتباط با چگونگي همسويي رشد اقتصادي و  نظريات
مندي تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گرديد كه  د در جهت بهرهتوزيع درآم

هريك ضمن توجه به نقش نابرابري درآمدي و رشد اقتصادي در جامعه به بررسي 
براي نشان دادن رابطه اين دو با  ييها پرداخته و سعي در تبيين الگو تقدم و تأخر آن
رابطه ميان رشد اقتصادي و توزيع  ذكر اين نكته نيز ضروري است كه. يكديگر داشتند

درآمد، مورد توجه نهادهاي سياستگذاري نيز قرار دارد؛ زيرا سياستگذاران اقتصادي 
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  ريزي براي دستيابي به اهداف مشخص براي اين دو مؤلفه چشم توانند از برنامه نمي
رشد  براي سياستگذاران همواره اين دغدغه وجود دارد كه آيا براي تسريع در. بپوشند

آمد را پذيرفت؟ و آيا براي بهبود در توزيع درآمد،  اقتصادي بايد سطحي از نابرابري در
بايد به كند شدن رشد اقتصادي تن داد؟ بنابراين تبيين نظري تاثير نابرابري در رشد، 

ريزان اقتصادي، به ويژه  هاي اساسي و بنيادين برنامه يكي از پرسش گويتواند پاسخ مي
زيرا كشورهاي . اند، باشد سالمي كه غالبا از كشورهاي در حال توسعهدر كشورهاي ا

هاي درآمدي در رنج  مذكور همواره از سطح پايين درآمد سرانه و نيز گستردگي شكاف
نابرابري درآمد همراه با دستيابي به  تعديلكني فقر و  شايد بتوان گفت ريشه. اند بوده

وارترين وظيفه سياستگذاران اقتصادي در رشد اقتصادي پايدار، بزرگترين هدف و دش
   .كشورهاي اسالمي است

رسد الزم باشد رابطه اين دو متغير  توجه به آنچه كه مطرح شد، به نظر مي با
) به عنوان يك كشور اسالمي و در حال توسعه(براي اقتصاد ايران ) نابرابري و رشد(

در واقع الزم است به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا نابرابري . مورد توجه قرار گيرد
يران، به رشد اقتصادي كمك نموده يا روند رشد درآمدي در دوره اخير در اقتصاد ا

   اقتصادي را كند كرده است؟
در آنچه كه . كند به صورت مختصر به اين سوال پاسخ دهد نوشتار سعي مي اين

بدين . دهد آيد، مروري بر ادبيات موجود در رابطه با اين موضوع انجام مي در پي مي
پرداخته و پس از آن  در متون ديني  منظور ابتدا به بررسي موضوع نابرابري و رشد

در قسمت سوم، به معرفي . دهد توجه قرار مي دادبيات موجود در متون اقتصادي را مور
پرداخته و در قسمت چهارم با استفاده از اطالعات موجود  مدل مورد استفاده در مقاله 

گيرد  ار ميهاي پژوهش نيز در اين قسمت مورد بررسي قر يافته. زند مدل را تخمين مي
  .گردد هاي سياستي ارائه مي گيري و توصيه و نهايتاً در قسمت پنجم نتيجه

  قيتحق ينظر يمبان. 1

در قسمت اول، . گردد يدر دو بخش مجزا ارائه م قيتحق ينظر يمبانقسمت  نيا در
 نيانجام شده توسط متفكر قاتيتحق نيموجود و همچن اتيو روا اتيآ يضمن بررس
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مورد  ينيو رشد اقتصاد را در متون د يتا مفهوم نابرابر كند يتالش م ،ياقتصاد اسالم
موجود در اقتصاد متعارف در حوزه  اتيدر ادامه ضمن مراجعه به ادب. قرار دهد يابيارز

الزم  يها نهيها، زم پژوهش ريتا ضمن مرور سا كند يتالش م ،يو رشد اقتصاد ينابرابر
) و در حال توسعه ياسالم يبه عنوان كشور( رانياقتصاد ا يبرا يارائه مدل آمار يبرا

  .ديرا فراهم نما

  نابرابري و رشد اقتصادي در متون ديني و در ديدگاه متفكرين اقتصاد اسالمي. 1-1

هاي ناصحيح اجتماعي و رفع فقر در جامعه، از جمله اهدافي است كه  نابرابري كاهش
اهميت اين مسئله تا . ده استشارع مقدس به عنوان مهمترين اهداف ديني بيان نمو

. اي است كه در متون ديني، هدف ارسال انبياء قيام به قسط معرفي شده است اندازه
ها كتاب و  را با داليل روشن فرستاديم و به آن برانهمانا پيام«: فرمايد قرآن كريم مي

  ).25: حديد(» ت زندگي كنندميزان داديم تا مردم بر اساس عدال
وجود در رابطه با اين مسئله نيز حاكي از تاكيد قابل توجه روايات م بررسي

در واقع، در رابطه با عدالت و نابرابري روايات زيادي . باشد معصومين بر اين مسئله مي
) ع(امام صادق. شود وارد شده است كه در ذيل به عنوان نمونه به سه مورد اشاره مي

ها را به خاطر بسپارى  فرمود سه چيز است كه اگر آن مربه ع) ع(امام علي«: نديفرما مي
ها را فروگذارى، چيزهاى  كند؛ و اگر آن نياز مى و عمل كنى، تو را از كارهاى ديگر بى

خودى و بيگانه، حكم كردن از  اجراى حدود الهى در حق. دى نداردديگر براى تو سو
اموال ميان سرخ و  هالنروى كتاب خدا در حالت خشنودى و خشم و تقسيم كردن عاد

  ).156، ص8ج، 1374حر عاملي، (» سياه
حقّ مردم بر امام اين است كه اموال را «: فرمايد مي) ع(حديثي ديگر، امام باقر در

، 1363كليني، (» ميان ايشان به تساوى تقسيم كند و عدالت را در جامعه جارى سازد
اموالي كه به همه تعلّق دارد امكانات و «: فرمايد مي) ع(؛ همچنين امام علي)21، ص8ج

اينگونه عمل كرد؛ و اين ) ص(كردم؛ چنانكه پيامبر قسيمرا به طور مساوي بين همه ت
  ).60، ص8، ج1363كليني، (» اموال را مختص ثروتمندان قرار ندادم
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ها  انسان يالزم است توجه شود كه هيچ يك از اين موارد به معني تساو البته
هاي منطقي و اختياري، كه ناشي از ميزان  اسالمي، وجود تفاوتبلكه در ديدگاه . نيست

در واقع ميزان تالش افراد مختلف در . استعداد و تالش فرد است، مورد تاييد است
ايجاد حق   زيرا كار، يكي از منشأهاي اساسي در. مندي آنان از منابع اثر دارد ميزان بهره
مندي از مواهب الهي با تكليف  حق بهره هاي الهي است؛ يعني مندي از نعمت براي بهره

رابطه غايي انسان . كار، گره خورده است و حق استيفا و انجام تكليف با هم تالزم دارند
الهي است كه با انجام تكليف و  هببا مواهب الهي سبب حق بالقوه انسان نسبت به موا

مند شود  هي بهرهتواند از مواهب ال ، اين حق فعليت يافته و انسان مي)كار(وظيفه 
  ).193-191، صص1361مطهري، (

باشد اين مسئله است كه در اسالم،  ديگري كه در اين رابطه قابل توجه مي نكته
لذا . كند وجود نابرابري و فقر در جامعه براي تمامي افراد و دولت تكليف ايجاد مي

همنوعان  يهاازين نيخود را موظّف كرده است كه در راه تأم روانيشاهديم كه اسالم پ
 نيو سرباز زدن از ا يتفاوت يكنند و از ب ششو برادران خود تا سرحد امكان كو

 يو اخالق يبه ناتوانان نشانگر رشد و بلوغ فكر يرسان ياري رايز. زنديبپره فيتكل
به  انتيجامعه و خ ينشانه انحطاط اخالق ازمندان،ينسبت به ن يتفاوت يافراد است و ب

مهمي بر عهده  ئوليتدولت نيز به نوبه خود در اين زمينه مس. است ينيو برادران د نيد
به اهداف  يابيدست نديدر فرآ ديمهم است و با يگاهيجا يزيرا دولت اسالمي دارا. دارد
 يكه دولت بر عهده دارد، مكمل نقش ينقش. كند فايمانند عدالت، نقش خود را ا ،يشرع

 كند؛ يم تيامر، نقش افراد را تقو تير غااست كه افراد بر عهده دارند و نقش دولت د
 ،يبه عدالت و كاهش نابرابر يابيتالش در جهت دست نديبه فرآ دگاهييد نيچن رشپذي

  ).22ص، 1389؛ صديقي، 361، ص1370كيمي، ح( كند يكمك م
دهد كه رشد  رين اقتصاد اسالمي نيز به خوبي نشان ميديدگاه متفك ارزيابي

ه مورد توج  ر نظام اقتصادي اسالم،عنوان هدفي اصيل و مبنايي دبه   اقتصادي، به تنهايي،
بلكه، آنچه عالوه بر رشد اقتصادي اهميت دارد، اين مطلب است كه توسعه . باشد نمي

هاي ناصحيح اجتماعي و  كاهش فقر و نابرابري اهي،خو اقتصادي در چارچوب عدالت
  :هاي ذيل اشاره كرد به ديدگاه توان يم ان،يم نيدر ا. اقتصادي، بدست آمده باشد
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از . صدر معتقد است كه اسالم به رفع فقر و كاهش نابرابري توجه ويژه دارد شهيد
گرچه يكي از اهداف اقتصادي، رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه  يديدگاه و

رشد اقتصادي . شود جامعه است، اما رشد اقتصادي هدف نهايي و اصيل محسوب نمي
است و لذا در چارچوب تفكر  جامعهقي براي رفاه عمومي آحاد افراد ابزار و طري

دارد كه گرچه رشد اقتصادي از اهداف  شهيد صدر بيان مي .توزيعي دين معنادار است
جامعه است، اما آنچه اهميت بيشتري دارد، تأثير رشد اقتصادي بر زندگي مردم است؛ 

در زندگي مردم تجلّي پيدا كند  هدف اقتصادي است كه بتواند يرشد اقتصادي هنگام
  ).45-22، صص1375 صدر،(

خان نيز اعتقاد دارد در اقتصاد اسالمي تأكيد اصلي نه بر رشد، بلكه بر عدالت  اكرم
انداز توسعه اقتصادي از منظر اسالم،  كند كه در چشم عريف بيان مي. توزيعي است

گيرد، در كنار رشد اقتصادي  توسعه انساني كه زندگي شايسته براي همگان را در بر مي
كه توسعه بايد توزيع مجدد منابع را در بر داشته  ندك ميفريدي عنوان . ديده شده است

، 1378يوسفي، (باشد و راهبرد مورد انتظار تكيه بر مصرف، توزيع و توسعه است 
  ).15-12صص

ها و  معتقد است كه به طور كلي و با توجه به پايبندي اسالم به برادري انسان چپرا
و ثروت كامالً با روح اسالم  هاي شديد درآمد عدالت اجتماعي و اقتصادي، نابرابري

كه اسالم (هايي نه تنها احساس برادري در بين مسلمين  چنين نابرابري. مغاير است
كند، بلكه در مقابل آن را تضعيف نيز  را تقويت نمي) تاكيد زيادي بر آن نموده است

ها هستند و  هاي خداوند به همه انسان منابع، بخشش يافزون بر اين، تمام. كند مي
  ).22، ص1377چپرا، (ودي باقي بمانند نابراين دليلي ندارد كه در دست عده معدب

مؤدودي معتقد است كه همراهي عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي،  ابواالعلي
محمد عمر چپرا، . مشي اصلي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم است ويژگي بارز و خط

كه توسعه اقتصادي مورد تأييد دين در شوقي احمد دنيا و ابراهيم العسل نيز معتقدند 
از اين نظر، اگر توليدات جامعه . استجوهر و ذات خويش، عدالت اقتصادي را دار

اي براي احاد افراد جامعه تحقق نيابد، از نظر  افزايش يابد، اما سطح معيشتي شايسته
  ).40-23، صص1374احمد، (توان نتيجه را پيشرفت و توسعه ناميد  ديني نمي

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 89  نابرابري درآمدي از ديدگاه اسالمي و تاثير آن بر رشد اقتصادي در ايران

توان نتيجه گرفت كه دين اسالم، با توجه به ابزاري  توجه به آنچه مطرح شد مي با
دانستن رشد اقتصادي در مسير دستيابي به عدالت، رشد همراه با نابرابري درآمدي را 

با توجه به اين نوع نگرش، اين شريعت آسماني راهكارهايي را معرفي . كند رد مي
و فقر،   توزيع عادالنه درآمد و كاهش نابرابري ندادكند كه در آن، ضمن هدف قرار  مي

هاي شديد در  اما اگر نابرابري. رشد اقتصادي نيز به عنوان معلول حاصل خواهد شد
  .جامعه وجود داشته باشد، امكان دستيابي به رشد نيز فراهم نخواهد شد

شمندان يادبيات موجود در حوزه اقتصاد اسالمي و ارزيابي ديدگاه اند بررسي
هاي  دهد در اين ديدگاه غالبا دستيابي به عدالت و كاهش نابرابري سلمان نيز نشان ميم

به ن معرفي شده و از آن هاي انسا اقتصادي و اجتماعي به عنوان هدفي واال براي فعاليت
به همين دليل، . جوامع بشري نام برده شده است سعهعنوان عاملي در جهت رشد و تو

قرار دادن رشد اقتصادي را به هر قيمت، محكوم كرده وآن اقتصاددانان مسلمان هدف 
هاي رشد و توزيع را  در واقع كساني كه بحث درباره پديده. دانند را به بيراهه رفتن مي

و رشد را در   يدهاند، خط بطالني بر رشد منهاي كاهش نابرابري كش طرح كرده
 . اند چارچوب عدالت تبيين كرده

  متون اقتصاد متعارفدر نابرابري و رشد . 1-2

و  مورد توجه بوده است) .م1955(رابطه بين نابرابري و رشد اقتصادي از زمان كوزنت 
هاي فراواني انجام شده است كه به بيان رابطه بين فقر و رشد  در اين راستا پژوهش

هاي مربوطه بر  ها به بررسي اثر رشد و مولفه گروهي از اين پژوهش. پردازند مي
 ).م2001( 2ريبلو  ).م1996( 1برونو، راوليون و اسكوار .پردازند آمدي مينابرابري در

اما در مقابل گروهي ديگر اثر نابرابري را بر رشد . هايي از اين مقاالت هستند نمونه
از آنجا كه هدف اين مقاله بررسي رابطه اخير است، به بعضي . كنند اقتصادي بررسي مي

  . كنيم از مقاالت نوشته شده در اين موضوع اشاره مي
نابرابري  اند كه ان دادهنشالگوي نظري با استفاده از يك  3اليسينا و رودريك

باعث ) يا ثروت(نابرابري درآمد  كنند كه ها بيان مي آن. درآمدي بر رشد اثر منفي دارد
از اقشار دهندگان  فشار رايزيرا  اش وضع شود شود نرخ ماليات باالتر از مقدار بهينه مي
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حظات مال به سببدر زماني كه نابرابري در درجه بااليي قرار دارد،  متوسط جامعه
نرخ  .اش تعيين كند شود كه دولت نرخ مالياتي را باالتر از نرخ بهينهتوزيعي موجب مي

 Alesina and( شود گذاري و رشد مي ماليات باالتر از نرخ بهينه، موجبِ كاهش سرمايه

Rodrik, 1994, pp.14-21.(  
رشد  وند كه نابرابري ا هبا استفاده از شواهد تجربي نشان داد 4اليسينا و پيروتي

نابرابري درآمد منجر به تقويت كنند كه  ها چنين استدالل مي آن. ارندرابطه منفي د
 -ثباتي اجتماعي بي و شود سياسي مي -بي ثباتي اجتماعيو افزايش  نارضايتي اجتماعي

گذاري  موجب كاهش سرمايه سياسي -سياسي با ايجاد عدم اطمينان در محيط اقتصادي
  ).Alesina and Pertti, 1996, pp.16-20( شود و رشد مي

رشد  ،ها و درآمد كه توزيع ابتدايي دارايي دهند ميبرونو، راوليون و اسكوار نشان 
كشورهايي با نابرابري باال دهد كه  ها نشان مي بررسي آن. دهد را تحت تاثير قرار مي

نرخ رشد باالتري داشته و اند، در مقابل كشورهايي با نابرابري پايين  رشد پايين داشته
  ).Bruno & et al, 1996, pp.12-17( كاهش فقر در مراحل رشد سريعتر بوده است

دهد كه نابرابري درآمدي به  اي نشان مي با استفاده از اطالعات منطقه 5ردريگز
در . دهد انجامد و اين خود رشد اقتصادي را كاهش مي سياسي مي -ثباتي اجتماعي بي

پردازد  واقع ردريگز از ديدگاه نهادگرايان به بررسي رابطه بين نابرابري و رشد مي
)Rodriguez, 2000, pp.10-12.(  

به عنوان . البته گروهي از اقتصاددانان عقيده دارند كه نابرابري اثري بر رشد ندارد
افزايش نابرابري درآمدي مشكل قابل توجه و خاصي نيست كه  6دشتاينمثال در نظر فل

كند اگر بعضي از افراد جامعه بتوانند درآمد  او بيان مي. نياز به تدابير جبراني داشته باشد
بيشتري دريافت كنند، و اين افزايش به نحوي نباشد كه منجر به كاهش درآمد ديگر 

به نظر او علت موفقيت . ل جامعه باال خواهد رفتافراد جامعه شود، آنگاه سطح رفاه ك
گذارند،  وري بيشتري دارند، كارآفريني مناسبي به نمايش مي اين افراد آن است كه بهره

هاي  كشند و لذا موقعيت اند و در كل بيشتر زحمت مي ساعات بيشتري به كار مشغول
طلبي كه بايد بيشتر به نظر فلدشتاين، م. آورند تري نيز به دست مي اجتماعي مناسب

مورد توجه قرار گيرد فقر زدايي است و نه كاهش نابرابري درآمدي بين فقرا و 
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البته ذكر اين نكته ضروري است كه فرض ابتدايي فلدشتاين عدم اثرگذاري . ثروتمندان
 ,Feldstein, 1998(باشد  هاي درآمدي بر كاهش درآمد بعضي از افراد مي افزايش تفاوت

pp.6-12.(  
تفاده از روش هاي مختلف امريكا و با اس با استفاده از اطالعات ايالت 7انيزاپ

 (GMM)گشتاور تعميم يافته
نشان داده است كه نابرابري و رشد در اقتصاد آمريكا،  8

كند كه اين رابطه منفي ضعيف است و  البته او بيان مي. باشند اي منفي مي داراي رابطه
  ).Panizza, 2002, pp.3-5(تغيير خواهد كرد يير روش پژوهش، احتماال با تغ

با بررسي وضعيت كشورهاي منطقه جنوب شرقي آسيا،  9لو و رابينسونآسم اوغ
كه در  10»معجزه آسيايي«: كنند دو سناريوي متفاوت در رابطه با رشد و نابرابري ارائه مي

آن عكس حالت كه در  11»مصيبت مطلق«شود و  آن توليد باال و نابرابري كم مشاهده مي
اين دو در مقاله خود، . باشد افتد؛ يعني توليد كم بوده ولي نابرابري باال مي اول اتفاق مي

 ,Acemoglu and Robinson( پردازند به بررسي صحت هر يك از اين دو سناريو مي

2002, pp.6-18.(  
ي رشد اقتصادي و نابرابري را بين اياالت متحده آمريكا و ديگر كشورها 12برتلس
دهد كه آمريكا در مقايسه با اين دسته از  مقايسه كرده و نشان مي G7 عضو گروه

نويسنده علت وجود . كشورها هم رشد اقتصادي باالتر و هم نابرابري بيشتري دارد
كند كه قوانين كمتر  گيرد و بيان مي چنين وضعيتي را شرايط خاص آمريكا در نظر مي

اي به بار آورده است  چنين نتيجه ه فقرا،در اين كشور و همچنين توجه كمتر ب
)Burtless, 2003, pp.9-13.(  

رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي را براي كشور برزيل مورد بررسي قرار  13رينجل
هاي موجود، دو نوع رابطه محتمل بين رشد  اين تحقيق با استفاده از داده. دهد مي

رابطه خطي و رابطه به : اقتصادي و نابرابري درآمدي را مورد ارزيابي قرار مي دهد
از آن است كه رابطه بين رشد و نتايج اين بررسي حاكي . 14صورت يوي معكوس

اين تحقيق عالوه بر اين نشان . نابرابري در برزيل به صورت يوي معكوس است
اي براي نابرابري اقتصادي وجود دارد كه حداكثر رشد را به  دهد كه سطح بهينه مي
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 نامطلوب هستند) برابري زياد و يا نابرابري زياد(آورد و اينكه موارد حدي  ارمغان مي
)Rangel, 2006, pp.15-19.(  

  معرفي مدل. 2

، آسم .)م1998( 15، رومر و رومر.)م1998(به تبعيت از مقاالت منتشره توسط فلدشتاين 
) y(و سايرين توليد ناخالص ملي .) م2005( 16و هسينگ.) م2002(اوغلو و روبينسون 

، موجودي )L(تواند به صورت تابعي از فاكتورهاي اصلي توليد از جمله نيروي كار  مي
  .بيان شود) IN(و نابرابري درآمدي ) HC(، سرمايه انساني )T(، تكنولوژي )K(سرمايه 

� = ���, �, �, 	
, �� 

ميان متغيرهاي سري زماني، رگرسيون تخميني  17خطي به دليل درجه باالي هم
 با) .م2005(براي اجتناب از اين مشكل هسينگ . دقيق نبوده و داراي تورش خواهد بود

الزم . رسد گيري از تابع توليد و تقسيم آن بر توليد به معادله نرخ رشد توليد مي تفاضل
كند كه توليد تنها تابعي از نيروي كار، سرمايه و  به ذكر است كه هسينگ فرض مي

گيري  به عبارت ديگر او با در نظر گرفتن مدل ساده سولو و ديفرانسيل. تكنولوژي باشد
  :رسد به معادله زير ميو تقسيم آن بر توليد 

Y�
Y =

∂y
∂L .

L�
Y +

∂y
∂K .

K�
Y +

∂Y
Y
∂T
T
. T�T 

را ) نابرابري(توان در اين معادله سرمايه انساني و شاخص توزيع درآمدي  مي
  :دهد اضافه كرد كه معادله زير را نتيجه مي

GY = β�CLY + β�IY + β�GT + β�HC + β IN 
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�"دقت كنيم كه در اين معادله 
" = GY  ،نرخ رشد توليد ناخالص ملي#�

" = CLY  نسبت
�$، GDPتغييرات در اشتغال نيروي كار به 

" = IY گذاري به  نسبت مخارج سرمايهGDP ،
%�
% = GT در مورد ضرايب نيز . باشدمي) لوژيپيشرفت تكنو(كنولوژي نرخ رشد ت&� 

كشش توليد نسبت به تغييرات  �&توليد نهايي سرمايه و  �&توليد نهايي نيروي كار، 
  . شود تكنولوژي تفسير مي

  :شود فرم اقتصاد سنجي مدل فوق به صورت زير ظاهر مي

GY' = β�CLY' + β�IY' + β�GT' + β�HC' + β IN' + εt 

هاي سري زماني ممكن است كه واريانس جز اخالل ثابت نباشد  در تحليل داده
(Hsing, 2005) هاي و لذا مدل  GARCH

مدل . شود استفاده مي منظوربراي اين  18
GARCH شود به صورت زير بيان مي :  

*+ = ,- +.,/0+1/� +.23*+13
4

35�

6

/5�
 

تابعي از  +*اخالل در دوره جاري  اين عبارت بيانگر اين است كه واريانس جز
  .باشد مي 13+*هاي قبل  هاي دوره و واريانس �/1+0مقادير مجذور خطاهاي قبلي 

  منابع داده و نتايج برآورد مدل. 3

هاي مناسب از  و انتخاب تقريب 1385تا  1347هاي ساالنه از  با به كارگيري داده
 GARCHهاي  هاي برآورد مدل متغيرهاي موجود، مدل فوق را با استفاده از روش

گذاري، كل جمعيت  براي اين كار توليد ناخالص ملي، سطح سرمايه. زنيم تخمين مي
براي . انتخاب شد )TSD( ركزي ايرانزماني بانك م  شاغل، از بانك اطالعات سري

ها و موسسات عالي و براي شاخص  شاخص نيروي انساني، تعداد دانشجويان دانشگاه
برداري از واحدهاي جديد صنعتي به عالوه  پيشرفت تكنولوژي نيز از تعداد پروانه بهره

فاده هاي توسعه واحدهاي موجود به عنوان تقريب است برداري از طرح هاي بهره پروانه
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 درصد 10سهم ( ضريب جيني و نسبت درآمد دهك باال به دهك پايين. شد
هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران  نيز از داده) نيرتريفق درصد 10 به نيثروتمندتر

  . استخراج شده است
كنيم  در اين مدل ما ابتدا در رگرسيون شاخص نابرابري را ضريب جيني منظور مي

جيني جايگزيني را با ضريب  رآمد دهك باال به دهك پاييننسبت دو در مرحله بعد 
در ادامه با در نظر گرفتن ضريب جيني  E-veiwsافزار  نتيجه برازش مدل در نرم. كنيم مي

ب شود ضري همانطور كه در معادله مربوط به واريانس مشاهده مي. شود مي ارائه
در خروجي  GARCH(1)هاي گذشته كه با عبارت واريانس مجذور اجزا اخالل دوره

همه ضرايب معادله رشد . درصد معنادار است 5شود، در سطح  افزار نشان داده مي نرم
دار يب جيني نيز با ضريب منفي و معناضر. درصد معنادار است 5نيز در سطح يك يا 

اين امر به اين مفهوم است كه افزايش در نابرابري درآمدي . در مدل ظاهر شده است
افزايش يابد توليد % 1اگر ضريب جيني به اندازه . شود اقتصادي مي موجب كاهش رشد

عالمت ضرايب براي ساير . درصد كاهش خواهد يافت 29/0ناخالص ملي به ميزان 
با افزايش سرمايه، اشتغال، سرمايه انساني . باشد متغيرهاي نيز مطابق با مباني تئوريك مي

 CLYيك درصد افزايش در . د يافتو پيشرفت تكنولوژي رشد اقتصادي افزايش خواه
 GTو  IYافزايش يك درصدي در . را در پي دارد GDPدرصد افزايش در  33/0تقريبا 

افزايش يك درصدي در . كند افزايش ايجاد مي GDPدرصد در 59/0و % 22/0به ترتيب 
را به ميزان بسيار اندكي  GDPنيز  ،به عنوان شاخص سرمايه انساني ،تعداد دانشجويان

  . كند متاثر مي
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 به عنوان ضريب جيني، با در نظر گرفتن GARCHنتايج تخمين مدل با روش . 1شكل 

  شاخص نابرابري 

و ضريب خوبي برازش تعديل شده به ترتيب برابر با  19ضريب خوبي برازش
و ) 969/1(بوده  2آماره دوربن واتسون نيز نزديك به . باشد مي 78/0و  82/0

فرضيه صفر مبني بر عدم ( همبستگي ميان اجزا اخالل است خوددهنده عدم وجود  نشان
  ).شود وجود رابطه خودهمبستگي رد نمي

 2شكل . نيز تخمين زد 20اقل مربعات معموليل را با روش حدتوان همين مد مي
شود در اين  همانطور كه مشاهده مي. دهد افزار نشان مي نتايج برازش مدل را در نرم

مقدار ضرايب نيز در دو مدل متفاوت . يك از ضرايب متغيرها معنادار نيست برآورد هيچ
حداقل در روش توان چنين بيان كرد كه  دليل عدم معناداري ضرايب را مي. باشد مي

، واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيوني در نظر گرفته نشده است، مربعات معمولي
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ها غيرمعتبر  ها تورش خواهد داشت و در نتيجه آزمون فرضيه لذا واريانس باقيمانده
  . باشد مي

  
ضريب نتايج تخمين مدل با روش حداقل مربعات معمولي، با در نظر گرفتن . 2شكل 

  شاخص نابرابري انبه عنو جيني

اگر به جاي ضريب جيني، نسبت درآمد ده درصد ثروتمند به ده درصد فقير به 
. خواهد بود 3شكل عنوان شاخص نابرابري در نظر گرفته شود برازش مدل به صورت 

يك درصد  يا واريانس تاخيري در سطح GARCH(1)در معادله واريانس ضرايب 
شود ضريب نسبت درآمد دهك باال به دهك  همانطور كه مالحظه مي. معنادار است

پايين منفي است كه نشان دهنده اثر منفي افزايش نابرابري بين مردم در رشد توليد 
  .معنادار نيست HC(21(ر اين معادله ضريب سرمايه انساني البته د. باشد ناخالص ملي مي
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نسبت درآمد ده درصد ، با در نظر گرفتن GARCHنتايج تخمين مدل با روش . 3شكل 

  شاخص نابرابري  به عنوانثروتمند به ده درصد فقير 

نتايج اين تخمين از لحاظ عالمت مشابه تخمين مدل با در نظر گرفتن ضريب 
گذاري، سرمايه انساني و پيشرفت تكنولوژي  ضرايب اشتغال، سرمايه. باشد جيني مي

  . منفي باشد) ه دهك پاييننسبت درآمد دهك باال ب(مثبت بوده و ضريب نابرابري 

  هاي سياستي و پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده ، توصيهبنديجمع

هاي اقتصادي، از اهداف مهم شريعت اسالم و بالتبع  برقراري عدالت و كاهش نابرابري
آيات و رواياتي كه در اين رابطه وارد شده است و سيره حضرات . اقتصاد اسالمي است

از . د با اين موضوع خود دليلي روشن بر اثبات اين مدعاستدر برخور )ع(معصومين
فقر در كشورهاي  دوم، پديده جهاني جنگ از پس ويژه و به شدن صنعتي شروع باطرفي 
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كرده  مشغول خود به را هاي مختلف همواره ذهن متفكران و انديشمندان عرصه اسالمي
هد كه اين دسته از كشورها همراه با  مروري بر تاريخ كشورهاي اسالمي نشان مي .است
كشورهاي جهان سوم، در مقايسه با جوامع صنعتي، از معضل فقر آسيب بيشتري ديگر 
 اين حل به توسعه، مدار در به قرارگيري توجه با جوامع ايناند و به همين سبب  ديده

 و توزيع عادالنه با توأم رشد رشد اقتصادي، چون ييراهبردها اتخاذ با و پرداخته معضل
 موارد، گروهاز  بسياري اما در .برآمدند كشورهايشان زندگي در شرايط بهبود درصدد  ...

 به منجر اين امر و نشدند برخوردار ي رشدتوزيعي راهبردها اثرات از مردم از كثيري

  . در اين كشورها گرديد فقر گسترش و اقتصادي، اجتماعي هاي ها و نابرابري شكاف بروز
ظريات مختلفي در اين دوران در ارتباط با چگونگي همسويي رشد اقتصادي و ن

مندي تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گرديد كه  توزيع درآمد در جهت بهره
هريك ضمن توجه به نقش نابرابري درآمدي و رشد اقتصادي در جامعه به بررسي 

ها پرداخته و سعي در تبيين الگويي براي نشان دادن رابطه اين دو با  نتقدم و تأخر آ
  . يكديگر داشتند

رسد الزم باشد رابطه اين دو متغير  با توجه به آنچه كه مطرح شد، به نظر مي
) به عنوان يك كشور اسالمي و در حال توسعه(براي اقتصاد ايران ) نابرابري و رشد(

ع الزم است به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا نابرابري در واق. مورد توجه قرار گيرد
درآمدي در دوره اخير در اقتصاد ايران، به رشد اقتصادي كمك نموده يا روند رشد 

. در اين مقاله تالش گرديد تا به اين سوال پاسخ داده شوداقتصادي را كند كرده است؟ 
. زا استفاده شد مدل رشد درون براي بررسي آثار نابرابري درآمدي بر رشد اقتصادي، از

نتايج برآوردهاي مدل نشان . نيز براي تخمين مدل استفاده شده است GARCHروش 
رفت، افزايش نابرابري و فاصله طبقاتي، رشد اقتصادي  طور كه انتظار ميهمان دهد كه مي

گذاري، پيشرفت تكنولوژي و سرمايه انساني  از طرفي اشتغال، سرمايه. كند را كند مي
  . نقش مثبتي در رشد اقتصادي دارند

طور كه با در نظر گرفتن متون اسالمي انتظار رفتن نتايج و همانبا در نظر گ
دامات دولت در رفع فقر و كاهش فاصله طبقاتي يكي از عواملي است كه رفت، اق مي
ريزي  اتخاذ رويكردهاي علمي و برنامه. تواند منجر به تسريع رشد اقتصادي شود مي
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هش فاصله در تصميم براي كا. شده در جهت رفع فقر در اين زمينه راهگشا خواهد بود
و  ليد حداكثر محصول با حداقل هزينهتوبين كارايي به مفهوم  طبقاتي دولت بايد تعادل

را در نظر داشته  رد از توليد و يا درآمد در جامعهبرابري به مفهوم سهم عادالنه هر ف
جامعه با نابرابري كمتر با  عالوه بر اين بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه. باشد

ه كرد كه با همچنين بايد توج. مشكالت اقتصادي اجتماعي كمتري روبرو خواهد بود
. كاهش خواهد يافت... ثباتي سياسي و  سوادي، جرايم اجتماعي، بي كاهش نابرابري، كم

ها در رفع نابرابري نه تنها به رشد اقتصادي كه  ريزي شده دولت در نتيجه اقدامات برنامه
  .انجامد از امور اجتماعي نيز مياي  به كنترل پاره

به طور . نمايد العات آينده را فراهم ميهايي پژوهشي براي مط اين تحقيق زمينه
مشخص، با توجه به اينكه در اين تحقيق تنها تاثير نابرابري بر رشد مورد بررسي قرار 

توانند به بررسي تاثير رشد اقتصادي بر نابرابري  گرفت، تحقيقات آينده در اين حوزه مي
رشد اقتصادي در اقتصاد همچنين، اين تحقيق تنها تاثير نابرابري بر . درآمدي بپردازند

توانند اين رابطه را در ساير  ايران را مورد توجه قرار داد؛ در حالي كه تحقيقات آينده مي
مثال كشورهاي عضو (اي از كشورهاي اسالمي  كشورهاي اسالمي و يا در مجموعه

   .مورد مطالعه قرار دهند) سازمان كنفرانس اسالمي
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