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Abstract 
Establishing social justice and equilibrium in society is one of the most 

important preconditions for development. Therefore, reducing the trend of 
increasing inequality for policymakers in many countries is a priority. Zakat 
is a financial tool in the macro system of Islamic society, which plays an 
important role in the effective allocation of income. The purpose of this 
article is to describe the theory of the role of zakat as an important tool in 
achieving efficiency and improving human development indicators. For this 
purpose, the Net Logo application has been used for agent-based modeling. 
This paper examines the actual effects of Zakat on the distribution of wealth 
in Islamic economics and compares conventional and Islamic economics. 
The results indicate that an Islamic economic system, in general, leads to 
higher human development indicators than a conventional investment model 
system. 
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چکیده
هـاي  ین پـیش شـرط  تـر مهـم تعادل و توازن در جامعه یکـی از  برقراري عدالت اجتماعی،

ان در بسـیاري از کشـورها   گذارسیاسترو کاهش روند افزایش نابرابري براي توسعه است. از این
ک اولویت مطرح است. زکات یک قاعده حیاتی در سیستم کالن جامعه اسالمی اسـت  یعنوانبه

کند. هدف از این مقاله توصیف تئوري نقـش  که نقش مهمی در تخصیص عادالنه درآمد ایفا می
هـاي توسـعه انسـانی اسـت.     عنوان یک ابزار مهم در رسیدن به کارایی و بهبود شـاخص بهزکات

بنیان استفاده شده است. این مقالـه  -عاملسازي مدلزار نت لوگو براي افبراي این منظور از نرم
ات واقعی زکات در توزیع ثروت و کـاهش نـابرابري در یـک جامعـه اسـالمی      تأثیرسازي مدلبه 

اي بین توزیع ثروت در دو سیستم اقتصـاد متـداول و اقتصـاد اسـالمی انجـام      پرداخته و مقایسه
که یک سیسـتم اقتصـادي بـا الگـوي اسـالمی در مجمـوع بـه        دهد. نتایج حاکی از آن استمی

گـذاري مرسـوم   هاي باالتر توسعه انسـانی نسـبت بـه یـک سیسـتم بـا الگـوي سـرمایه        شاخص
انجامد.می
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مقدمه- 1
هـاي اقتصـادي دیگـر متفـاوت     اقتصاد اسالمی، در بیان مسایل اقتصادي از سیستم

ند. در حقیقت، اقتصاد اسالمی یک مدل اقتصادي کامال مستقل است کـه بـر   کعمل می
ه شده است. از منابع اسالمی در جهت رفاه افراد جامعه بنا نهاددست آمدهبهپایه قوانین 

(ع) در بـاب فلسـفه زکـات،    1تصریح آیات قرآن کریم درباره زکات و روایات ائمـه اطهـار  
حـداقل  تـأمین فقـر و  مسـأله داللت بر آن دارد که هدف خداوند از وضـع زکـات، حـل    

راهکار اسالم در رابطـه بـا   .ق.).1413بابویه،(ابنمعیشت خانوارهاي نیازمند بوده است
هـاي اجبـاري   مدي و از بین بردن فقر، توصیه و تمرکز بـر مکانیسـم  کاهش نابرابري درآ

. ایـن  باشـد مـی نظیر پرداخت زکـات و سـازوکارهاي اختیـاري ماننـد پرداخـت صـدقه       
مورد استفاده قرار گرفته و در رسیدن به هـدف مـذکور بسـیار موفـق     هاسالسازوکارها 

ري از ثروت و درآمد خـود را بـه   ند که مقداکمیشویق اند. مکانیسم صدقه افراد را تودهب
ننـد و در مقابـل   کصورت اختیاري و از روي نوع دوستی به افراد فقیر جامعـه پرداخـت   

). یکـی دیگـر از   2،2018پایان در دنیا و آخرت شـوند (بشـیر  شامل آمرزش و شادي بی
. 3تعالیم قابل توجه اسالم، مکانیسم زکات است

که بر اساس قواعـدي خـاص کـه توسـط     نوعی مالیات مذهبی اجباري است،زکات
. در تعالیم اسالم افراد کـم  4شودشرع مقدس اسالم توضیح داده شده است، پرداخت می

یابد. بر بضاعت و نیازمند تعریف شده و سهمی از درآمد افراد جامعه به آنها اختصاص می
تم مهمـی در سیسـ  تـأثیر و روایات، زکات داراي پشـتوانه مـذهبی اسـت و    5طبق آیات

خداوند زکات را "تزکیه للنفسفرض اهللا الزکاه"فرماید: حضرت زهرا (علیهاالسالم) در خطبه معروف فدکیه می.1
فرمایند: )؛ امام صادق می103، ص 4واجب کرد تا موجب تزکیه و خودسازي نفس گردد (ناسخ التواریخ، جلد

فلسفه وجوب زکات آزمایش اغنیا و باز شدن درب کمک و یاري به روي محتاجان است (حر عاملی، وسایل 
.ه.ق.).1416الشیعه، 

2. Bashir, 2018
خود را کسی که حق خداوند را از مالش نپردازد، سزاوار است که خداوند رحمت"السالم فرمود: صادق علیهامام.3

(حر عاملی، وسائل "مالهفیاللَّهحقَمنَعمنْرحمتَهیمنَعاز او دریغ کند. حقیقٌ علَی اللَّه تَبارك و تَعالَی أَنْ
)12، ص9الشیعه، ج

(عسکري و اسماعیل "تحلیل نظري زکات و امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات"براي مطالعه بیشتر ر.ك. .4
).1388پور، 

5.الَّذلُونَولزَّکَاةِ فَاعل م4–مؤمنون{ینَ ه{...َا الزَّکَاةآتَوّلَاةَ ووا الصضِ أَقَامی الْأَرف مّکَّنَّاهینَ إِن مالَّذ}41–حج{.
رِجالٌ لَّا }162–نساء{عظیماأَجرًاسنُؤْتیهِمئکمؤْمنُونَ بِاللَّه والْیومِ الْآخرِ أُولَوالْالزَّکَاةَالْمؤْتُونَوالصّلَاةَوالْمقیمینَ 

الزَّکَاةِتُلْهِیهِم إِیتَاءّلَاةِ وإِقَامِ الصو کْرِ اللَّهن ذع عیلَا بةٌ وارج37–نور{.ت{
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اقتصادي کـالن جامعـه اسـالمی دارد. زکـات نقـش مهمـی در تضـمین توزیـع درآمـد          
هاي بدون استفاده داشته یکنواخت و ترغیب افراد جامعه براي به جریان انداختن سرمایه

د. در شـو که منجر به پایداري بیشتر مـی شودو موجب تغییر در ترکیب تقاضاي کل می
رود و سبب زمندان که میل به مصرف دارند، باال میسایه پرداخت زکات، قدرت خرید نیا

و لذا منجر به رونق تولید و سبب درآمد بیشتر براي صاحبان تولیـد  شدهتقاضاي بیشتر
دهـی بـه   شود که بر جهتشود. بخشی از نظام اقتصادي اسالم از قواعدي تشکیل میمی

در جامعـه را تعیـین   ن مـردم  ي اقتصادي اثرگذار است و روابـط اقتصـادي بـی   هافعالیت
اجرایـی شـدن آن   سببتوان به زکات اشاره کرد. این قواعد د، که از آن جمله میکنمی

واجـب معینـی اسـت کـه     ،د. زکاتشوتکامل واحدهاي اقتصادي میسببو اصول شده
منظور تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادي واجب شـده اسـت. بنـابراین زکـات مالیـات      به

بایست در جهـت یکـی از   بر درآمدهاي عمومی خود بیفزاید و مینیست که دولت آن را 
اي باشد که قرآن بیان داشته است. گانهمصارف هشت

بلکه کمک بـه افـراد نیازمنـد جامعـه     ،انداز براي آینده نیستزکات یک برنامه پس
منظور دریافت پاداش اخروي است که در کوتاه مدت ابزار یاري رساندن به نیازمنـدان  به
شـکالت اقتصـادي و   در بلند مدت مکانیسمی براي کـاهش اثـرات فقـر و مسـائل و م    و

در رابطه با مصارف زکات، نظریات و قوانین مختلفـی  .)1،2002(زوبیرباشداجتماعی می
گانـه  در کشورهاي اسالمی وجود دارد. در قرآن کریم، مصرف زکات بـه مصـارف هشـت   

کشورها نظیر پاکستان توزیـع زکـات فقـط    در برخی که حالی، در 2اختصاص یافته است
گانـه در اصـل   منحصر به فقرا و مساکین است. نکته دیگر اینکه گرچه همه مذاهب پـنج 

اما نظر و دیدگاه آنها دربـاره وسـعت مـوارد مشـمول     ،وجوب زکات متفق القول هستند
دیگر دانند و بعضیمنحصر می3گانهزکات مختلف است. برخی مذاهب آن را در موارد نه

دهند تا شامل هر مال با ارزشی شود. در قـوانین برخـی از کشـورهاي    آن قدر توسعه می

1. Zubair, 2002
لْمساکینِ و الْعاملینَ علَیها و الْمؤَلَّفَۀِ قُلُوبهم و فی الرِّقابِ و الْغارِمینَ و فی سبِیلِ اللَّه و إِنَّما الصدقات للْفُقَراء و ا.2

نَ اللَّهبِیلِ فَرِیضَۀً منِ السبنا به نظر اکثر مفسران منظور از صدقه در این آیه زکات است.-}60- {توبه..اب
-9گاو، -8شتر، -7نقره، -6طال، -5کشمش، - 4خرما، -3جو، - 2گندم، -1د: گیرمیزکات به نه چیز تعلق.3

.گوسفند

اند؛ هرچند نظر رایج در بین علماي شیعه این است که پرداختن زکاتبرخی سرمایه را نیز به موارد فوق افزوده
و 276.. قـه1400و الشیخ الطوسی، 233.ق،. ـه1410(الشیخ المفید، دانندمیرا مستحبغیر از این نه مورد

).1/2د.ت.والخمینی، 4,28/ق..ـه1420و الطباطبایی الیزدي ،51/65ش ،..ـه1365النجفی،
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اسالمی تصریح شده است که زکات همه اموال اعم از غالت و احشام و اموال تجـاري تـا   
بایسـت  پول نقد و اموال ظاهره یا اموال باطنه که در کتب فقهی بیـان شـده اسـت مـی    

در سودان زکات بر همه اقالم ثروت و درآمد شامل حقـوق و  طور مثالپرداخت شوند. به
اثـر  توانـد  مـی از این رو انتخـاب راي فقهـی  ،1گیرددیگر درآمدهاي نیروي کار تعلق می

مهمی روي افزایش یا کاهش عایـدات زکـات و در نتیجـه زدودن فقـر از چهـره جامعـه       
اسالمی داشته باشد. 

موال تجاري صامت، مویدي براي تقویت نظریه وجود روایاتی دال بر تعلق زکات بر ا
. در متـون فقهـی نـرخ    2گانه اسـت تعمیم وجوب تعلق زکات بر مواردي بیش از اموال نه

گانه، زکات، یک چهلم یا به عبارتی دو و نیم درصد از ثروت انباشته شده فرد از موارد نه
مقدار مشخصـی  پس از گذشت یک سال در نظر گرفته شده است، به شرط آنکه از یک 

. 3باالتر باشد
. زکـات  4آفرین اسـت شوید و از سوي دیگر، تکاملها را میسو، آلودگیزکات از یک

. در سـه دهـه گذشـته، اقتصـاددانان     باشـد مییک ابزار حیاتی در یک سیستم اقتصادي 
تخصـیص بهینـه،   رظنات زکات در اقتصاد معاصر از تأثیرمسلمان مطالعات زیادي درباره 

،6؛ سـلیمان 5،1989انـد (قحـف  بهینه، کاهش فقر و تخصـیص منـابع انجـام داده   تعادل
،10؛ هنــگ9،2010؛ عثمــانی و قاضــی8،2007؛ رحــیم ســاکال7،2004؛ حبیــب2003
). یکی از مباحـث اساسـی در   12،2016؛ ردا و همکاران11،2014؛ استف و ادوارد2013

رابري اقتصادي اسـت. از آنجـا   جهت رسیدن به تضمین رشد پایدار و متعادل، موضوع ناب
مباحث اقتصادي در مکتب نئوکالسیک، به صـورت یـک رفتـار سیسـتماتیک     بیشترکه 

فـرض اساسـی   عنـوان بهحدود، هایی از قبیل عقالنیت نامکند و محدودیتنمود پیدا می

).1395براي مطالعه بیشتر ر.ك. مقاله حبیبیان و کفشگر (.1
).1388پور (براي مطالعه بیشتر ر.ك. مقاله عسکري و اسماعیل.2
برسیدن به مقدار نصا.3
118، ص 8مکارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب االسالمیه، ج .4

5. Kahf, 1989
6. Sulaiman, 2003
7. Habib, 2004
8. Rahim Sakkal, 2007
9. Usmani & Qazi, 2010
10. Hong, 2013
11. Steph & Eduardus, 2014
12. Redha, et. al, 2016
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هاي اقتصادي ها و کمبودهاي مدلي اخیر براي غلبه بر نقصهاسالشود، در پذیرفته می
هاي جدیدي به کار گرفته شده است. در مواجهه با مسایل انسانی، دیدگاهویژه بهل متداو

ها است که در عمل کارایی زیـادي  یکی از این دیدگاه،1پذیرهاي پیچیده تطبیقسیستم
هـاي اقتصـادي بـا    نشان داده است. در این چارچوب، برخالف مکتب نئوکالسیک، پدیده

بـر  مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل یک سیستم،ذیريپفرض عقالنیت محدود و انطباق
کـه منجـر بـه پدیـده     دهنـد گیـري کـرده و واکـنش نشـان مـی     همین اسـاس تصـمیم  

سـازي  مـدل در این چارچوب، ابـزار  سازي مدلهاي د. یکی از روششومی2ظهوریافتگی
ا کـرده  ان پیـد سـاز مدلدر بین محققان و را است که جایگاه رو به رشدي 3بنیان-عامل
است.

توان با برقراري قواعد رفتـاري  دهد که چگونه میبنیان نشان می-عاملسازي مدل
آنهـا در مقیـاس خـرد، الگوهـاي پیچیـده      4هـاي محلـی  هـا و واکـنش  ساده بین عامـل 

کـه فـرض   انگیزي در مقیاس کالن ایجاد کـرد. بـر خـالف دیـدگاه نئوکالسـیک     شگفت
هـاي بسـیار سـاده قـرار دارنـد، در دنیـاي       در موقعیتکند افراد با عقالنیت نامحدودمی

هـاي بسـیار پیچیـده قـرار     شوند که در موقعیـت اي مشاهده میافراد سادهیشترواقعی، ب
هـا،  و تحلیل نیست. مدلسازي مدلدارند. دیدگاه پیچیدگی مخالف لحاظ سادگی براي 

در ایجـاد رونـد  طرح ساده شده جهان هستند و دیدگاه پیچیدگی در جستجوي سادگی 
هاي پیچیده است.پدیده

هسـتند اسـتفاده   که پیچیدهاياقتصاددانان براي تحلیل، از معادالت ریاضیبیشتر
بینـی  و پـیش سـازي  مـدل ي اخیر هاسالاست. در 5پایین-به-ند که دیدگاهی باالکنمی

روشـی  عنوانبهبنیان، -عاملسازي مدلها در اقتصاد با استفاده از رفتار افراد و سیستم
سازي مدلنوین و جایگزین سیستم معادالت، توجه محققان را به خود جلب کرده است. 

شود. با استفاده از ایـن روش، محقـق   شمرده می6باال-به-بنیان دیدگاهی پایین-عامل
هاي مختلف ها و اختصاص ویژگیدرگیر پیچیدگی معادالت ریاضی نشده و با خلق عامل

کنـد، بـدون   سازي کرده و رفتار سیستم را مشاهده میاي مجازي را شبیههبه آنها، جامع
آنکه درگیر معادالت ریاضی شود.

1. Complex adaptive systems
2. Emergent
3. Agent-based modeling
4. Local interaction
5. Top-down
6. Bottom-up
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وان بھدر این مطالعه به بررسی نقش زکات  توزیـع  یک مکانیسم اسالمی در بـاز عن
هاي توسعه انسانی به وسـیله  درآمد و ثروت در جهت رسیدن به کارایی و بهبود شاخص

بنیان پرداخته خواهد شد. به این منظور ابتدا به بررسـی اجمـالی   -عاملي سازمدلابزار 
مطالعات انجام شده توسط دیگر محققان و شـرح مختصـري از مبـانی نظـري پرداختـه      

بنیـان، یـک   -عامـل سازي مدلافزار مورد نظر، به وسیله ابزار شود. پس از معرفی نرممی
سازي شـده و  ج در یک جامعه مجازي شبیهگذاري رایسیستم اقتصادي با الگوي سرمایه

یک مکانیسم اسالمی، تغییرات ایجـاد  عنوانبهسپس با وارد کردن قانون پرداخت زکات 
توزیع ثروت و کاهش نابرابري اقتصادي، به واسـطه ورود یـک ویژگـی    شده در میزان باز

در هر یک اسالمی به مدل مقایسه و تحلیل خواهد شد. پس از بررسی نحوه توزیع ثروت 
گـذاري در نـابرابري درآمـد، توزیـع ثـروت و      ها، کارایی یک سیستم سـرمایه از این مدل

دن یک راهکار و کرعدالت اقتصادي در مقابل یک سیستم اقتصادي اسالمی که با اضافه 
گردد، تحلیل خواهد شد.ویژگی اسالمی از سیستم اول متمایز می

مطالعات پیشین-2
هـاي  ات زکـات بـر سیسـتم   تـأثیر ی در رابطه با لعات گوناگوني اخیر مطاهاسالدر 

تـأثیر اقتصادي توسط محققان و اندیشمندان مسلمان انجام شده است کـه بـه بررسـی    
ها و سازوکارهاي مختلف توصیه شده توسط تعالیم اسالم بر تخصیص منابع، از مکانیسم

؛ 2،2007؛ الکینـدي 1989، 1پردازنـد (قحـف  بین بردن فقر و تخصیص و توزیع ثروت می
؛ 6،2013؛ برمــر5،2012؛ حســین4،2011؛ عبــداهللا و صــهیب3،2010وك و همکــاران

هـاي فقهـی و نظـري    بـه جنبـه  بیشـتر ). از آنجا کـه در ایـن مطالعـات    7،2015مشین
ات اجرا یا عدم اجراي ایـن قـوانین در یـک    تأثیرموضوعات اسالمی پرداخته شده است، 

تـوان از  یاتی و شهودي ملموس نیست. با وجـودي کـه نمـی   دنیاي واقعی به صورت عمل
گیرنـدگان در جوامـع   ان و تصـمیم گـذار سیاسـت کمک شایان مطالعات انجام شـده بـه   

دن اهداف این تعالیم چشم پوشی کرد، اما خال عدم اسـتفاده  کراسالمی در جهت محقق 

1. Kahf, 1989
2. Al-kindi, 2007
3. Wok, et. al, 2010
4. Abdullah & Suhaib, 2011
5. Hossain, 2012
6. Bremer, 2013
7. Moshin, 2015
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ع مقدس اسالم، تعالیم شرتأثیرهاي اقتصادي در جهت عینیت بخشیدن به يسازمدلاز 
د و به همین دلیـل، تعـداد   شوصاد اسالمی به خوبی احساس میدر مطالعات محققان اقت

محدودي از مطالعات انجام شده توسط محققان مسلمان، براي ایجـاد شـفافیت و نشـان    
سازي مدلات به کارگیري برخی از قوانین و تعالیم موکد اسالم، به استفاده از تأثیردادن 

ه است.اختصاص یافت
عنـوان بـه ات حقیقی زکات تأثیرسازي مدلبه ،)2008(1در مطالعه الزوبی و مقیره

یک ابزار سیاست مالی در بازتوزیع ثروت در یک اقتصاد اسالمی به وسـیله توسـعه یـک    
بـه دولـت   تواند میمدل تعادل عمومی پرداخته و نشان داده شده است که چگونه زکات

انتشار اوراق که تضمین کننده کارایی پارتو بدون استفاده ازدر تعیین نرخ مالیات بهینه
اي بـه سـرعت در حـال گسـترش     در مطالعه،)2008(2السویلمد.قرضه است، کمک کن

در مطالعات اقتصادي و چگونگی ارتباط آن با 3هاي پیچیدهاستفاده از چارچوب سیستم
یـک  عنـوان بـه گزین، آن را این چـارچوب جـای  پردازد و با معرفی الگوي نئوکالسیک می

هـاي متعـارف دانسـته و بـا     تـر از روش تکنیک تحقیق در اقتصاد اسالمی، بسیار مناسب
ات منفـی و  تـأثیر دهد ربا، بـر روي کـارایی اقتصـاد    هاي کاربردي نشان میمثاليارائه

اي بـا  در مطالعـه ،)2017(4ات مثبـت دارد. بنسـید و همکـاران   تأثیرمارك آپ و زکات 
را بـا دو  5هـاي خـرد اسـالمی   گـذاري بنیـان، بهبـود کـارایی سـرمایه    -عاملسازي مدل

، )2018(6در مطالعه سبزیان و همکاران. ده استکراستراتژي مشارکت و تکافل بررسی 
بنیان بسیار ساده به بررسی چگـونگی ایجـاد نـابرابري در یـک     -با ایجاد یک مدل عامل

دن قابلیت پرداخت صدقه نشان داده شـده  کره سیستم اقتصادي پرداخته شده و با اضاف
عنوانبهجلوگیري کرده و اي از نابرابري قابل مالحظهطوربهتواند میاست که این قاعده

استراتژي تخصیص منابع مورد استفاده قرار گیرد.یک 
هاي تئوري جنبهبیشتراز آنجا که مطالعات صورت گرفته در زمینه اقتصاد اسالمی 

پرداخته اسـت،  سازي مدلده و مطالعاتی نیز که به کروعات اسالمی را بیان و فقهی موض
سازي بیش از اندازه در خلق مدل، با واقعیت فاصله زیادي دارند، لـذا  سادهدلیلبهگاهی 

1. Al-zoubi & Maghyereh, 2008
2. Al-Suwailem, 2008
3. Complexity systems
4. Bensaid et al., 2017
5. Islamic Microfinance (IMF)
6. Sabzian et al., 2018
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به طراحی یک سیسـتم اقتصـادي   ،بنیان-عاملسازي مدلدر این مطالعه ابتدا به وسیله 
اسالمی براي یک راهکارعنوانبهمکانیسم زکات ا ورود گذاري رایج و پس از آن بسرمایه

ورود ایـن ویژگـی   تـأثیر کاهش نابرابري و بازتوزیع درآمد و ثروت، به مشاهده و مقایسه 
. الزم به ذکر اسـت در ایـن مطالعـه    خته شده استپردااسالمی به یک سیستم اقتصادي 

هاي خاصی دنیاي واقعی، ویژگیها به هاي محیط و عاملتر بودن ویژگیمنظور نزدیکبه
دیگر براي جامعه تعریف شده است. از سويت درثروعنوانبهطبیعی نظیر وجود منابع 

گذاري، ثروت، ارث و انجام معاملـه در  ها ویژگی تولد، مرگ، مصرف، درآمد، سرمایهعامل
تـر  اقعـی تر و وگرفته پیشین کاملانجامنظر گرفته شده است که در مقایسه با مطالعات 

است.

مبانی نظري- 3
مفهوم فقر و رویکردهاي مختلف-3-1

در نظر اسالم، فقیر کسی است که از سطح زندگی مناسب که وضع عمومی جامعـه  
. فقـر یـک پدیـده چنـد بعـدي      1ق.)1400(شهید صدر،کند، برخوردار نباشدایجاب می

از جمله دسترسی محدود که تعاریف و ابعاد مختلفی دارد و شامل عوامل بسیاري ،است
هـاي  . ایـن جنبـه  باشـد مـی تـر  به خدمات اجتماعی، درآمد کم و امید به زندگی پـایین 

هاي جهانی تبـدیل کـرده   ین چالشتربزرگگسترده، کاهش فقر را دشوارتر و به یکی از 
بـه  ین موانع توسعه، براي کشـورهاي در حـال توسـعه    ترمهمیکی از عنوانبهاست و لذا 
ترین تعریف فقر، عدم برخورداري از امکانات الزم به ). رایج2،2018(بشیررودشماره می

کـه سـه بعـد رفـاه     ،ابعاد مختلفی دارد،منظور برطرف کردن نیازهاي ضروري است. فقر
اقتصادي، قابلیتی و مشارکت اجتماعی در برگیرنده مفهوم کلی فقـر هسـتند. بعـد رفـاه     

هـاي آن عبارتنـد از میـزان    اهی فرد است و شـاخص اقتصادي، بیانگر وضعیت مالی و رف
درآمد، مصرف، ثروت، کفایت درآمد و وضعیت مسکن. با وجود نزدیک بودن سـه متغیـر   

تـر  گیـري دقیـق  انـدازه سـبب درآمد، مصرف و ثروت، استفاده همزمان از هر سه متغیـر  
). 1393شود (عسکري و غفورزاده،می

337، ص1اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم موسوي، ج .1
2. Bashir, 2018
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ر پایه حـداقل معـاش یـا بـه بیـان دیگـر،       یک موضوع عینی است که ب،فقر مطلق
مقابـل، فقـر   ، تعریف شده است. درباشدمیحداقل نیازهایی که براي حفظ زندگی الزم 

ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهاي زندگی است که در هر عنوانبهنسبی 
و ثروت، بیش بنابراین در تعریف فقرنسبی به نابرابري در توزیع درآمد ،جامعه الزم است

). در اسـالم مفهـوم   1381(خـداداد کاشـی،  شـود از میزان مطلق درآمد افراد توجه مـی 
برطـرف کـردن  توان آن را عـدم توانـایی در جهـت    مطلقی براي فقر وجود نداشته و می

تر، فقر نوعی عدم همـاهنگی در سـطح زنـدگی    نیازهاي اساسی دانست. در مفهوم کامل
شود.  ه میافراد جامعه در نظر گرفت

در آیات و روایات، بـه پرداخـت سـهمی از ثـروت افـراد بـه منظـور کـاهش فقـر و          
امـام صـادق   شـده اسـت.   تأکیـد ها و ایجاد تـوازن اقتصـادي در سـطح جامعـه     نابرابري

: کسی که حق خداوند را از مالش نپردازد، سزاوار است کـه خداونـد   ندالسالم فرمودعلیه
هاي موکد اسالم در جهت کاهش فقر و یکی از مکانیسم.1رحمت خود را از او دریغ کند

. زکات از جمله ضروریات دین است و از عبادات مهم باشدمیکمک به نیازمندان، زکات 
.2شودمحسوب می

زکات و کاهش نابرابري-3-2
خلیـل بـن   .3داللت بر رشد و نمو و زیاد شـدن دارد » ز ك و«زکات از ریشه لغوي

زکات مال به معناي پاك کردن آن اسـت و  «گوید: عناي لغوي زکات میدرباره م،4احمد
راغـب  . 5تبه معناي رشد کردن کشـتزار و محصـوالت اسـ   » زکا الزرع یزکو زکاء«جمله 

و 6ددانـ دست آمـده مـی  هخداوند بمعناي رشدي که از برکتاصل زکات را به،اصفهانی
.7کندیممعناي لغوي زکات را تطهیر ذکر ، یئعالمه طباطبا

، ص 9(حر عاملی، وسائل الشیعه، ج مالهفیاللَّهحقَمنَعمنْرحمتَهیمنَعحقیقٌ علَی اللَّه تَبارك و تَعالَی أَنْ.1
12(

، 4ر.ك. محمدي ري شهري، محمد، میزان الحکمه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، ج.2
216ص

17-16، ص3ابن فارس، معجم مقاییس اللغۀ، ج.3
در سده دوم هجري استعروضر علم گذاخلیل بن احمد، نحوي، لغوي و بنیان.4
394، ص5جن،یکتاب الع،يدیفراه.5
»زکو«المفردات، ماده ،یراغب اصفهان.6
12، ص15ج زان،ی؛ ترجمه الم9، ص15ج زان،یالم،ییطباطبا.7
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پرداخت اندازه معینی از برخی اموال است معناي وجوبزکات در اصطالح شرعی به
علت اینکه این واجب، زکات نامیده شده، امیـد بـه   باشد.که به حد نصابی خاص رسیده 

زکات معناي عـامی هـم دارد   .1تبرکت یافتن مال، یا براي پاکیزه کردن نفس انسان اس
از آنجـا کـه در قـرآن   د.شوو مستحب به دیگران گفته میهاي واجب که به همۀ کمک

براي اشاره به زکات از واژه صدقه هم استفاده شده است، براي زکات واجـب از اصـطالح   
ین تـر مهـم زکـات از  د. هاي مستحب متمایز شوشود تا از صدقهصدقه واجب استفاده می

29مرتبـه در  59ش در قرآنهاي اقتصادي اسالم است. این واژه به همراه مشتقاتبرنامه
مختلف قـرآن  اتیآازت. آمده اسمورد در کنار نماز27آیه به کار رفته، که 56سوره و 

سـوره فصـلت کـه    7هیسوره لقمان، و آ4سوره نمل، 3سوره اعراف، 156هیاز جمله آ
حکم وجوب زکات در مکه نـازل شـده   مشخص است که هستند، یمکّيهاهمه از سوره

زکـات بـه نـه چیـز تعلـق      . نداهبودیاسالمفهیوظنیمسلمانان موظف به انجام او است
یکـی  مالکاگر کسید. گوسفنگاو،کشمش، طال، نقره، شتر،جو، خرما،گندم،د:گیرمی
در شریعترا مطابق با آنچهباشد، طبق شرایطی واجب است مقداري از آندموارایناز

یشـتر . امـا ب 3انـد ایه را نیز به مـوارد فـوق افـزوده   رخی سرم. ب2دپرداخت کن، معین شده
برخـی روشـنفکران زکـات را    .4دانندمیعلماي شیعه پرداختن زکات سرمایه را مستحب

منحصر در نه چیز ندانسته و همه تولیـدات صـنعتی، کشـاورزي و غیـره را مشـمول آن      
.5دداننمی

مـه مشـکالت را کـه از    اسـالم ه "نویسد:میدرباره زکات،6.ق.)1400(شهید صدر
یک وضع طبیعی بـه گـردش پـول    یرد برطرف کرده و توانسته استگپول سرچشمه می

بدهد. اسالم اندوختن پول را غیرمجاز شمرده است. به این صورت که زکـات را بـر پـول    
.  برخی از مراجع مانند آیت اهللا سیستانی، زکـات را در ده چیـز   "7راکد وضع کرده است

، باب زکوة1تبیین اللغات لتبیان االیات، محمد قریب، ج .1
1854توضیح المسائل، مساله .2
مذاهب مالکی، حنفیه، شافعی، حنبلی. براي مطالعه بیشتر به سایت ویکی فقه مراجعه شود..3
73-72، ص15نجفی، جواهر الکالم ج.4
1382و شرح رساله، نشر نگارش، 1350ت، جلد سوم، نشر جاوید، خورشید معرف.5
455، ص1اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم موسوي، ج.6
شود که نقدین در تعلق زکات موضوعیت ندارد بلکه مراد ثروت و پول است، چه طال و از این نظریه استفاده می.7

نقره یا اسکناس و غیره.
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پرداخـت زکـات نیـت الزم اسـت،     . در انـد مال التجاره را نیز اضافه کردهواجب دانسته و 
را بـراي  است و بر زکات دهنـده واجـب اسـت آن   چون زکات یک واجب مالی و عبادي

بـراي وجـوب و نصـاب مـوارد     مراجع تقلیـد .قربت و امتثال فرمان خداوند پرداخت کند
ع دقیـق از آنهـا بـه رسـالۀ توضـیح      اند که الزم است براي اطالزکات احکامی بیان کرده

د.شومراجعه المسائل
انـد و در  دهکـر استناد هیآنه ایمفسران ببیشترموارد مصرف زکات نییتعانیدر ب

ـ از صـدقات در ا نظـور ندارند. میموارد، اختالفنیا انَّمـا  «زکـات واجـب اسـت:    هیـ آنی
و نیلغارمالرّقاب و ایالمؤلَّفَۀِ قُلُوبهم و فوهایعلَنیو العاملنیالصّدقات للفُقَراء و المساک

در ينقـش بـارز  ،زکـات . 1»میحکمیمنَ اهللا و اهللا علضَۀیفرلیاهللا و ابن السبلیسبیف
واجـب  زینتیکند و چون عالوه بر درآمد بر حق ملکمیفایدرآمد و ثروت ادوبارهعیتوز
درصـد  ی یک چهلم یا دو و نـیم عنی،آنیاز نرخ اسمشیشود، نسبت آن با درآمد بمی

در امـوال ثروتمنـدان   رانیـ فقيبـرا ینـ یزکات، حق ثابت معی به جزامتچیاست. در ه
کس حق محروم کردن صاحبان حـق  چیکه هر سال تکرار شود و ه،شناخته نشده است

.شته باشداز آن را ندا

هاي تجزیه و تحلیل نابرابريابزارها و شاخص-3-3
ین تـر مهـم ي عدالت اجتماعی و تعادل و توازن اقتصـادي در جامعـه یکـی از    برقرار
شـود. از  ین وظایف اقتصادي دولت اسالمی شمرده میترمهمهاي توسعه و از پیش شرط

مقیـاس  عنـوان بـه نگاه تشیع، عدل، همدوش توحید، نبوت و معاد از اصول دین بـوده و  
هـاي  ین مشخصـه تـر مهـم اسـالم و از  سالمت اجتماعی و یکی از اصول مکتب اقتصادي 

). عـدالت اقتصـادي   1359(مطهـري، شـود اسالمی بودن اقتصاد یک جامعه شناخته می
هـا و  فقر و محرومیت، ایجاد رفاه عمومی و ایجاد توازن در ثـروت برطرف کردنوسیله به

هـاي  شود. با برقراري عدالت اقتصادي و رعایت موازین انسانی، رقابتدرآمدها تعریف می
برداري خودخواهانه از منـابع طبیعـی،   آید و بهرهبدون ضابطه در بازار آزاد به وجود نمی

پذیرد. در نتیجه شکاف طبقاتی که در حقیقت سطح دسترسی اقشار مختلف صورت نمی
رود. از میان می،هاي طبیعی استهاي برابر براي برخورداري از موهبتجامعه به فرصت

سـطح زنـدگی اسـت و مقصـود از     سـطر  اعی، توازن افراد جامعه از منظور از توازن اجتم

60هیآ،سوره توبه.1
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در دسترس افراد باشد تا بتوانند متناسـب  اي هسطح زندگی این است که سرمایه به انداز
. نظام اقتصادي 1ق)1400(شهید صدر،ندشوبا مقتضیات روز، از مزایاي زندگی برخوردار 

دهـد  همه افراد جامعه این حق را میاسالم به منظور تحقق عدالت در عرصه اقتصاد، به
در نظـام اقتصـاد   یخصوصـ تیـ مالکاي داشته باشـند.  تا زندگی متعارف و شرافتمندانه

دنیـ حکـم بر م،یقـرآن کـر  يکه از سـو ،چنان مورد توجه و احترام قرار گرفتهیاسالم
که بـا  یکسیعنی،2صادر شده استتینوع مالکنیامیمتجاوز به حریعنیدست سارق 

. از شـود یاقدام کـرده اسـت، مجـازات مـ    ءیبه تصرف در شتیبه حق مالکیاحترامیب
زینو3فردیو سرکشانیسبب طغت،یمالکنیایختگیلجام گساز آنجا که گر،یديسو

هـاي  ، نظام اقتصادي اسالم، با اتخاذ احکـام و روش شودیم4دیشدیفقر و اختالف طبقات
. 5باشدها و درآمدها میوتتوازن کردن ثرمختلف به دنبال م

هـاي نـابرابري   از شـاخص یشتربراي بررسی و ارزیابی عدالت اقتصادي یک کشور ب
شود. اگر شاخص نابرابري درآمد در داخل جامعه مد نظـر باشـد، از شـاخص    استفاده می

کـه نـابرابري درآمـد بـین جوامـع مختلـف       و در صورتی6توزیعینابرابري درآمدي درون
(خداپناه و همکـاران،  شوداستفاده می7توزیعیهاي نابرابري بیند، از شاخصمدنظر باش

ی بـراي سـنجش عـدالت اقتصـادي     گونـاگون هـاي  ادبیات اقتصادي، شاخصدر). 1395
هـاي  هاي عدالت عبارت است از: فرصت اشتغال برابـر، تعـادل  شاخصاست. معرفی شده

هاي قومیتی و اسـتفاده  ختلف، تعادلاي و نسبت رشد برابر اقتصادي در مناطق ممنطقه
هـا، تعـادل طبقـاتی کـه بـا ضـریب جینـی میـان         هاي برابر براي همه قومیتاز فرصت

ـ   هـاي بـین  شود و در نهایت تعادلهاي مختلف سنجیده میدهک وط بـه  نسـلی کـه مرب
).1387پورفر و احمدي،(نقیدباشهاي زیست محیطی میآسیب

قرار گیـرد، دو رویکـرد رفـاه    تأکیدانی مورد توجه و پیش از آنکه مفهوم توسعه انس
اقتصادي و نیازهاي اساسی مطرح بوده است. رویکرد رفـاه اقتصـادي، مصـرف کاالهـا و     

331، ص1د ما، ترجمه محمد کاظم موسوي، جاقتصا.1
.36هی، آ5مائده/سوره.2
.6هی، آ96علق/سوره.3
.7هی، آ59حشر/سوره.4
پردازد ماند مگر به سبب آنکه توانمندي حق خدا را نمیهیچ فقیري گرسنه نمی«السالم فرمود: امیرمؤمنان علیه.5

.474، ص 3سفینۀ البحار، ج » لیل بازخواست خواهد کرد.و خداوند در روز قیامت توانمند را به همین د

6. Intradistribution Inequality Measure (Intra-DIM)
7. Interdistribution Inequality Measure (Inter-DIM)
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خدمات را اساس زندگی بهتر دانسته و شاخص آن درآمـد واقعـی اسـت. ایـن رویکـرد،      
توجهی بـه نیازهـاي   درآمد واقعی را تعیین کننده میزان مصرف افراد از کاالها دانسته و 

روحی و معنوي در فرایند توسعه ندارد. رویکرد نیازهاي اساسی نیـز زنـدگی بهتـر را در    
ی ا هر دو رویکرد با انتقادات گونـاگون ام،داندحداقل نیازهاي مادي و غیرمادي میتأمین

مواجه شده است. یکی از جدیدترین رویکردها در توسعه، رویکرد توسـعه انسـانی اسـت.    
) شاخصی ترکیبی براي سنجش پیشرفت هر کشور از نظر HDI(1توسعه انسانیشاخص

سه معیار پایه است: زندگی طوالنی و سالم که بر اساس امیـد بـه زنـدگی در بـدو تولـد      
شود، دسترسی به دانش و معرفت که با میزان باسـوادي در جامعـه سـنجیده    تعریف می

سرانه و قدرت خرید به کار GDPسب شود و در نهایت سطح زندگی مناسب که بر حمی
رود. می

ر بیشتخاطردغدغه،اجتماعیعدالتمباحث مرتبط باودرآمدهاتوزیعدربرابرينا
درآمدتوزیعنابرابريسنجشبرايمختلفـی  معیارهايبـوده و  سیاستمدارانمحققان و 

عمدهصشاخسهمحققانعملدراما،گرفتــه اســتر اقراستفادهموردو شــده تعریــف 
دهند. قرار میاستفادهموردرا4آتکینسونشاخصو3شاخص تیل،2جینیضریب

تـوان بـه   هاي مرتبط با توزیع درآمد اسـت و مـی  منحنی لورنز ابزار مناسبی براي تحلیل
د. ضریب جینی نیز یکـی از  کرهاي مختلف مالی و اقتصادي را ارزیابی وسیله آن سناریو

هاي مختلف مورد ارزیـابی  که از جنبهباشد،میرابري درآمد هاي نابترین شاخصمتداول
سایربامقایسهدرآنبهوابستهمفاهیموجینیضریبامتیازگیـرد.  و تحلیل قـرار مـی  

شناختهمطلوبآماريخواصدارايمقیاساینکهاستآننابرابريسنجشابزارهاي
درتغییراثرمعنادار بودنارزیابیبهکهوردآمیفراهمراامکاناینلذاواستتريشده
بیشـتر برايقابلیتی کهشود.پرداختهمخارجیادرآمدتوزیعنابرابريرويبرهاستسیا
.باشدمیپذیر نامکاندرآمدتوزیعدیگر نابرابريهايسمقیا

1. Human development Index
2. Gini Coefficient
3. Theil Index
4. Atkinson Index
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بنیان-هاي عاملسازي و مدلي، شبیهسازمدل-3-4
واقعـی  ازي جهت نمایش یـک پدیـده  به معناي ساختن یک مدل مج،1يسازمدل

هـا، جهـت بررسـی    سازي، ابزاري براي تحلیل سیستمی پدیـده و شبیهسازي مدلاست. 
رفتار هر متغیر بر رفتار سایر متغیرهاي مـدل اسـت. بـراي    تأثیرروابط پیچیده و تحلیل 

هاي جـامعی از سیسـتم را پیـدا کـرد و بـه کمـک آن       بایست مشخصهساخت مدل، می
بـا متغیرهـاي   هاي سیستم رامدل را شکل داد. عناصر و متغیرهایی که خروجیساختار 

هاشود. در یک مدل محاسباتی، عاملد، ساختار سیستم نامیده میکننورودي مرتبط می
هـا  هایی باهم تفاوت داشته باشد. به بیان دیگر، عاملناهمگن باشد و یا از جنبهتواند می
هاي مختلف همراه باشد و یا الگوهـاي رفتـاري   شد، با ویژگیتوانند از انواع مختلف بامی

بـه صـورت کـدهاي    سـازي  مـدل ).2،2015متفاوتی را نشان دهد (بیانچی و اسکوازونی
کند تا همه فروض مورد استفاده را به جزئیـات روشـن   را مجبور میسازمدلکامپیوتري 

ا در یـک چـارچوب مشـخص و    کار گرفته شده رهاي بهو همه پارامترها و مکانیسمردهک
).3،2018د (کلین و همکارانکنخالصه توصیف 

هـاي پیچیـده   سیسـتم سـازي  مـدل بنیان رویکردي نوین بـراي  -عاملسازي مدل
است که با یکدیگر در تعامل هستند. بازارهـا و  4سازماندهی-هاي خودمتشکل از عامل

هاي ناهمگنی تشـکیل  مولفهکه ازهستنداي هاي پیچیدههاي اقتصادي، سیستمسیستم
ها با یکدیگر و با محیط تعامل داشته و به نحوي به یکـدیگر وابسـتگی   این عاملاندشده

ـ متقابـل دار  د کـه بــه سـختی قابـل فهـم، تخمــین و کنتـرل هسـتند. ویژگـی خــاص        ن
کـه  باشـد میهایی است که شامل پدیده5هاي پیچیده وجود پدیده ظهوریافتگیسیستم

هـا،  نبوده و در سیستم به وسیله ارتباطـات متقابـل عامـل   بینیپیشابل در سطح خرد ق
ها به تنهایی هرگز قادر نخواهد بـود کـه آن   که تک تک عاملطوريبه،کندبروز پیدا می

.)2017، 6ویژگی را ایجاد کند (الفونسو و دیگران
بنیـان کاربردهـاي متنـوعی در علـوم مختلـف داشـته و جایگـاه       -عاملسازي مدل

در سـازي  مـدل هاي مختلف پیدا کرده اسـت. دانـش   اي را در بین محققان در حوزهویژه

1. Modeling
2. Bianchi& Squazzoni, 2015
3. Klein, et al., 2018
4. Self-organizing
5. Emergent
6. Alfonso, et al., 2017
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که در علوم اما زمانی،هاي فراوانی داشته استهاي مختلف علوم مهندسی پیشرفتزمینه
شود، پیچیـدگی و عـدم قطعیـت بیشـتري بـه وجـود       پرداخته میسازي مدلانسانی به 

هاي کلیـدي، قـوانین رفتـاري    همه فاکتورها نظیر عاملآید. به بیان دیگر، الزم است می
). 1،2002(بنـابیو ها با یکدیگر و با محیط در نظر گرفته شودها، نحوه تعامل عاملعامل
، 3ايههـاي شـبک  ، سیسـتم 2بنیان با موضوعاتی مانند تئوري پیچیدگی-عاملسازي مدل

ارتباط تنگـاتنگی دارد.  6سازيو شبیه5پذیرهاي پیچیده انطباق، سیستم4پویایی سیستم
به دالیلـی بـا یکـدیگر    اما،هاي زیادي با هم داردبنیان شباهت-هاي عاملبا اینکه مدل

بـا توجـه بـه    توانـد  مـی بنیان-هاي عامل. براي مثال مدلدهدنشان میتفاوت هایی نیز 
شده و که از قبل تعیین سازي مدلبه دنبال حل آن است، اهداف سیستمموضوعاتی که 

بر اساس مطالعات موجود، سـه  ). 7،2018(کلینسازي مدل، متفاوت باشددرجات ساده
سـازي  مدلکه عبارتند از ،وجود داردانیبن-عاملسازي مدلو روش مختلف در دگاهید

.)8،2015و رندیلنسکی(وبسطي، روش توسعه و استراتژهدف
9ءگرایشـ یسینوبرنامهيهازبانعموماً با استفاده ازانیبن-عامليهاساخت مدل

يهم برایتخصصيافزارنرميهابسته،نیشود. عالوه بر اانجام می11سیو 10جاوامانند
و نیمشـهورتر ،13لوگـو نـت و 12پسـت يرسـت. شـده ا هیـ تهانیـ بن-عامـل سازي مدل

در اسـت.  انیـ بن-عامـل سازي مدلابزار نیمشهورتر،لوگو. نتباشدمیآنها نیکاربردترپر
. از ردیپـذ یانجـام مـ  لوگـو  نـت افزارسازي و محاسبات با استفاده از نرمشبیهقیتحقنیا

به این .شودمختلف استفاده مییعیو طبیاجتماعيهادهیسازي پدشبیهيبرا، لوگونت
، دارندتیهم زمان فعالبه صورت که توانند به صدها بنگاه مستقلان میسازمدلوسیله، 

1. Bonabeau, 2002
2. Complexity theory
3. Networks
4. Dynamic systems
5. Complex Adaptive system
6. Simulation
7. Klein, et al., 2018
8. Wilensky & Rand, 2015
9. Object Oriented Programming
10. Java
11. C
12. Repost
13. Net Logo
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افراد در سطح خـرد و کـالن   يرفتارهانیبطاتتا ارتباي مختلف بدهندهادستورالعمل
.نندکلیرا تحلردیگینشأت مآنهامتقابليکه از رفتارها

شـدن  ریـ کند که محققان بدون درگامکان را فراهم مینیاانیبن-عامليهامدل
ـ ا،یاضـ یريهـا یدگیچیدر پ ا و هـ شیکننـد و آزمـا  تبـدیل خـود را بـه مـدل   يهـا دهی
بنیان براي -هاي عاملمدلانجام دهند. ،طیمحدر هاعاملتعامالت يبر روییهالیتحل

سازي ها، یک سادهگیرد و مانند سایر مدلتوصیف و توضیح وقایع مورد استفاده قرار می
هاي دنیاي واقعی نبوده و لذا به از سیستم دنیاي واقعی است که الزاما شامل همه ویژگی

بنیان نشان دادن چگـونگی ایجـاد   -هاي عاملند. نقش اصلی مدلکک میفهم بهتر کم
بنیان رونـدهاي تجربـی را   -هاي عامل. مدلباشدمیساختارهاي پیچیده از قوانین ساده 

توان بارهـا اجـرا کـرد تـا تفـاوت در      مدل را می.)1،2017و نپولتانوکند (لیلتسهیل می
سـازي  مدل). 2015، 2شود (ویلنسکی و رندهاي مدل تشخیص داده ها و خروجیپویایی
و هـم توسـط   جیـ رايافزارهـا ، هـم توسـط نـرم   ياانهیراسازيمانند شبیه،انیبن-عامل

تـوان  مـی ارهاافزنرمنیابا استفاده از . استانجام قابلسازي مدلمخصوص يافزارهانرم
-هاي عاملاز مدل.دکررا بررسی ستمیدر رفتار فرد بر رفتار کل سرییتغتأثیریچگونگ
شود تا تصویري از وضـعیت محتمـل در   بینی روندها استفاده میبراي پیشبیشتربنیان 

بنیان به دقت پارامترهاي ورودي -هاي عاملبینی مدلآینده به دست آید. کیفیت پیش
ها، ممکن است نتایج متفاوتی ایجاد شود. بستگی داشته و با تغییر تقدم و تاخر موقعیت

هاي معادالتیبنیان با مدل-عاملسازي مدلت تفاو-3-5
(از کـل بـه جـزء)    3یاسـتنتاج يهـا روشبرخی از محققان عقیده دارنـد اگرچـه   

سـازي  مـدل در مقابـل،  . ستیگشا نگرهاف،اکتشيبرابیشتراما،دهدمییکليهاگزاره
مـدل تعـادل   آن بـا  تفـاوت  و(از جزء به کـل) اسـت  4ییروش استقراکیان،یبن-عامل
ستمیکننده کل سفیمعادالت توص،یسازي تعادل عمومکه در شبیهنستیدر ایعموم

کـه  حالیدر ،شودمشاهده میستمیمعادالت، رفتار سنیهستند و با قرار دادن عدد در ا
یـا  از واحـدها سـازي  مـدل ش،رونیـ کامال متفاوت است. در ا،انیبن-سازي عاملشبیه

1. Leal & Napoletano, 2017
2. Wilensky & Rand, 2015
3. Deductive Method
4. Inductive Method
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و نحوه ارتباط با ياقتصادياز واحدهاکیآغاز و رفتار هرستمیدهنده سلیتشکعوامل
ي از ارتبـاط مجمـوع رفتارهـا   سـتم یرفتار کل سدر ادامه،شود. میفیتوصعواملگرید

از دو جهـت  انیـ بن-عامـل يهـا مـدل لذا،آیدها به دست میعاملنیاز اکیهرمتقابل
چراکـه  ،هاي تعادل عمومی اسـت ز مدلاتر یو لذا واقعری، انعطاف پذ: اوالًاستسودمند 

فـروض  يو بـا برقـرار  دهکـر تیـ کليرا فـدا يپـذیر کـل بـه جـزء، انعطـاف    يهـا مدل
سـوي از د. شـو مـی عدم تطابق مدل با واقعیتسبب،محدودکننده به منظور مهار مدل

ـ بـر ا هتـر و عـالو  سـاده ،فهم و اداره کردناز نظربنیان-عامليها، مدلدیگر قابـل  نی
. دسته اول باشدمیبنیان قابل تفکیک به دو دسته کلی -عاملسازي مدل.استسبه محا
آن پدیـده را  است که با استفاده از یک واقعیت موجـود، صـرفاً  1پدیده محورسازي مدل
نیز همراه شود. 2محور-هاي معادلهبا مدلتواند میدیگر،سوي و از کندسازي میشبیه

ز پیش مشخص است، کمک دالت ریاضی به ترسیم قانونی که ابه بیان دیگر، نوشتن معا
توان آزمون کرد. دسته د. براي مثال قانون عرضه و تقاضا را به کمک این روش میکنمی

که به کشف رفتـار سیسـتم بـا تغییـر در ویژگـی      3اکتشافیسازي مدلدوم عبارتست از 
افی، محقـق گروهـی از   ). در روش اکتشـ 4،2015ویلنسـکی و رنـد  (پـردازد ها مـی عامل
و بدون نیـاز بـه اسـتفاده از    کردهکند، براي آنها ویژگی هایی تعریف ها را خلق میعامل

ند. الزم بـه ذکـر اسـت، در    ککند را کشف میمی5اي که ظهورمعادالت در مدل، پدیده
د.شواکتشافی استفاده میسازي مدلاین پژوهش از روش 

توصیف مدل-4
هدف از نـوع مطالعـات کـاربردي و بـه لحـاظ روش تجزیـه و       رظاز نمطالعه حاضر 

-سازي عامـل هاي این پژوهش از طریق شبیهتحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی است. داده
به کارگیري زکات در کاهش نـابرابري  تأثیرسازي آید. به منظور شبیهبنیان به دست می

-اکتشـافی عامـل  سـازي  مـدل در یک جامعه، دو سیستم اقتصادي با استفاده از دیدگاه
سازي شده است. در حالت کلی، یک جامعه خلق شـده کـه در آن دو گـروه    بنیان شبیه

،ها و خصوصیات متفاوت در نظر گرفته شده است. گـروه اول ها با ویژگیمختلف از عامل

1. Phenomena-based modelling
2. Equation-based
3. Exploratory modelling
4. Wilensky & Rand, 2015
5. Emerge
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معرفـی شـده اسـت. گـروه     2گذارسپردهعنوانبهمتحرك است که 1شامل تعدادي عامل
گـذاري یـا   صـندوق سـرمایه  عنـوان بهکه ل تعدادي عامل غیرمتحرك است دوم نیز شام

شده و داراي ویژگی رشد سازي مدلبه صورت پویا ،4محیط.اندلحاظ شده3گذارسرمایه
شـود. ایـن   هـا مـی  که منجر به کسب درآمد و ثروت براي عاملاستو حاصلخیزي بوده

ثـروت ملـی   عنـوان بـه به بیـان دیگـر   ویژگی نمادي از انواع منابع طبیعی یک جامعه یا
هاي کلی محیط کـه در مـدل   انجامد. ویژگیجامعه است که به ایجاد درآمد ماهیانه می

هـاي بـا کیفیـت،    در نظر گرفته شده است عبارت است از: درصد زمین5زابرونصورت به
ه. حداکثر رشد منابع طبیعی، فاصله زمانی بین تخریب و رشد، میـزان رشـد در هـر دور   

عنـوان بـه هاي در نظر گرفته شده براي گروه اول از عوامل کـه متحـرك بـوده و    ویژگی
ها، ثروت اولیه، امید به زنـدگی،  شود، عبارت است از تعداد عاملگذار شناخته میسپرده

انداز از ثـروت، آسـتانه شـروع بـه     سن شروع به کار، ضریب مصرف از درآمد، ضریب پس
سال)، توانایی کسب دانش 5را بودن حداقل مصرف براي مدت گذاري (با لحاظ داسپرده

از اطالعات محلی. الزم به ذکر است که به منظور سادگی، نرخ رشد جمعیت در جامعـه  
هـا وارد نشـده  در تحلیل6سازي شده صفر در نظر گرفته شده و نرخ رشد اقتصاديشبیه

1. Agent
2. Depositor
3. Investor
4. Environment

.ها استبودن آنکیپارامتر، به معنايمدلنیايرهایمتغزا بودن برون.5
فرض رایز،استياز شروط رشد اقتصادیکیيدرآمدينابرابري،اقتصادبرخی نظریه پردازانبر اساس دیدگاه.6

مصرفدرآمد خود را یتماميدرآمدنییپايها، دهکدرآمد و کاهش نابرابريبر این است که در صورت توزیع 
که براي رشد اقتصادي ندینمایماندازپسرا خودآمدمازاد در،يدرآمديبااليهادهککهیدر حال،کنندمی

دهدینشان مافتهیتوسعه نيکشورهايمحققان معتقدند مطالعات رویبرخضروري است. از سوي دیگر، 
اقشار کم درآمد نییدرآمد پاعالوه بر این،کنند. میلوکسهايکاالدیثروتمندان مازاد درآمد خود را صرف خر

یو کاهش درآمد ملدیتولزانیکاهش مسببجهیشده و در نتهاآنيورو کاهش بهرهیمنجر به ضعف جسمان
شیشده و به افزايضروريکاالهايتقاضاشیافزاسببدرآمد افراد کم درآمد شیافزا،همچنینشود. می

مشارکت در توسعه يافراد برایروانيهاهزیانگ،درآمدعیوزتطبق این دیدگاه،. شودیممنجر دیاشتغال و تول
بودههاچالشنیترمهماز یک، یدرآمديو نابرابراقتصاديرشدنیرابطه ببنابراین، د. دهیمرا افزایش ياقتصاد

یتناقضچیکه هدهدینشان میاقتصادسنجيهایه است. بررسکردن را به خود مشغول محققااست هاسالکه 
با توجه به اختالف در کلدرآمد وجود ندارد. عیبهبود توزيهااستیو سيرشد اقتصادشیافزايهااستیسنیب

قرار یمورد بررسيدمطالعه رشد اقتصانیدر ا،ی مدلسادگلیدلو بهنهیزمنیدر اتصادداناننظر محققان و اق
.نگرفته است
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خیزتر و کسـب  اي حاصلههاي متحرك جهت یافتن مشاغل بهتر و سرزمیناست. عامل
د. عـالوه بـر کسـب درآمـد از محـیط، از دیگـر       کنـ آمد بیشتر در محیط حرکـت مـی  در

ها در نظر گرفته شده است، توانایی انجام معاملـه  هایی که در این مدل براي عاملویژگی
هـا  دیگـر، عامـل  سـوي شـود. از  که به ایجاد درآمدهاي غیرمسـتمر منجـر مـی   باشدمی
گذاري پرداخته و سالیانه سود حاصـل  هاي سرمایهگذاري نزد صندوقپردهتوانند به سمی

گذاري خود را دریافت کنند. هر عامل، پس از کسب درآمد همـواره بخشـی از   از سرمایه
د و در نهایت پس از سپري شدن حـداکثر سـن   کنانداز میمصرف و بخشی را پسآن را
در بـازه امیـد بـه زنـدگی او در نظـر      شده براي هر عامل که مقداري تصادفیبینیپیش

گرفته شده است، آن عامل دچار مرگ شده و ثروت خود را در همـان سـرزمین بـه ارث    
د، از آن کرخانواده او نیز تلقی عنوانبهتوان آنها را هاي همجوار که میگذارد تا عاملمی

هرعامـل،  ده و ثروت خود را افزایش دهند. براي حفظ جمعیت پس از مـرگ  کربرداشت 
از يد. گـروه دیگـر  شـو اي تصادفی ایجاد مـی د در نقطهعامل جدیدي با مشخصات جدی

هــاي گــذاران بــه صــورت صــندوقاي از ســرمایهنماینــدهعنــوانبــههــا در مــدل عامــل
نمـادي از  عنوانبهتوان آنها را گذاري تعریف شده است که غیرمتحرك بوده و میسرمایه

مالی، بازارهاي مالی و یـا بـورس در نظـر    مؤسساتگذاري، هاي سرمایه، صندوقهابانک
تعیـین  زابـرون هایی است که به صورت گذاري داراي ویژگیهاي سرمایهگرفت. صندوق

، آسـتانه توانـایی جـذب    1یا دارایی اولیـه ها، ثروتد و عبارت است از: تعداد عاملشومی
ذاري)، نـرخ بــازدهی  گـ گـذاري (یـا نـرخ ســود سـپرده    سـپرده، ضـریب هزینـه ســرمایه   

گذاري یا سقف جذب گذاري، توانایی کسب دانش از محیط، آستانه توقف سرمایهسرمایه
اي طراحی شـده اسـت   ها به گونهسپرده. براي جلوگیري از رخداد پدیده پونزي، سیستم

گـذار، تـا میـزان مشخصـی    گذاري یا به تعبیر دیگـر هـر سـرمایه   که هر صندوق سرمایه
گذار، برابـر بـا نصـف دارایـی     ه جذب کند. آستانه جذب سپرده هر سرمایهسپردتواند می

تواند بیش از نصـف دارایـی خـود،    گذاري نمیاولیه او است. به عبارت دیگر، هیچ سرمایه
بایسـت  یا بدهی داشته باشد. به محض رسیدن بـه ایـن آسـتانه، مـی    ،سپرده جذب کند

دوبـاره  هـاي قبلـی خـود بپـردازد تـا      دهیپذیري را متوقف کند و به بازپرداخت بسپرده
سازي است که در آن نوعی شبیهحقیقتپذیري بازگردد. این حالت در محدوده سپردهبه

طور گذاران به. داراي توزیعی نرمال بوده و بر اساس آنچه در دنیاي واقعی وجود دارد نسبت به ثروت اولیه سپرده1
قابل توجهی باالتر است.
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د. سـود  کنـ وقـوع پدیـده پـونزي جلـوگیري مـی     شـود و از  محدودیت منابع توجه میبه
مـال  صورت نرگذاران بر اساس سودآوري بازار سرمایه است که بهپرداخت شده به سپرده

اسـت و  زابـرون توزیع شده اسـت. از آنجـا کـه بـازدهی     و انحراف معیار µبا میانگین 
نظمی فاصله دارد. شود، لذا مدل فوق از مرحله بیوسیله رفتار نسبی مشخص نمیبه

بـا اسـتفاده از ایـن مـدل، دو سیسـتم اقتصـادي       ،که قبال نیز اشاره شـد طورهمان
، سـازي یـک الگـوي اقتصـاد اسـالمی     شـبیه منظـور شد. بـه سازي خواهدمختلف شبیه

بـه ایـن   شده اسـت. قبلی اضافهسیستم اسالمی، بهویژگییک عنوانبهمکانیسم زکات 
اي طراحی شده و مکانیسم به گونهدر این سیستم یک صندوق زکات ایجاد شده منظور،

انباشـته  تثـرو از 1دو دهک باالي درآمدي، در پایان هر سال دو و نیم درصـد است که
زکات، صندوق تاواریز کرده زکاترا به صندوقگذاريهاي سرمایهدر صندوقخودشده 

. کنـد دهک درآمدي پایین به نسـبتی مشـخص تقسـیم   4ري شده را بین وآمبلغ جمع
% آن به دهـک  40شده است کهطراحینحوه تقسیم به جهت توزیع بهتر به این صورت 

% به دهک چهارم درآمدي تخصـیص  10دهک سوم و % به20% به دهک دوم، 30اول، 
2.یابد

3پارامترهاي ورودي-4-1

هــاي گــذاران، تعــداد صــندوقپارامترهــاي ورودي عبــارت اســت از: تعــداد ســپرده
سـازي،  شود، طـول دوره شـبیه  گذار از آن نام برده میسرمایهعنوانبهگذاري که سرمایه

گـذاران متفـاوت اسـت، بـازدهی     ران و سـرمایه گـذا ثروت اولیه که مقدار آن براي سپرده
گـذاري  گذاري که توزیعی نرمال دارد و انحراف معیار آن بیـانگر ریسـک سـرمایه   سرمایه

گذاري.گذاري یا هزینه سرمایهاست و سود سپرده

ف همه کشورهاي اسالمی قوانین یکسانی در رابطه با منابع و مصارهاي قبل بیان شد،طورکه در قسمتهمان. 1
در اینجا نصاب زکات، ثروت دهک نهم و میزان زکات یک چهلم میزان ثروت انباشته شده آنها در زکات ندارند.

گذاري در نظر گرفته شده است که بر اساس عقیده برخی فقها مبنی بر گسترش منابع زکات از صندوق سرمایه
گانه به سایر موارد، بنا به شرایط زمان است.موارد نه

ترین و اولین اولویت زکات پرداخت به فقرا و مساکین است. در مورد مصارف این مهمسوره توبه 60ه طبق آی. 2
گانه و مصادیق آن ذکر نکته را باید گفت که قوانین کشورهاي مختلف، تعاریف گوناگونی را براي موارد هشت

اند. کرده
3. Input Parameters
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1متغیرهاي عمومی-4-2

گـذار، ثـروت جـاري صـندوق     متغیرهاي عمومی عبارتند از: ثـروت جـاري سـپرده   
ذاري، ثـروت ایجـاد شـده کـه بیـانگر مجمـوع ثـروت ایجـاد شـده حاصـل از           گـ سرمایه
شـود، مجمـوع کـل    گذاري است و بـراي بررسـی سـازگاري مـدل اسـتفاده مـی      سرمایه

هاي بازار سرمایه، ثروت اولیه کل، شـاخص جینـی و نقـاط الزم بـراي رسـم      بازپرداخت
منحنی لورنز.

2اران)گذها (سپردهمتغیرهاي مربوط به عامل-4-3

دهنده جمعیت جامعه است. این بوده که نشانزابرونگذاران تعداد عوامل یا سپرده
گذاران که نماینده سرپرست خانوار هستند، در محیط حرکـت کـرده و از طریـق    سپرده

معامله به کسب درآمد پرداخته و مقداري از درآمد حاصل را به مصرف و مقـداري را بـه   
دهنـد. همـه افـراد جامعـه لزومـا در هـر دوره       اختصـاص مـی  گـذاري  انداز و سپردهپس

هـا وجـود   گذاري بـراي ایـن عامـل   اما از آنجا که احتمال سپرده،کنندگذاري نمیسپرده
گـذاران یـا   شوند. متغیرهاي تعریف شده مربـوط بـه سـپرده   گذار نامیده میدارد، سپرده

گـذاري  هـاي سـرمایه  قهاي متحرك مدل عبارت است از: حجم پولی که در صندوعامل
گذاري کـرده اسـت، ثـروت هـر     گذاري شده است، حجم پولی که هر عامل سپردهسپرده

گذاري.عامل در هر دوره و آستانه شروع به سپرده

انگذارسرمایهمتغیرهاي مربوط به -4-4
بـا  انـد، هاي غیر متحـرك در محـیط بـوده   گذاران که عاملالزم است تعداد سرمایه

گذاران و دیگر متغیرهاي محـیط تناسـب داشـته باشـند.     رزمین، تعداد سپردهامکانات س
گـذاران، درآمـد   گذاران عبارتنـد از: مجمـوع ثـروت سـرمایه    متغیرهاي مرتبط با سرمایه

گذاران. پرداخت سود پیشنهادي سرمایه3گذاران و نرخ سودگذاران، بدهی سرمایهسرمایه
ي قابل پرداخت است. گذاربه سپرده در پایان دوره سرمایه

سـاله را  5تیـک یـک دوره   60مـاه اسـت و لـذا هـر     1نشـان دهنـده   4هـر تیـک  
گذاري بلند مـدت در مـدل اسـت. در ادامـه بـه      کند که یک دوره سپردهسازي میشبیه

1. Global variables
2. Agent Variable

شود.گذار تعیین میاین نرخ سود، با توجه به عملکرد و سوددهی دوره قبل هر سرمایه.3
4. Tick
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گذاري مرسـوم یـک جامعـه را    که رفتار سرمایه1هاي مدل در سیستم توصیف خروجی
دهنده یک الگوي اسالمی در جامعه است، پرداختـه  که نشان2دهد و سیستم نشان می

خواهد شد.

1هاخروجی-4-5
تـوان بـه   شود که از آن جملـه مـی  هاي مختلفی از این برنامه استخراج میخروجی

مجموع ثروت ایجاد شده به وسیله بازارهاي سـرمایه و توزیـع ثـروت در سـطح جامعـه،      
د.اخص جینی اشاره کرتوزیع ثروت و شبراي نشان دادن منحنی لورنز

تحقیقنتایج- 5
ها بر توزیع ثروت در جامعـه بـا اسـتفاده از ابـزار     رفتار عاملتأثیربراي نشان دادن 

سازي شده است. سیسـتم اول، یـک   بنیان، دو سیستم اقتصادي شبیه-عاملسازي مدل
کـه بـر   گـذاري بـوده   جامعه با شیوه رایج کسب درآمد از سرمایه یا مشارکت در سرمایه

گذاري خود، نرخ سود علـی الحسـاب   گذار بر مبناي بازدهی سرمایهاساس آن هر سرمایه
پردازد. پس از اتمام دوره، اصل سـپرده  گذاران میاعالم کرده و به جذب سپرده از سپرده

سـازي  د. سیستم دوم شبیهشوگذار پرداخت میشده به سپردهو سهم سود قطعی کسب
می است که به وسیله اضافه کردن مکانیسم زکات به سیستم یک سیستم اقتصادي اسال

سازي چند مرتبه انجام و تکرار شـده اسـت تـا روابـط بـین      اول شکل گرفته است. شبیه
منظـور آشـنایی بیشـتر بـا ابـزار      پارامترهاي مختلف درك شود. الزم به ذکـر اسـت، بـه   

ست.ارائه شده ا1در پیوست 2بنیان، پنل کاربري-عاملسازي مدل

هاي هر سیستم  توصیف ویژگی-5-1
هـاي هـر سیسـتم انجـام     در این قسمت، جمع بندي و مـروري کلـی روي ویژگـی   

کلی بر اساس فروض زیر بنا شده است: طوربهها شود. این سیستممی
اي با شود جامعهفرض میNگذار و سپردهMگذار وجود دارد. این جامعه سرمایه

کنـد کـه نشـان دهنـده     صلخیز است و هر دوره رشد میداراي محیطی پویا و حا
د. کناي آن سرزمین ایجاد درآمد میهمنابع طبیعی سرزمین بوده و براي عامل

1. Outputs
2. Interface
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دهـد کـه هـر    یک زمان سنج وجود دارد که زمان را به صورت گسسته نشان می
ماه است.1تیک نشان دهنده 

ه بـا دیگـران مسـاوي یـا     در مقـدار اولیـ  تواند میهر عامل داراي ثروتی است که
نامساوي باشد. 

کـه بـر اسـاس آن    اسـت  گذاري بوده گذار داراي بازدهی بالقوه سرمایههر سرمایه
سـود  و پس از پایـان دوره، اصـل سـپرده و    ذب سپرده نرخ سود را اعالم براي ج

د.کنقطعی سپرده را پرداخت می
از درآمد حاصل از کند که عبارتستگذار از سه طریق درآمد کسب میهر سپرده

منــابع طبیعــی ســرزمین، درآمــد حاصــل از انجــام معاملــه و درآمــد حاصــل از  
گذاري.  سپرده

که مـانع از  گذار یک آستانه عدم توانایی جذب سپرده وجود دارد براي هر سرمایه
د.شوانباشت بدهی او می

پـس از  توضیحات، به بررسی سیستم و نحوه توزیع ثروت در جامعـه  مطابق با این
سال خواهیم پرداخت.20و 15، 10، 5سپري شدن 

1سیستم-5-2
گذاري گذاري که بر اساس سود عملکرد سرمایهسازي حالت رایج سرمایهبراي شبیه

5واحـد و  100گـذار بـا میـانگین ثـروت اولیـه      سـپرده 1000، 1بنا نهـاده شـده اسـت   
ظر گرفته شده است که در جامعـه  واحد در ن70000گذار با میانگین ثروت اولیه سرمایه

هـاي  دن وروديستند. در این حالت پس از وارد کرسازي شده به فعالیت مشغول هشبیه
اسـتخراج شـده   1مدل، نمودار توزیع ثروت، نمودار جینی و نمودار لورنز مطابق با شکل 

اما ،غیریکنواختد که توزیع ثروت در این حالت نسبتاًشومشاهده می1در نمودار است.
گـذاري بـوده و از سیسـتم    متعادل است. از آنجا که سوددهی بر اساس عملکرد سـرمایه 

متعادل توزیع شـده  هاي درآمدي به صورت نسبتاًربوي فاصله دارد، ثروت در همه دهک
ها در جامعه نمودار لورنز و جینی نیز بیانگر توزیع درآمد نسبتا متناسب بین عامل.است
است.

ها از حالت ربوي و یا ها توضیح داده شد، براي متفاوت شدن این سیستمطورکه در توصیف مدل و ویژگیهمان. 1
گذاران تعلق گذاري به جاي نرخ بهره به سپردهکرد سرمایهپرداخت بهره به جاي سود، در کل مدل، سود عمل

گرفته است. 
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محققهاي یافتهمنبع: 
مرسوميگذارهیسرمايالگورهاي نمودا.1کل ش

اي در جهت کاهش کند و نگاه نوع دوستانهاگرچه سیستم بر اساس سود فردي رفتار می
ها در جامعه وجود ندارد، اما نتایج حـاکی از آنسـت کـه تعـداد     فقر و نابرابري بین عامل

همه دهک درآمدي به صورت متعادل توزیع شده است و در هیچ دهـک  افراد جامعه در 
سـازي و  درآمدي تمرکز قابل توجهی وجود ندارد. براي مشاهده نتـایج حاصـل از شـبیه   

هاي عامل بنیـان، نتـایج   هاي مدل با توجه به ویژگی تصادفی بودن مدلتحلیل خروجی
نمایش داده شده است. 1بار اجرا میانگین گرفته شده و در جدول 10حاصل از 

1ستمیسازي سحاصل از شبیهجینتا.1جدول

هاي محققمنبع: یافته

5101520سال
321/0323/0317/0317/0ضریب جینی

72/5102/5822/8079/101هاهمیانگین سپرد
14/11213/15836/20282/248گذارانمیانگین ثروت سپرده

38662238859050108732گذارانسود پرداختی توسط سرمایه
81099در جامعه75تعداد افراد با عمر باالي 

437590693776تعداد مرگ و میر در جامعه
646/2388/3111/4806/4شاخص کسب دانش افراد جامعه
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سـال کـه   20شود، ضـریب جینـی در طـول    مشاهده می1که در جدول طورهمان
سال نوسان کمـی را نشـان   20و در طول 0,31میانگین طوربهتیک است 240معادل 

دیگـر  سـوي دهد که بیانگر نرمال بودن روند توزیع درآمد در این سیسـتم اسـت. از   می
حـدود  چنـین  هـم گذاران روندي فزاینده دارد. ها و میانگین ثروت سپردهمیانگین سپرده

و تعداد مرگ و میر در این سال دارند 75گذاران طول عمري باالي یک درصد از سپرده
شـاخص کسـب   عنـوان بـه کـه  1اندازبر این، متغیر چشمافزونحالت روند فزاینده دارد. 

دانـش در جامعــه در نظــر گرفتـه شــده اســت، در طـول دوره در حــال افــزایش اســت.    
کلی در این حالت سه شاخص رفاه که عبارت است از درآمد و ثروت جامعه، طـول  طوربه

متعادلی دارند.ه زندگی در جامعه و کسب دانش در جامعه روند نسبتاًعمر یا امید ب
بندي جامعه به سه سطح درآمدي که با طبقه فقیـر، متوسـط و ثروتمنـد    با تقسیم

به دست آمده است. این نمودار رونـد تغییـر تعـداد    2مشخص شده است، نمودار شماره 
دل با بیست سـال اسـت نمـایش    دوره که معا240افراد موجود در هر طبقه را در طول 

دهد: می

محققهاي یافتهمنبع: 
يمختلف درآمديهاافراد در کالسرییروند تغنمودار.2شکل 

توان روند تغییرات تعداد افراد جامعه در سطوح مختلف درآمـدي را  می2در نمودار 
قه مختلف درآمدي در طول زمـان تـا حـدودي    شاهد بود. توزیع درآمد بین افراد سه طب

1. Vision
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اما تعداد افراد طبقه وسـط همـواره بـیش از طبقـه     ،نوسان داشته و در حال تغییر است
. این در حالی است که تعداد افرادي کـه در طبقـه ثروتمنـد جامعـه قـرار      باشدمیفقیر 
دارد یـان مـی  است که ب1ییدي بر اصل پارتوأبیان و تحقیقت بسیار کم است و در ،دارند

.2بیشتر ثروت جامعه در اختیار گروه اندکی قرار دارد

2سیستم -5-3
دن ویژگی پرداخـت زکـات،   کرو اضافه 1این سیستم با ایجاد تغییراتی در سیستم

دهنده یک سیستم نمـادین اقتصـاد اسـالمی اسـت. بـه ایـن منظـور تغییراتـی در         نشان
اعمال شده است: 1سیستم 
وري زکات در مدل ایجاد شده است. یک صندوق جمع آ
بایسـت یـک چهلـم یـا دو و نـیم      در پایان هر سال دهک درآمدي نهم و دهم می

ذاري را بـه صـندوق   گـ هـاي سـرمایه  درصد از ثروت انباشته شده خود در صندوق
ند.  زکات واریز کن

هاي درآمـدي  مبلغ جمع آوري شده در صندوق زکات در پایان هر سال بین دهک
شود.به نسبت مشخص تقسیم میپایین،

رفتــار یــک جامعــه اسـالمی بــا مکانیســم زکــات  2بـه ایــن ترتیــب، در سیسـتم   
هاي مدل، نمودار توزیع ثروت، جینی و دن وروديکرسازي شده است. پس از وارد شبیه

استخراج شده است.3لورنز در شکل 
وت به توزیع نرمـال  ، نمودار توزیع ثرکردهتوان مشاهده می3در شکل کهطورهمان

نزدیک شده است که بیانگر بهبود وضعیت جامعه بـا اضـافه شـدن مکانیسـم زکـات در      
کـه  ،، نمـودار جینـی در حـال کـاهش اسـت     3اسـت. در شـکل   1مقایسه بـا سیسـتم   

. باشـد مـی 2روند کاهش نابرابري در توزیـع درآمـد و ثـروت در سیسـتم     يدهندهنشان
بـه خـوبی   1عیت برابري جامعه را در مقایسه بـا سیسـتم   منحنی لورنز نیز بهبود در وض

هاي مدل، با توجه به ویژگی تصـادفی  منظور استخراج و تحلیل خروجیدهد. بهنشان می
بار اجرا شده و میـانگین نتـایج   10بنیان، در این حالت نیز مدل -هاي عاملبودن مدل
آورده شده است.2اجرا در جدول 10حاصل از 

1. Pareto principle
شود که نام آننیز شناخته میور و اصل تُنُکی فاکتقانون افراد اندك اساسی،80-20هاي قانون با ناماصل پارتو . 2

هاي ایتالیا درصد زمین80دریافت 1906در سال شده است. اواقتصاددان ایتالیایی گرفته ،ویلفردو پارتواز نام 
.درصد مردم آن کشور است20در دست 
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محققهاي یافتهمنبع: 
یاسالمياقتصاديالگوهاي نمودار. 3شکل 

خالصه شده است.2در جدول 2سیستم سازي مدلهاي به دست آمده از خروجی

یسازي اقتصاد اسالمحاصل از شبیهجینتا.2جدول
5101520سال

30/026/023/021/0ضریب جینی
41/7211/8602/12549/150هاهمیانگین سپرد

63/13702/19358/24976/307گذارانمیانگین ثروت سپرده
3871396628181841189773گذارانسود پرداختی توسط سرمایه

13131113در جامعه75تعداد افراد با عمر باالي 
321471585678تعداد مرگ و میر در جامعه

26/399/367/431/5شاخص کسب دانش افراد جامعه
محققهاي یافتهمنبع: 

کـه بیـانگر کـاهش    ،اسـت 2نتایج حاکی از روند کاهنده ضریب جینی در سیستم 
آغـاز  3/0از 1هماننـد سیسـتم   2. ضریب جینی در سیستم باشدمینابرابري در جامعه 
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توزیع بهتر درآمد با همواره در حال کاهش است کهساله 20شود ولی در طول دوره می
بـراي درك  دهـد. را نشان مـی 2المی پرداخت زکات در سیستم دن ویژگی اسکراضافه 

میـزان سـرمایه   بیـانگر بهتر از وضعیت جامعه با نگاهی به میانگین سپرده که به نـوعی  
. ایـن نتیجـه از   باشـد مـی جامعه است، روند بهبود رفاه جامعه به خـوبی قابـل مشـاهده    

د است.گذاران نیز کامال مشهومیانگین ثروت سپرده
از آنجا که ثروت جامعه و سرمایه افراد جامعـه معیارهـایی بـراي نشـان دادن رفـاه      

دهـد.  افزایش رفاه در الگـوي اسـالمی را نشـان مـی    2شوند، جدول جامعه محسوب می
گذاران کـه  گذاران و سود پرداختی توسط سرمایهمیزان سپرده افراد جامعه، ثروت سپرده

در طـول دوره افـزایش   1امعه اسـت، هماننـد سیسـتم    شاخصی از ثروت و مصرف در ج
است. یافته

توان نتیجه گرفت کـه وضـعیت   می2و 1اي بین نتایج مندرج در جداول با مقایسه
اسـت و لـذا   1تر از سیسـتم  مطلوب2کلی در سیستم طوربهدرآمد و ثروت افراد جامعه 

، در ایـن حالـت بیشـتر    دباشـ مـی رفاه جامعه که ناشی از شاخص ثروت و درآمد جامعه 
است. شاخص دیگر در نظر گرفته شده بـراي محاسـبه رفـاه جامعـه، شـاخص امیـد بـه        

75شود تعداد افراد با طـول عمـر بـاالي    که مشاهده می،زندگی و طول عمر افراد است
دیگر تعداد مرگ و میر نیـز در  سويبوده و از 1سال در الگوي اسالمی بیش از سیستم 

لذا از لحاظ طول عمـر  باشد،میکمتر 1رز چشمگیري نسبت به سیستم این حالت به ط
2شود، وضعیت افـراد جامعـه در سیسـتم    که شاخصی براي امید به زندگی محسوب می

انداز نشـان  تر است. شاخص دیگر، شاخص کسب دانش است که با خروجی چشممطلوب
بوده اسـت کـه بیـانگر    2کمتر از سیستم 1داده شده است. این شاخص نیز در سیستم 

کلـی  طـور بـه لذا ،باشدمی2نسبت به سیستم1کسب دانش کمتر جامعه در سیستم
20تـري را در طـول دوره   هاي توسعه انسانی وضعیت مطلـوب شاخصرظاز ن2سیستم 

گذارد.ساله به نمایش می
مـدي  هاي مختلف درآ، روند تغییر تعداد افراد جامعه در سطوح و طبقه4در نمودار 

تعـداد افـراد   . باشـد مـی تیک که معادل با بیست سال است قابل مشاهده 240در طول 
کـه  ،فقیر جامعه در طول دوره مورد مطالعه، به طرز چشمگیري در حـال کـاهش اسـت   

تواند نشان دهنده ایجاد مطلوبیت و معیار افزایش رفاه جامعـه باشـد. افـراد متوسـط     می
باشند. به عبارت دیگر، توزیع ثروت افراد جامعه ش میجامعه نیز به سرعت در حال افزای
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Middle Class
People

Poor People

Rich
People

د. به عبارت دیگر طبقـه فقیـر جامعـه کـاهش     باشمیبه سرعت در حال یکنواخت شدن 
پیوندد.یافته و به طبقه متوسط جامعه می

محققهاي یافتهمنبع: 
تعداد افراد جامعه در سطوح مختلف در طول زمانریینمودار روند تغ. 4شکل

یاسالميالگوبا2ستمیدر س

شده، نمودارهاي دو سیستم بـه  سازي مدلبراي مشاهده و بررسی بهتر دو سیستم 
قیـ تحقنیـ در اکـه آنجـا دیگر ازسويازد. شوارائه می2اي در پیوست قایسهصورت م
بیشـتر زیـ نیواقعـ يایمربوط به مصرف در دنتیوارد شده و مطلوبینسبرفتارویژگی 

کـرده  سهیمقانیریسااست و افراد در هر مرحله ثروت و مصرف خود را نسبت به ینسب
گاهیجاموقعیت نسبی و داشته باشد، تیآنها اهميثروت براایهیسرمانکهیاز اشتریبو

حاکی از آنست کـه وضـعیت   پژوهش نیاهايیافتهاست،تیاهميداراشانیايآنها برا
نشـده کلـی بـدتر   طـور بـه ولـی  ،زکات تغییر اندکی داشتهنسبی ثروتمندان با پرداخت

.1است

جعه شود.قق مرابراي مطالعه بیشتر به رساله مح.1
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گیريهنتیج- 6
فقر و نابرابري دغدغه اصلی جوامع است و اندیشمندان و محققـان تـالش   يمسأله

فقـر انجـام   بـراي برطـر کرفـدن   بسیاري در جهت شناسایی علل و معرفی راهکارهـایی  
هـاي  زیـرا فقـر در زمـان   ،اي اسـت چیـده فقر موضـوع پی گیريهاند. محاسبه و اندازداده

مختلف تعاریف متفاوتی داشته است. مطابق دیـدگاهی کـه پذیرفتـه شـده اسـت، فقـر       
. اسـالم در  باشـد مـی ذاتی با مصرف، توزیع درآمد و رفاه مرتبط طوربهاي است که مقوله

ده کـر فی هایی را به بشریت معرزمینه کاهش فقر و نابرابري راهکارهایی دارد و مکانیسم
است که با حرکت در آن راستا فقر و نابرابري در جامعه تسکین پیدا کنـد. یکـی از ایـن    

ها، مکانیسم زکات است. مکانیسم
برداري از صدقه و زکات، مکانیسمی اسالمی است کـه بـه توزیـع    آوري و بهرهجمع

از احتکـار  انجامد. در برنامه اقتصادي اسالم، زکـات ثروت و کاهش نابرابري درآمدي می
گیرد که قابـل احتکارنـد. درآمـدهاي    زیرا زکات به کاالهایی تعلق می،کندجلوگیري می

درسـت هـاي راکـد و احتکـار مـوانعی هسـتند کـه از اجـراي        گذاري نشده، پولسرمایه
هاي راکد را متوقف کند. زکات، احتکار و انباشت پولي اقتصادي جلوگیري میهافعالیت

گـذاري وارد شـده و ایـن    هاي راکد اجبارا در جریان سرمایهریق، پولکند و به این طمی
چیـز شیعه موارد وجوب زکات را در نه فقهايبیشترشود.امر به افزایش تولید منجر می

دهد که هیچ نشان میات ائمه معصومینقرآن و روایآیاتبررسی ولی، دانندمنحصر می
درمختلفـی ، بلکـه آیـات  اسـت اشـته ندبر چنـین انحصـاري داللـت    یک از آیات قرآن

امـا رسد، به نظر میاتیتعارضموجودروایات در اگرچه دارد.وجود عمومیت موارد زکات 
در نـص  است. به بیان دیگـر، برخاسته از تغییر شرایط زمانی و مکانی عموماتفاوت آنها

یـین آن  تعواستشدهتعیین نبراي زکاتمورد خاصی به صورت انحصاريصریح قرآن،
انجام زمانبراساس شرایط و مقتضیات ،حاکم اسالمیتوسطاز احکام حکومتی است که 

داند. آن را در اسالم به خوبی میواالياهمیت زکات و جایگاه هر فرد مسلمان،.گیردمی
به زکات دستور داده شده است.» انفاق«و » صدقه«با عنوان ي، در آیات بسیارهمچنین

ین پایه ترمهمعنوانبهزکات، پس از نماز،زو متواتري اگوناگونر روایات دبر این، افزون
و فقهـاي مـذاهب اسـالمی وجـوب آن را از ضـروریات اسـالم       اسـت شدهنام بردهدین 

همچنان مباحث ،نظر گرفته شدهزکات در در اسالم برايکه اند. با همه اهمیتی دانسته
د. یکی از مباحـث بسـیار   شوگذشته مطرح میهاي دورهآن در قالب موضوعات و شرایط 
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اي قابـل مالحظـه  تغییـر موارد وجوب زکات است که در فقه شیعه ، زکاتمرتبط با مهم 
بر اثر پیشـرفت  کهوجوديشود. با گذشته مطرح میهاي در قالبهمچنانو کرده استن

گرفتـه نجـام ای اساسـ و موارد ثروت تغییرات و تغییر شرایط زندگی، در منابع تکنولوژي
اند کـه زکـات مـال فقـط در مـوارد      بر این عقیدهچنان همر فقهاي شیعه بیشتاما، است

گانه گندم، جو، خرما، کشمش، طال و نقره مسکوك، شتر، گاو و گوسفند واجب است. نه
امـروزه در  امـا  ، منابع اصلی ثـروت مـردم بـوده اسـت.     صدر اسالممذکور درموارد 

سایر مـوارد  دیگر،سوي. از دینار، انواع مختلف پول رایج استمعامالت به جاي درهم و
گـران قیمـت، کارخانجـات و    هـاي  دارایـی ماننـد رایـج هـاي در برابـر ثـروت  زکات نیـز 

هاي بزرگ بسیار ناچیز است. این در حالی اسـت کـه مـوارد مصـرف زکـات کـه       شرکت
د دارد. اشـکال اساسـی   وجوهنوز صراحت در قرآن کریم نام برده شده، در همه جوامع به

کـه  زکات چراآن است کهد،شومیگانه مطرحکه در خصوص انحصار زکات در موارد نه
هاي الهی بوده و براي آن، مصـارف مختلفـی تعیـین شـده اسـت، در      ین فریضهترمهماز 

ثـروت اصـلی   عنـوان بـه ، خاصـی زمانی که فقط در برهه وجوب پیدا کرده استمواردي
یکـی از دالیـل   و اکنون بسیاري از موارد آن منتفـی اسـت.  شده است شناخته میمردم 

مغفول ماندن این فریضه، مطالعات ناکافی در خصوص کارایی زکات در کاهش نابرابري و 
توزیع ثروت و درآمد در جامعه اسالمی است. 

بنیان در دهه اخیر توجه محققان سراسر جهـان  -عاملسازي مدلاستفاده از روش 
ده است و ضـرورت اسـتفاده از   کرعلوم اقتصادي به خود جلب ویژههوم مختلف برا در عل

این روش در حوزه اقتصاد اسالمی به جهت تبیین نقش تعـالیم اسـالمی در حرکـت بـه     
ر کشـورهاي  بیشـت آنجـا کـه   شـود. از سمت توسعه و عدالت اجتماعی نیز احسـاس مـی  

بیشـتر انـد و لـذا   موفـق نبـوده  اسالمی در اجراي قوانین و تعالیم شـرع مقـدس اسـالم   
کشورهاي اسالمی در زمره کشورهاي کمتر توسعه یافته قرار گرفته اند، بـه کمـک ایـن    

توان فارغ از بحـث اجراشـدن یـا نشـدن دقیـق تعـالیم اسـالم در جوامـع و         ها میروش
موکـد اسـالم را   هـاي  عمـل بـه هـر یـک از تعـالیم و ویژگـی      تـأثیر کشورهاي اسالمی، 

منعکس کننده اهمیت اجراي دقیـق ایـن تعـالیم    تواند میرده و نتایج مدلکسازي مدل
باشد و به این ترتیب تدبیر اسالم در رابطه بـا اداره جامعـه در سـطح کـالن را بـه دنیـا       

بشناساند.
زکـات در توزیـع ثـروت در اقتصـاد     ات واقعـی تـأثیر سـازي  مدلمطالعه به در این 

اي بـین  سـازي دو سیسـتم اقتصـادي، مقایسـه    هو به وسیله شـبی هاسالمی پرداخته شد
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گذاري مرسوم و یک سیسـتم اقتصـاد   هاي رفاه در یک سیستم اقتصادي سرمایهشاخص
دهـد کـه سیسـتم    . نتایج به دست آمده به خوبی نشان میه استصورت پذیرفتاسالمی 

سیسـتم اقتصـادي اسـالمی    عنـوان بـه اقتصادي با ویژگی جمع آوري و توزیع زکات که 
هاي بـاالتر رفـاه و توسـعه انسـانی اسـت. نتـایج بیـان        رفی شده است، داراي شاخصمع

هایی است که در کنار سایر تعالیم شرع مقدس اسالم، دارد که زکات یکی از مکانیسممی
و ثـروت  و توزیع بهتـر درآمـد   قادر به کاهش فقر در جوامع مسلمان و رسیدن به عدالت

این تأثیردن مکانیسم صدقه، کرطالعات بعدي با اضافه د در مشوخواهد بود. پیشنهاد می
راهکار اختیاري اسالم در جهت کاهش نـابرابري بررسـی شـود. الزم بـه ذکـر اسـت در       

توان این مدل را هرچه بیشتر در راستاي تعالیم اسـالم توسـعه داد و   میمطالعات بعدي
س، منع غـرر و غیـره را   دیگر نظیر پرداخت صدقه، راستگویی، پرهیز از تدلیهاي ویژگی

را وارد يرشـد اقتصـاد  یآتـ توان در مطالعـات میدیگر،سويد. از کرنیز به مدل اضافه 
و يکامل مدل سـاز طوربهرا يدرآمد بر رشد اقتصادعیحاصل از توزجیمدل کرده و نتا

لذا این مقاله حسن آغازي بر ایجاد یک مدل کامل اسالمی اسـت و توسـعه   .آزمون نمود
ي هـا پژوهشپیشنهادي براي محققان مطرح شود که امید است در عنوانبهتواند میآن

آتی به آن پرداخته شود.
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1پیوست 

پنل کاربري مدل.5شکل
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2ستمیثروت در سعینمودار توز 1ستمیسنمودار توزیع ثروت در 

2ستمیلورنز در سیمنحن 1ستمیلورنز در سیمنحن

2پیوست

شدهسازي مدلمقایسه نمودارهاي توزیع ثروت در دو سیستم .1شکل

مال بوده و نشان دهنـده تجمـع کمتـر    داراي توزیعی نزدیک به توزیع نر2سیستم 
1ي پایین درآمدي است و بهبود توزیع ثروت را در مقایسه بـا سیسـتم   هاافراد در دهک

دهد.نشان می

شدهمقایسه منحنی لورنز در دو سیستم .2شکل

کـه ایـن امـر    ،تر اسـت درجه نزدیک45به خط 2منحنی لورنز مربوط به سیستم 
.است1نسبت به سیستم 2ر توزیع بهتر درآمدي در سیستم بیانگ
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2ستمیدر سینیجیمنحن1ستمیسدرینیجیمنحن

شدهمقایسه منحنی جینی در دو سیستم .3شکل

سـاله نمـایش   20نمودارهاي ضریب جینی و تغییرات آن را در طول دوره 3شکل
ضریب جینی با نوسانات کمی همراه بـوده امـا در طـول دوره بـه     1دهد. در سیستم می
منحنی جینـی رونـد کاهشـی    2ند یکنواختی دارد. این در حالی است که در سیستم رو

داشته و بیانگر برابر شدن توزیع درآمد در طول دوره و بهبود وضعیت رفاه جامعه است.
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