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اسالماقتصادی نظام مکتب و 

مبانی 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

اهداف 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

نظام 
ی اقتصاد
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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مکتب اقتصادی اسالم

مکتبمبانی 

اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم

تحقق خارجی
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مکتب اقتصادی اسالم

مکتبمبانی 

اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم

تحقیق علمی
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اسالماهداف اقتصادى 
تعريف و تحديد•
ابى بهه در مقدمات اشاره كرديم، اهداف مكتب كلیاتى است كه دستی•

از سوى ديگهر، ازهزوب بهر جههاب. باشدآنها مطلوب نظام مزبور مى
. ى خاص را شرط دانستیمشمولى، وابستگى به يك حوزه

كلیههات «: عبارتنههد از» اهههداف اصتدههادى اسهه م«ايهها اسهها  بههر •
وب ى اصتدهاد مطلهشمولى كه اس م رسیدب به آنها را در زمینهجهاب

.»شمرده است

54مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 
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اعتالى معنوى انسان اسالم و اهداف اقتصادى 

ت البته بدوب شك هدف نهايى ديا اعت ى معنوى انسهاب در سهاح•
ى علم وعمل است وهر چه در اس م به آب توجه شده از حیث تأثیر

.بوده كه در ايا غايت صدوى داشته است
، از ايا رو، تمامى نظام هاى اس مى، از جمله نظام اصتدادى اسه م•

.باشندطرق وابزارى براى نیل به ايا مقدد أعلى مى

54مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 
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ى اغهراِ  البته گاهى تربیهت و اعهت ى معنهوى انسهاب، در زمهره•
اى مثال در بر. مستقیم برخى دستورات اصتدادى اس م صرار مى گیرد

عال زكات، خمس، و صدصه، صدد صربت و نزديك شدب به خداوند مت
قرا و شرط شده است تا آب كه ايا امور ع وه بر اثرى كه در تأمیا ز

ر توازب اصتدادى دارند، موجب تهككرر و تقهررب بهه سهوى دروردگها
دب از مهال اززوب بر ايا، امور دیش گفته تمرينى براى دل بري. شوند

.دنیا مى باشند و از ايا جهت نقش تربیتى دارند

54مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 

اهداف اقتصادى اسالم و اعتالى معنوى انسان 
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اعتالى معنوى انسان اسالم و اهداف اقتصادى 

در اس م واجبات و مستحبات زراوانى در بهاب معهام ت و امهور •
م تربیتهى مربوط به مدرف و تولید تشريع شده است كه اثهر مسهتقی

بارت دارد و در حقیقت اخ ق و اصتداد آمیخته با هم بیاب شده، به ع
ى ديگر يك الگوى رزتارى در حوزه ى اصتداد بهه گونهه اى طرراحه

.شده كه چند هدف را با هم تأمیا مى كند

54مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 



10

اهداف اقتصادى اسالم

اهداف 
اقتصادى 

اسالم

عدالت اقتصادى

رشد اقتصادى

قدرت اقتصادى
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اهداف اقتصادى اسالم

اهداف اقتصادى اسالم

نسبت به درون جامعه 
اسالمى

عدالت اقتصادى

رشد اقتصادى

عه نسبت به بيرون جام
اسالمى

قدرت اقتصادى
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اهداف اقتصادى اسالم

اهداف اقتصادى
اسالم

عدالت اقتصادى

رشد اقتصادى

استقالل اقتصادی

قدرت اقتصادى
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اهداف اقتصادى اسالم

اهداف اقتصادى اسالم

نسبت به درون جامعه 
اسالمى

عدالت اقتصادى

رشد اقتصادى

استقالل اقتصادی

عه نسبت به بيرون جام
اسالمى

قدرت اقتصادى
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اهداف اقتصادى اسالم

اهداف اقتصادى اسالم

نسبت به درون جامعه 
اسالمى

عدالت اقتصادى

رفاه عمومى 

تعدیل ثروت

رشد اقتصادى

استقالل اقتصادی

ه نسبت به بيرون جامع
اسالمى

قدرت اقتصادى
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استقالل و قدرت اقتصادى

صدرت
اصتدادى

شرط 
الزم 

استق ل
اصتدادى

79مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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استقالل
استق ل. 4•
شهرط الزم صهدرت» اسهتق ل«در بحث هاى صبل، اشاره كرديم كه •

حكومت اس مى است وبدوب آب تحقق اصتهدار اصتدهادى حكومهت
.متدرور نیست
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استقالل
خهود هاىايا است كه جامعه بتواند نیازمندى» استقالل«مقدود از •

ادى ، تولید كند و در اداره ى امور اصتدرفاهرا در حد صابل صبولى از 
از هر چنهد تهرجید دههد، برخهىنیازمند ومتكى به ديگراب نباشد، 

گهرى، تر، يا امر ديى دايیانیازهاى اصتدادى خود را، به دلیل هزينه
.از خارج كشور تأمیا نمايد
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استقالل
كهه از انهد وكشهورىدانسهتهاقتدداررا مستلزم استقاللالبته برخى •

، در (122)انهداصتدار اصتدادى برخوردار نباشد، زاصد استق ل شمرده
. باشدحالى كه اصتدار از لوازم استق ل نمى
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استقالل
اول كشور ممكا است روى داى خود بايستد، ولى نتواند حرفيك •

»اسهتق ل«را در روابط تجارى با ديگهراب بزنهد، در ايها صهورت 
.حاصل است و كشور نیازى به ديگراب ندارد

برخهوردار » صهدرت چانهه زنهى«ولى به اصط ح اصتداد دانهاب از •
حفه  تواند شرايط خود را در روابط تجارى با ديگرابنیست و نمى

. كند
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استقالل

اب شهرط به عنو» استق ل«با ايا وصف، . نتیجه زاصد اصتدار استدر •
اب تواند هدف اصتدادى اس م محسوب شود، و بهه عنهومى» اصتدار«

.هدزى مستقل در عرِ آب صابل طرح نیست
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اهداف اقتصادى اسالم و اهداف اقتصاد
تكمیل•
را جهز  اههداف اصتدهادى اسه م» حاكمیت سیاسى اس م«برخى •

ز در حالى كه ايا امر عندرى سیاسى ويكى ا(. 123)اندمعرزى كرده
اهداف سیاسى اس م است و هر چند مى تهواب آب را جهز  اههداف 

ى اههداف تهواب آب را در زمهرهاصتداد بهه شهمار آورد، ولهى نمهى
ب بهیا اصتدادى اس م ذكر كرد و ما صب ً تككر داديم كه در ايا كتها

ادى اهداف اصتداد و اهداف اصتدادى تفكیك و تنها از اهداف اصتده
(124.)گفتگو مى كنیم

84مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 
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اهداف اقتصادى اسالم و اهداف اقتصاد
ته بهه هاى وابسيكى از نظام» نظام اصتدادى اس م«بدوب شك البته •

هاى اس مى اسهت كهه مهى توانهد بهه صهورت غیهر ى نظاممنظومه
 م مهثثر مستقیم، و گاهى مستقیم، در دستیابى به اهداف سیاسى اس

شود كهه آب را جهز  اههداف ولى ايا مقدار تأثیر موجب نمى. باشد
. اصتدادى اس م برشماريم

84مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 
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اهداف اقتصادى اسالم و اهداف اقتصاد
، در ايا صورت به دلیل تهأثیر و (125)، همچناب كه صب ً گفتیمچوب•

تأثر نظام ها در منظومه ى نظام هاى اس مى، بايد اهداف هر حهوزه 
اى را در زمره ى اهداف ساير حوزه ها و زمینه ها محسوب نمهايیم، 
ت كه ايا امر امكاب تفكیك مكاتب و نظام هاى مربوط به هر سهاح

.را از بیا مى برد

84مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 



24

اسالم و اهداف اقتصاداهداف اقتصادى 
مى شود، در ايا كتاب بیا اهدازى كه بر رزتارهاى اصتدادى مترتب•

یاسهى اعم از اينكه خود اصتدادى باشد، يا تربیتى و اخ صى و يها س
و بیا اهدازى كهه خهود چههره ى اصتدهادى دارنهد ) اهداف اصتداد(
ى كنهیم تفكیك و تنها از اهداف اصتدادى گفتگو م) اهداف اصتدادى(

.و بحث در مورد اهداف اصتداد را به مجالى ديگر وا مى گكاريم

54مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 
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اسالم و اهداف اقتصاداهداف اقتصادى 

ا در زيرا در غیر ايا صورت، به دلیل تهرابط و وابسهتگى نظهام هه•
منظومه ى نظام هاى اس مى، بايد اهداف هر حهوزه اى را در زمهره 
ب ى اهداف ساير حوزه ها ذكر كنیم كه ايا امر امكاب تفكیك مكاته

.و نظام هاى مربوط به هر ساحت را از بیا مى برد

54مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 
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بتوسعه یافتگى اقتصادى و اهداف مکت
كه يكى -( 49)ادبیات اصتدادى معاصر، توسعه يازتگى اصتدادىدر •

ام به عنواب هدف نظه-هاى توسعه در مفهوم وسیع آب است از جنبه
» تدهادىتوسعه يازتگى اص«در ايا نگرش . شوداصتدادى معرزى مى

هماب مجموعه اهدازى است كه يك مكتهب اصتدهادى بها خهود بهه 
. آوردارمغاب مى

54مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 
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بتوسعه یافتگى اقتصادى و اهداف مکت

زى جهز ايا وصف، توسعه يازتگى اصتدادى از ديدگاه اسه م چیهبا •
تهواب آب را در عهرِ تحقق اهداف اصتدادى اسه م نیسهت ونمهى

ايد با اهداف اصتدادى اس م، يا هر مكتب ديگر محسوب كرد، بلكه ب
.د نمودمعرزى وتوضید اهداف اصتدادى، توسعه يازتگى را تشري

54مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 
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بتوسعه یافتگى اقتصادى و اهداف مکت
توانهد بهه در زمره ى امورى است كه مى( 50)»رشداصتدادى«البته •

هاى آينهده ديهدگاه عنواب اهداف اصتدادى مطرح شود وما در بحث
اب بنابرايا آنچه مها در به. اس م را دیراموب آب توضید خواهیم داد

وسعه ت«بیاب خواهیم كرد، در واصع توضید » اهداف اصتدادى اس م«
.باشدمى» يازتگى اصتدادى از ديدگاه اس م

54مکتب و نظام اقتصادی اسالم،ص 
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اهداف اقتصادى اسالم

اهداف 
اقتصادى 

اسالم

عدالت اقتصادى

رشد اقتصادى

قدرت اقتصادى
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اهداف اقتصادى اسالم

اهداف اقتصادى اسالم

نسبت به درون جامعه 
اسالمى

عدالت اقتصادى

رشد اقتصادى

عه نسبت به بيرون جام
اسالمى

قدرت اقتصادى
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اقتصادىرشد . 3
رشد اصتدادى. 3•
حى وايجاد رزاه عمومى سطعدالت اقتصادى شك براى تحقرق بدوب •

د خاص از توانايى اصتدادى الزم است وبراى رسیدب بهه ايها سهط
.هستیماقتصادىرشدناگزير از 

ز واصتدار مالى حكومت اسه مى نیازمنهد اقدرت اقتصادى همچنیا •
شهورها ى اصتدادى بیا كشورهاى اس مى وساير كمیاب بردب زاصله

ادىاقتصدرشددى خود آهنگ سريعى از است كه ايا امر نیز به نوبه
. طلبدرا مى

•

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
اه عمومى، ايا، هنگامى كه اس م عدالت اصتدادى، مشتمل بر رزبنابر •

د وصدرت اصتدادى حكومت اس مى را به عنواب هدف اصتدادى خهو
د الزم كند، بدوب شك رشد اصتدادى براى رسیدب به سهطمعرزى مى

تواب اصتدادى كه تحقرق بخهش ايها اههداف باشهد را نیهز مطلهوب
.شماردمى

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
اك اعمهل لهدنی«: روايتى از امام كاظم علیه الس م نقل شده استدر •

ا ابد براى دنیايت آنچناب كار كا كه گويا ت( (116)»كأنرك تعیش أبداً
) هستىزنده 

عالى از امام صادق علیه الس م نقل شده است كه خداوند تبارك وتو •
،(117)غربت كشیدب براى طلب روزى وكسب درآمد را دوست دارد

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
م كه ما دوست دارم مردى را ببین: زرمايدامام صادق علیه الس م مى•

ه وآله براى طلب روزى به راه ازتاده است ورسول خدا صلى اهلل علی
اى امرت دردازند، برخدايا در كسانى كه به سرعت به كار مى: زرمودند

(.118)ما بركت صرار ده

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 



35

اقتصادىرشد . 3
ريع و از امیر المثمنیا على علیه الس م نقل است كه مبهادرت وتسه•

(.119)كندبراى كسب روزى، درآمد را زياد مى
ادى از ى رشد اصتدى دكيرش انديشهتواب نشانهها را مىايا تشويق•

نیز البته برخى نويسندگاب شواهد ديگرى(. 120)سوى اس م دانست
ه توانهد بهاند كه خالى از وجهه نیسهت و مهىبر ايا مطلب ذكر كرده

(.121)عنواب مثيد مورد استفاده صرار گیرد

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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كتاب (42-44،صص12الحرالعاملى، وسايل الشیعة،ج: ك.ر( 114•
(.23التجارة، ابواب مقدمات التجارة، باب 

كتهاب التجهارة، (44، ص12الحرالعاملى، وسهايل الشهیعة، ج( 115•
(.1، ح 24ابواب مقدمات التجارة، باب 

كتهاب التجهارة، (49، ص12الحرالعاملى، وسهايل الشهیعة، ج( 116•
(.2، ح 28مقدرمات التجارة، باب 

كتاب التجارة، ابواب مقهدمات التجهارة، بهاب (50دیشیا، ص( 117•
(.1، ح 29

(.3ح (دیشیا ( 118•
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شاخص اصلی توسعه اسالمی

توسعه باور دینی

شاخص های توسعه اسالمی
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دینی( عمل)توسعه رفتار 

شاخص های توسعه اسالمی

شاخص اصلی توسعه اسالمی
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1مثال 

(دل بستن به خدا)توکل 

نمود اقتصادی

بانکیکاهش نرخ پس انداز 

کاهش نرخ بیمه گریافزایش نرخ ریسک پذیری اقتصادی

افزایش نرخ کمک های بالعوض

شاخص های توسعه اسالمی
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2مثال 

(دل نبستن به دنيا)زهد 

نمود اقتصادی

افزایش نرخ فعاليت های اقتصادیتالش اقتصادی حداکثری

ساده زیستیبرداشت شخصی حداقلی

کاهش نرخ مصرف گرایی

افزایش نرخ کمک های بالعوض

شاخص های توسعه اسالمی
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3مثال 

ایمان به قيامت

نمود اقتصادی

ماليات های منصوص مانند خمس و افزایش نرخ پرداخت ماليات 
غيرمنصوص در حکومت اسالمی

افزایش نرخ عمل به تعهدات اقتصادی

(منافع عمومی)افزایش نرخ توجه به منافع جامعه اسالمی 

ربا، احتکار، گران فروشی، کم کاهش نرخ مفاسد اقتصادی 
...فروشی، دزدی، اختالس،

راه سازی، سد )افزایش نرخ سرمایه گذاری در بخش های عمومی 
...(سازی، صنایع مادر، 

شاخص های توسعه اسالمی
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آثار اقتصادی

توسعه اقتصاد کالن

توسعه امنيت اقتصادی

/ ...(اختراع / مادی و معنوی، حق تأليف )امنيت مالکيت 

امنيت سرمایه گذاری

کاهش فقر

توسعه عدالت اقتصادی

کاهش قدرت خلق پول

شاخص های توسعه اسالمی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال
شاخص های رشد در مكتب اصتدادی اس م •

رشد اصتداد ك ب –
اززايش تولید ناخالص داخلی•

رشد امنیت اصتدادی–
امنیت مالكیت •

مادی–
معنوی–

رشد عدالت اصتدادی–
رشد رزاه عمومی•
كاهش زاصله بیا دهك های اصتدادی•
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Economic Growth Definition

• We define economic growth in an economy 

by an outward shift in its Production 

Possibility Curve (PPC).

• Economic growth is measured by the 

increase in a country’s total output or 

real Gross Domestic Product (GDP) or Gross 

National Product (GNP). 

https://www.intelligenteconomist.com/economic-growth/

https://www.intelligenteconomist.com/production-possibilities-frontier/
https://www.intelligenteconomist.com/gross-domestic-product-gdp/
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Economic Growth Definition

• The Gross Domestic Product (GDP) of a 

country is the total value of all final goods 

and services produced within a country 

over a period of time.

• Therefore an increase in GDP is the 
increase in a country’s production.

https://www.intelligenteconomist.com/economic-growth/
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اقتصادیرشدتعریف 
د يهك اصتدادی به تعبیر ساده عبهارت اسهت از ازهزايش تولیهرشد •

. سال دايهكشور در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آب در
تولیهد يها (GNP)تولیهد ناخهالص ملهیسطد كه ب، ازهزايشدر •

در سال مورد بحث به نسبت مقهدار آب در  (GDP)ناخالص داخلی
. يك سال دايه، رشد اصتدادی محسوب می شود

يهه ايا كه برای محاسبه رشد اصتدادی، از صیمت ههای سهال داعلت •
اخهالص استفاده می شود آب است كه اززايش محاسبه شده در تولید ن
صیمت هها ملی، ناشی از اززايش میزاب تولیدات باشد و تأثیر اززايش

.حكف گردد( تورم)

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتصادیرشد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشد
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اقتصادیمنابع رشد 
:رشد اصتدادی عبارت اند ازمنابع •
(نیروی كارياسرمايهاززايش)نهاده های تولید اززايش •
عوامل تولیدبهره وریاززايش•
به كارگیری ظرزیت های احتمالی خالی در اصتداد•

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتصادیرشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشد
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اقتصادیمنابع رشد 

منابع رشد اصتدادی 

اززايش نهاده های تولید 
(نیروی كارياسرمايهاززايش)

عوامل تولیدبهره وریاززايش

به كارگیری ظرزیت های احتمالی
خالی در اصتداد

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتصادیرشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشد
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
م مكتب اصتدادی اس 

رشد اصتداد ك ب 

رشد امنیت اصتدادی

رشد عدالت اصتدادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های 
رشد در مكتب
ماصتدادی اس 

رشد عدالت 
اصتدادی

رشد امنیت 
اصتدادی

ب رشد اصتداد ك 
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در مكتب اصتدادی اس م

رشد عدالت اصتدادی

رشد امنیت اصتدادی

رشد اصتداد ك ب 
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
م مکتب اقتصادی اسال

رشد اقتصاد کالن 
افزایش توليد ناخالص

داخلی

رشد امنيت اقتصادی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
م مکتب اقتصادی اسال

رشد اقتصاد کالن 
افزایش توليد ناخالص

داخلی

امنيت مالکيت رشد امنيت اقتصادی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
مکتب اقتصادی اسالم

رشد اقتصاد کالن 
افزایش توليد ناخالص

داخلی

امنيت مالکيت رشد امنيت اقتصادی

مادی

معنوی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
مکتب اقتصادی اسالم

رشد اقتصاد کالن 
افزایش توليد ناخالص

داخلی

امنيت مالکيت رشد امنيت اقتصادی

مادی

معنوی

رشد عدالت اقتصادی

رشد رفاه عمومی

کاهش فاصله بين دهک
های اقتصادی
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رشد اقتصادى

اهداف اصتدادى 
اس م

نسبت به دروب جامعه
اس مى

رشد اصتدادى

عدالت اصتدادى

امعه نسبت به بیروب ج
صدرت اصتدادىاس مى
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اقتصادىرشد 

جامعه صبل از تحقق 
عدالت و صدرت

رشد
جامعه دارای عدالت و 

صدرت
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اقتصادىرشد 

جامعه دارای عدالت و 
صدرت

رشد

نشاط اصتدادی

امنیت اصتدادی

عدالت اصتدادی
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اقتصادىرشد 

جامعه دارای عدالت و 
صدرت

رشد

رشد اصتداد ك ب نشاط اصتدادی
اززايش تولید ناخالص

داخلی

امنیت اصتدادی

عدالت اصتدادی
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ضریب جينی

است ضريب جینی يك واحد اندازه گیری دراكندگی آماری
مد يا كه معموال برای سنجش میزاب نابرابری در توزيع درآ

با ايا ضريب. ثروت در يك جامعه آماری استفاده می شود
.داردنسبتی تعريف می شود كه ارزشی بیا صفر و يك

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جينی

زاه يكی از مهمتريا نشانه های رشد اجتماعی و وضعیت ر
ب در يك جامعه، تعادل و توازب توزيع درآمد يا ثروت در آ

از جمله مهمتريا شاخص های ايا سنجش .جامعه است
.است (Gini coefficient)ضريب يا شاخص جینی

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جينی

ر در توزيع باشد، برابری بیشتصفرهر چقدر ضريب جینی نزديك به عدد 
د درآمد را نشاب می دهد و بالعكس هر چقدر ضريب جینی نزديك به عد

اگر ضريب جینی  .باشد، توزيع نابرابر درآمد را مشخص می كندیک
ابری بر)مساوی با عدد صفر باشد يعنی همه درآمد و ثروت يكساب دارند 

نه ای كه و اگر مساوی با عدد يك باشد يعنی نابرابری مطلق به گو( مطلق
.ثروت تنها در دست يك نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جينی

شاخص جینی هماب ضريب جینی
ه است كه برای زهم بهتر، آب را ب
.صورت درصد بیاب می كنند

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جينیمزایای 

برای مقايسه توزيع درآمدی در بخش های مختلف
.جامعه و همچنیا در كشورها مورد استفاده صرار داد

ناطق برای مثال ضريب جینی برای مناطق شهری با م
.روستايی در بسیاری از كشورها متفاوت است

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جينیمزایای 

رد و تفسیر ضريب جینی را به راحتی می تواب با سراسر كشور مقايسه ك
.آب نیز آساب است

در از ضريب جینی می تواب برای نشاب دادب چگونگی توزيع درآمد
اب در نتیجه ايا امك. داخل كشور در طی يك دوره از زماب استفاده كرد

.اهشوجود دارد تا ببینید كه آيا نابرابری در حال اززايش است يا ك

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جينیمعایب 

ضريب جینی نابرابری درآمد را اندازه گیری می كند اما نابرابری های زرصت را
.اندازه گیری نمی كند

مند باشد و اگر دو كشور ضريب جینی يكساب داشته باشند ممكا است يك كشور ثروت
.تفاوت استديگری زقیر، می تواب نتیجه گرزت اندازه گیری ضريب جینی در دو كشور م

در از ايا رو تغییرات درآمدی را. ضريب جینی نقطه برآورد در يك زماب خاص است
.طول زماب ناديده می گیرند

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)


67

ضریب جينی
:منحنی لورنز•

از شههاخص های مهههم  (Lorenz Curve) «منحنههی لههورنز»•
اسهاب بسیاری از كارشن. در جامعه می باشد« توزيع ثروت»وضعیت 

آب را شاخص مهمی برای نمايش نابرابری های اجتماعی به صهورت
« زيع ثروتنابرابری تو»ارتباط ايا دو مفهوم يعنی . كلی نیز می دانند

ند در جوامعی كه دارای اصتداد آزاد می باش« نابرابرهای اجتماعی»و 
.آشكارتر است

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جينی
در صفحه منحنی لورنز، محهور عمهودی نشهاب گر درصهد تجمعهی •

ر د. درآمد و محور ازقی نشاب گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است
ی ، منحنه«توزيع كام  يكنواخت ثروت میاب اعضای جامعه»حالت 

ر را نمهودار زيه)تبهديل می شهود « خط توزيع كام  برابر»لورنز به 
روت يعنهی وضهعیتی كهه همهه ثه« نابرابری كامل»در حالت (. ببنید

ا جامعه دست يك نفر باشد و بقیه اعضهای جامعهه ههیچ دارايهی يه
« رابرخط توزيهع كهام  نهاب»درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به 

يها دو در جوامع واصعی منحنی لورنز در زاصله بیا ا. تبديل می شود
.خط صرار می گیرد

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جينی
رضی هر چقدر منحنی لورنز در يك جامعه ز»مطابق با تعريف زوق •

ر آب نزديهك تر باشهد توزيهع ثهروت د« خط توزيع كام  برابهر»به 
«.جامعه عادالنه تر انجام گرزته است

•

•

•

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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جينیشاخص 
Gini) «ضهريب جینهی»مفهوم شاخص يها • Index)  وابسهتگی

ت ضريب جینهی عهددی اسه. دارد« منحنی لورنز»نزديكی به مفهوم 
« نی لورنزمنح»بیا « سطد محدور»بیا صفر و يك و برابر است با 

.«خط توزيع كام  برابر»و 

•

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 
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جينیشاخص 
«كهام  عادالنهه»در حالتی كه منابع و ثروت های جامعه به صورت •

« ام  برابرتوزيع ك»بیا ازراد توزيع شده باشد،  منحنی لورنز به خط 
.می چسبد و ضريب جینی برابر صفر می شود

•
عنهی در يك جامعه ي« توزيع كام  نابرابر ثروت»برعكس در حالت •

همه ثروت جامعه دست يك نفهر باشهد در حالی كهه)انحدار مطلق 
ا يهك ضريب جینی مسهاوی به( ساير ازراد ثروتی معادل صفر دارند

.خواهد بود

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جينی و منحنی لورنز چيست؟ 
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اختالف طبقاتی در ایران
ی در بررسی شاخص ضريب جینی نشاب می دهد كه اخت ف طبقهات•

درصهدی داشهته اسهتر بهر ايها 25سال اخیر كاهش 40ايراب در 
به كمتهر از 54در سال 0.50اسا  ضريب جینی از عدد بی سابقه 

.تدر دهه اخیر رسیده و لكا زاصله زقیر و غنی كمتر شده اس0.40

http://moqavemati.net/45476/ بعد-ایران-در-طبقاتی-اختالف-درصدی-25-کاهش /
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بشاخص ضريب جینی صبل و بعد از انق 

https://www.farsnews.com/news/13961118002227/ -پدس-اقتصاد-از-جهانی-روایت
انقالب-از
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inequality and economic growth

• The aim of this work is to analyze the 

relationship between inequality and 

economic growth. 

• The results obtained by previous empirical 

papers were mixed.

• Authors such as Persson and Tabellini

(1991) or Alesina and Rodrik (1994), in fact, 

find evidence of a negative relationship 

between the two variables of interest;

http://www.lisdatacenter.org/wps/liswps/631.pdf
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inequality and economic growth

• on the contrary, Li and Zou (1998) and 

Forbes (2000) find that greater inequality 

is associated with faster economic 

growth.

• Barro (2000 and 2008) claims that 

inequality has a positive effect on GDP 

growth in advanced economies, but has a 
negative impact in developing ones. 

http://www.lisdatacenter.org/wps/liswps/631.pdf
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نابرابری اقتصادی و رشد
و مروری بر مبانی نظری عمده تئوری ها در زمینه رشهد اصتدهادی•

ی مهی نابرابری درآمدی، به رابطه نابرابری درآمدی بر رشد اصتدهاد
.در ايا رابطه، نظريات متفاوتی وجود دارد. دردازند

(گلنار خالصی و خسرو پيرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بين استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
طبقهات برخی معتقدند نابرابری درآمدی سبب محدوديت دسترسی•

مايه ايا موضوع، مهانعی بهر سهر راه سهر. زقیر به اعتبارات می شود
دهادی زیزيكی و انسانی و نهايتاً مانعی بر سر راه رشد اصت 1گكاری 

 .خواهد شد

(گلنار خالصی و خسرو پيرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بين استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
دهنهده 1جنبه رأی دهنهده میانهه  2ديگر، همیا اعتقاد را از برخی •

، بهه  .رأی بررسی كهرده انهد1میانه در سیستم رأی گیری اكثريتی 
د از حمايت از سیاست هايی می دردازد كه منجر به باز توزيع درآمه

سیاست های باز توزيع ماننهد درداخهت  .ثروتمنداب به زقرا می شود
ی ههای های انتقالی و يا مالیات، به صورت معكو  بر تدمیم گیهر

اصتدادی اثر می گكارند و سرمايه گكاری و رشد را كهاهش مهی 5
 .دهند 

(گلنار خالصی و خسرو پيرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بين استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
Barro ,2000(بارو اما • اعتقاد دارد حتی اگر انتقهالی در تعهادل بهه وجهود نیايهد، (

ز زيهرا ثروتمنهداب ا. درآمدی می تواند بر رشد اصتدادی، اثر منفهی گهكارد 1نابرابری 
ع طريق اعمال نفوذ و خريد رأی صانونگكاراب، می تواننهد مهانع سیاسهت ههای بهازتوزي

از . تر مهی شهودوصتی نابرابری درآمدی بیشتر باشد، چنیا زعالیت هايی نیز بیشه. شوند
، بنهابرايا آنجا كه ايا زعالیت ها می تواند مضر و مغاير با زرايند رشد اصتدهادی باشهند
ر تعهادل نابرابری درآمدی می تواند از طريق زرايند سیاسی بهدوب اينكهه بهازتوزيعی د

نابرابری درآمدی، جهرايم و زعالیهت ههای. صورت گیرد، رشد اصتدادی را كاهش دهد
 .بنابرايا را اززايش می دهد و سبب گسهترش نها اطمینهانی مهی گهردد 7غیر صانونی 

.تهديدی برای سرمايه گكاری و در نتیجه، رشد اصتدادی محسوب می شود
تئوری و از ايا طريق،  8نابرابری درآمدی، نرخ باروری میاب زقرا را اززايش می دهد •

های ديگر در ايا زمینهه، نظريهات متفهاوت  .سبب كاهش در رشد اصتدادی می گردد
كالهدور  .ندديگری را در رابطه با تأثیر نابرابری درآمدی بر رشد اصتدادی بیاب می دار

)1956, Kaldor س معتقد است از آنجا كه طبقات ثروتمند جامعه، میل نهايی به ده(
مهی انداز باالتری دارند، با اززايش نابرابری درآمدی در جامعه، نرخ دس انداز ازهزايش

ايا موضوع سبب . يابد
(گلنار خالصی و خسرو پيرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بين استان های ایران)

http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
• و Galor (2000)  ،Galor & Zeira (1993)،Aghion

& Bolton (1992) : 1. ر، خدوص ايا در. ك .Fishman 
& Simhon Bertola.رأی دهنههده میانههه . 2 (2002)
و (1993) Person & Tabellini (1994) ،Alesina & 
Rodrik (1994) : 1. ر، خدوص ايا در. ك

• 4. Majority Voting 5. Thorbecke et al. 
(2002). 6. Lobbying Benhabib & Rustichini
و (1996) Alesina & Perotti (1995) : ر، . ك
7. خدوص ايها در .Perotti و (1996) De la Croix & 

Doepke (2004) : 8. ر، خدوص ايا در. ك

(گلنار خالصی و خسرو پيرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بين استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
ههای متنهاظر بها آب سیاسهت. تجمع سرمايه، اززايش در سرمايه گكاری و رشد اصتدادی می شهوداززايش •

Tsiddon ,1997)گیلهور و زيهداب  .بازتوزيع، سرمايه گكاری و رشد اصتدادی را كهاهش مهی دههد & 
Galor دو 2و عوامل بیرونهی جههانی تكنولهو ی 1اثر نابرابری درآمدی بر رشد اصتدادی را با توجه به )

محهیط تئهوری عوامهل بیرونهی محلهی. تئوری عوامل بیرونی محلی محیط خانوادگی ، مثبت ارزيابی كردند
بیاب شد، می گويد سهطد سهرمايه ( Tomes & Becker 1 1986, (خانوادگی كه توسط بكر و تومز

در تئهوری ( Schultz ,1975(شهولتز . انسانی ازراد، تابعی ززاينده ازسطد سرمايه انسانی والديا آنهاست
طد ازراد در تطبیق با تغییرات محیط اصتدادی ، بها سه1عوامل بیرونی جهانی تكنولو ی، اعتقاد دارد توانايی 

اولیهه از نظر گیلور و زيداب توزيهع سهرمايه انسهانی در مراحهل. سرمايه انسانی به صورت مثبت رابطه دارد
ر جامعه توسعه اصتدادی، عوامل بیرونی محلی محیط خانوادگی عامل غالب است و در نتیجه، توزيع درآمد د

در مرحله بلوغ اصتدادی، عوامل بیرونی جههانی  .صطبی خواهد شد و نابرابری درآمدی اززايش خواهد يازت
ق در بخش زيرا تحرك و تمركز كارگراب الی. تكنولو ی عامل غالب گرديده و توزيع درآمد بهبود خواهد يازت

 ,2000(بورگويگنهوب و ورديهر  .های دیشرزته تكنولو ی اززايش يازته و باعث رشد اصتدادی خواهد شهد
Verdier & Bourguignon )به بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر رشهد از طريهق عامهل دموكراسهی

یاسی برای آنها معتقدند نابرابری درآمدی می تواند سبب آشوب و انقالب در جامعه شودر نخبگاب س. درداختند
زايش ايها از. كاهش ايا ريسك، سیاست هايی در جهت گسترش طبقه متوسط و تحدیل كرده اجرا می كنند

.طبقه سبب اززايش سرعت تجمع در سرمايه انسانی و نهايتا رشد اصتدادی می شود

(گلنار خالصی و خسرو پيرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بين استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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