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 چکيده
  حـل نشـدن پـاک و صـورت     یـل بـه دل  یا که در آن صـورت مسـاله   ياز مسائل يكيدر اقتصاد متعارف 

ـین بـر تع  يکـه مبتنـ  « درآمـد  يتـابع  يعتوز»اسد. ابتدا  يعوزت  مساله، عنوان شده اسد يدیجد ی مساله  ی
 بپاسخ مناسـ  يافدعدم در یلسپس به دل، )در سطح خرد( اسد مطرح بودیدعوامل تول یسهم بر یزانم

 یمبـر تقسـ   يکـه مبتنـ  « درآمـد  یمقـدار  يـع توز» يدمفهوم جد یینبه سمد تب ياتنظر یستمقرن ب يلاز اوا
 يتـابع  يـع کـه در توز  ي. در واقع سـوال مهمـ  يافد ییرتغ، سطح کالن( اسدخانوارو افراد )در  یندرآمدب

( يو منفـ  بدسـود)مث  ياهمـان  يصاحب ارزش اضاف»سوال  یمآن هست یحپاسخ صح يافتندرآمد به دنبال 
درآمـد و ثـروت را در    يـع موضـوع توز  یـد اهم يصدر به درست یداسد. شه« اسده يچه کس یددر تول

، عدالد درک کرده و در کتـاب گرانقـدر خـود اقتصـادنا     يعنياهدافش  یبه سو يجامعه اسالم یشبردپ
 یمبـر تعـال   يرا مبتنـ « درآمـد  یمقدار يعتوز»به آن والبته  یحهمراه با پاسخ صح« درآمد يتابع يعتوز»نظام 
عوامـل   یسهم بـر  یتعامالت همگن نبوده و  مبنا يعينظام توز يناسالم استخراج کرده اسد.  در ا يند
انـد.   شـده  یماقتصاد تنظ يواقع ي بر شرا يکه مبتن ييرارداها و قواعد حاکم برآن اسد. قراردادهاق، یدتول
در اقتصاد متعارف و نظـرات   يعمساله توز يسهمقا هب یقيوبه صورت تطب یا مقاله به روش کتابخانه يندر ا
 .صدر پرداخته شده اسد یدشه

     
 JEL: D33,  J30,  K12 طبقه بندی
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 مقدمه -1
توزيـع بـا    شـويم کـه مسـاله   های تاريخ عقايد اقتصادی مراجعه کنیم متوجه مياگر به کتاب

شدن  کننده اسد به طوری که مطرحی وتعیینکلید يك مساله« توزيع تابعي درآمد»مفهوم 
بـا موضـوع توزيـع تـابعي درآمـد گـره       « اقتصـاد اثبـاتي  »وتفكیـك آن از  « اقتصاد دستوری»

بحـث خـود را چنـین    « اصـول اقتصـاد سیاسـي   »در قسمد دوم  1خورده اسد. استوارت میل
قوانین و شراي  تولید ثروت از نظر طبیعي قـوانین مطلقـي بـوده و هـیچ گونـه      ، کندآغاز مي
، مورد توزيع ثروت وضـع بـه ايـن منـوال نیسـد     اما در ، اختیاری در آن وجود ندارد   ضابطه

تواند زيرا قوانین توزيع با نهادهای اجتماعي سرو کار دارد. انسان به طور فردی يا جمعي مي
قـوانین  ، (. بنـابراين 1885، هر طور که مايل باشد قـوانین توزيـع ثـروت را تغییـر دهـد )میـل      

هـا  ود و اصـال يكـي از چـالش   تواند متفاوت مطـرح شـ  توزيع متناسب با هرمكتب فكری مي
بری هريك از عوامـل تولیـد در محصـول ايجـاد شـده      برای هر مكتبي تعیین چگونگي سهم

تر از همه اينكه بايد تعیین کند که ارزش اضافي اعم از سودمثبد يا منفي متعلـس  اسد و مهم
 به کدام عامل تولید اسد.

ويسد؛ از آنجـا کـه نظـام سـرمايه    نداری ميمیل در مورد قوانین توزيع در مكتب سرمايه
توزيـع درآمـد بـه طـور عادالنـه      ، داری بر اصول فردگرايي و مالكید شخصي استوار اسـد 

گیرد و نابرابر اسد. حال اگر براساس اصول حاکم در مكتب کالسیك معتقـد  صورت نمي
س و مطلـ ، شـود و چـون قـوانین تولیـد    باشیم که چون قوانین توزيع از قوانین تولید منـتج مـي  

ناپـذير خواهنـد بـود. در ايـن شـراي  طبـس       قوانین توزيع نیز مطلس و تغییر، تغییرناپذير هستند
هـای  هـا و مسـائل شـوم ناشـي از نظريـه      اظهارنظر میل بايد همیشه و همواره شاهد نابسـاماني 

میـل توزيـع ثـروت را دارای اهمیـد     ، داری باشیم. از ايـن رو مالتوس و ريكاردو در سرمايه
نظر ريكاردو را مبني بـر غیـر   ، داند و با عنوان کردن امكان تغییر در قوانین توزيعمياساسي 

 (.1381، کند )تفضليقابل تغییر بودن قوانین توزيع رد مي
با وجود اين دسد از انتقادها وابهامات در نحوه توزيع تابعي درآمـد در سیسـتم سـرمايه   

ای که ردپای مبحث توزيع شیه رفته به گونهداری به مرور و با گذشد زمان اين مساله به حا
توان مشاهده کرد. همزمـان بـا   های تاريخ عقايد اقتصادی ميتابعي درآمد را درهمان کتاب

های اقتصاد خـرد مبحـث بـازتوزيع در    کم رنگ شدن موضوع توزيع تابعي درآمد درکتاب

                                                                                                                   
1- Mill 
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درآمـد اسـد. بـا     شود که در واقع همان توزيـع مقـداری  های اقتصاد کالن مطرح ميکتاب
شويم که علد اين تغییرات ناتواني اقتصـاد سـرمايه  موشكافي در نظرات اقتصادی متوجه مي

داری در تعیین صاحب مازاد ايجاد شـده در تولیـد اسـد و در عمـل بـه جـای يـافتن پاسـخ         
وجود مازاد در تولید حذف وبه دنبال آن مساله توزيع تابعي  اصل، صحیح به اين سوال مهم

 شود.  ناديده گرفته مي درآمد
ارائه راهكار توزيع مقداری درآمد هرچند به طور موقد تبعـات ناشـي از توزيـع تـابعي     

بری عوامل تولید همچنان خـود را  اما الينحل ماندن چگونگي سهم، دهددرآمد را تقلیل مي
ی گانـه هـای سـه  کـه نگـاهي تـاريخي  بـه مـوج     ایگونهدهد به های حساس نشان ميدر برهه

-ساز و تعیـین ی عطف سرنوشددهد که در پس هر نقطهانقالب صنعتي به وضوح نشان مي

-بالفاصله منازعه، فني که از آن با لفظ انقالبي نام برده شده اسد-کننده در تحوالت علمي

ی سـهم عوامـل ذی مـدخل در ارزش افـزوده موضـوعید يافتـه اسـد        های توزيعي دربـاره 
 (.1396، )مومني

داری در اين مقاله ضـمن بررسـي سـیر نظـرات اقتصـاددانان نظـام سـرمايه        در بخش اول
صـاحب ارزش اضـافي يـا همـان     »موضوع توزيع تابعي درآمد چگونگي حذف سوالِ مهم  

را تبیین کرده و سپس تغییـر صـورت مسـاله    « سود )مثبد و منفي( در تولید چه کسي اسده
 کنیم.    تشريح مي از توزيع تابعي درآمد به توزيع مقداری درآمد را

شهید صدر در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا اهم کار خـود را بـه تبیـین موضـوع توزيـع      
بندی موجود در اقتصـاد متعـارف را عنـوان نكـرده    ايشان  تقسیم  اگرچهدهند  اختصاص مي

شويم  به درسـتي سـوال بـي پاسـخ چگـونگي توزيـع تـابعي        اما با کمي دقد متوجه مي، اند
قتصاد متعارف را درک کرده و ضمن نقد برآن پاسـخ صـحیح بـه ايـن سـوال را      درآمد در ا

در بخش دوم مقاله بـه بیـان نظـرات شـهید     ، اند. بنابراينمبتني برمكتب اسالم استخراج کرده
های ايشان به سوال الينحل توزيع تابعي درآمد يعني تعیـین   صدر خصوصا با تاکید بر جواب

 پردازيم.صاحب ارزش اضافي مي

 

 پیشینه تحقیق -2

بیشترين مقاالت و تحقیقاتي که در زمینه توزيع وجود دارد مربوط به تحقیقات بـا موضـوع    
عدالد اقتصادی اسد وتعداد اندکي از مقاالت منحصـرا در مـورد موضـوع توزيـع نگاشـته      
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شده اسد و البته در اين بین جزو معـدود مقـاالتي کـه بـه بررسـي توزيـع تـابعي درآمـد در         
حرکـد  »توزيع درآمد در قرن بیسـتم   مقاله تحول در انديشه، اد متعارف پرداخته اسداقتص

( در اين 1388اسد. عباس شاکری و امین مالكي )« از توزيع تابعي به توزيع مقداری درآمد
از توزيع تابعي درآمد به توزيـع مقـداری   »مقاله داليل تغییر ساختار در انديشه توزيع درآمد 

انــد.  ايــن داليــل عبارتنــد از: نیــاز قتصــاد متعــارف مــورد بررســي قــرار دادهرا در ا« درآمــد
افـزاری  افزاری و نـرم بهبود امكانات سخد ، های نظريه توزيع تابعي کاستي، های رفاه دولد

نظريـه  ، نظريه انتخاب فـردی فريـدمن  ، نظريه رشد و نابرابری کوزنتز، تحلیل درآمد و هزينه
ع عادالنه رالز و دو عامل بازدارنده شامل جايگاه توزيـع تـابعي در   سرمايه انساني بكر و توزي

انديشه ن وکالسیك و مكتب کمبريج و ابهام در تعريـف کـاربردی از عـدالد تـوزيعي. در     
ها و  اين مقاله عنوان شده که به دلیل نقش اساسي ت وری توزيع تابعي درت وری ن وکالسیك

کـار   يه توزيع تـابعي درآمـد و توابـع رياضـي بـه     های نظرابهامات و کاستي، مكتب کمبريج
گرفته شده درآن مورد توجه قرار نگرفته اسد؛ مانند مفروض بودن بازدهي ثابد نسـبد بـه   

بـه طـور ويـژه    ، داگالس. ما نیز عالوه بر بررسي اين دسد از ابهامـات -مقیاس در تابع کاب
حـل   وشـكافي قـرار داده و راه  ابهام و سوال اصلي که در توزيع تابعي وجود دارد را مـورد م 

از طرف ديگر بايـد گفـد علـي    دهیم. ها را براساس نظرات شهید صدر ارائه مي اين کاستي
رغم عنوان شدن توزيع مقداری درآمد همچنان مشكل توزيعي دراقتصاد متعارف بـه قـوت   

  خود باقي اسد.
داری درآمـد  توزيـع مقـ  ، های تطبیقي با عنـاوين عـدالد وتوزيـع   در  مقاالت و پژوهش

 تر توجه شده اسد.ها بوده و به توزيع تابعي درآمد واين تفكیك کممحور بررسي
( براساس آرای انديشمندان مكاتب اقتصـادی سـه معیـار اصـلي را     1388ندری و قلیچ ) 

معیار مبتني بر مطلوبید و ، اند؛ معیار مبتني بر شايستگي و لیاقد برای توزيع درآمد برشمرده
بر مسـاوات کـه دو معیـار شايسـتگي و مسـاوات در توزيـع درآمـد بـه صـورت           معیار مبتني

گرايي با توجه به ايراداتي که به اما معیار مطلوبید، مشروط با موازين اسالمي مغايرت ندارد
 تايید شده نظام اسالمي نیسد.  ، فروض واهداف آن وارد اسد، مباني

زن اجتمـاعي را از منظـر شـهید    ( دو معیار همكاری عمـومي و تـوا  1379گیلك آبادی )
هـای اقتصـاد متعـارف ماننـد     صدر به عنوان شاخص عدالد توزيعي معرفي کرده و با سـنجه 

ها را در اقتصاد ايران بررسـي کـرده   اين معیار «دهك آخر به بیستك اول» و« ضريب جیني»
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رات اسد. در حالي که بايد متذکر شد که معیار همكاری عمومي و توازن اجتمـاعي در نظـ  
شهید صدر مربوط به توزيع مقداری درآمد اسد و اهتمام اصـلي شـهید صـدر در اقتصـادنا     

 تبیین توزيع تابعي درآمد بوده اسد.
حس ، کننـد کـه معیـار   ( چهار معیار را برای عـدالد اقتصـادی مطـرح مـي    1386عیوضلو)

توزيع تـابعي  »مرتب  با بخشي از های عمومي برخورداری برابر از منابع و امكانات و فرصد
ای نكرده و برای برآورد کمـي  اسد. با اين همه ايشان نیز به تفكیك ياد شده اشاره« درآمد

هـايي کـه در   شاخص، اندهای اقتصاد متعارف استفاده کردهها  از شاخصبرخي از اين معیار
اقتصاد متعارف بیشتر عدالد )صحیح تر اسد بگويیم برابـری( را در زمینـه توزيـع مقـداری     

 کنند. گیری ميدرآمد اندازه
ــه  ــیك    مقال ــر ن وکالس ــد )از نظ ــد حاصــل از فرآيندتولی ــع درآم ــي  ی توزي ــا و برخ ه

که بـه صـورت تطبیقـي بـه بررسـي توزيـع        اسد جزو معدود مقاالتي، انديشمندان اسالمي(
هـای  هـای نظريـه   ( در اين مقاله بـه خـوبي کاسـتي   1389تابعي درآمد پرداخته اسد. کرمي)

ها در توزيع تابعي درآمد را مطرح کرده اسد. البته در بیان نظرات انديشمندان كن وکالسی
اند که همـواره اصـل برابـری ارزش افـزوده بـا ارزش      اسالمي به بیان اين مطلب بسنده کرده
عالوه بـر تاکیـد بـر     مقاله حاضرترين وجه ابداعي مهم، بازدهي نهايي صحد ندارد. بنابراين

، بررسي چالش مرتب  بـا توزيـع تـابعي درآمـد    ، داری و تابعي در آمدتفكیك بین توزيع مق
هـای اقتصـادی و  ارائـه راهكـارآن براسـاس نظـرات       چگونگي حذف اين چالش در ت وری

 شهید صدر اسد.  
 

 نظرات اقتصاددانان متعارف حول مساله توزیع تابعی درآمد  -3
بـری هـر يـك از عوامـل     عیین سـهم همانطور که عنوان شد در توزيع تابعي درآمد به دنبال ت

خواهیم تعیین کنیم که ارزش اضافي کـه در تولیـد حاصـل     تر ميتولید هستیم و از همه مهم
هـای جـايگزين   نظريه ای با عنوان ( در مقاله1955)1شود متعلس به چه کسي اسد. کالدورمي

اقتصـاد متعـارف   يك نگاه سريع و البته دقیس به نظرات توزيـع تـابعي درآمـد در     ، در توزيع
داند که اولـین  دارد و نظرات توزيعي تابعي درآمد را شامل چهار رشته اصلي از تفكرات مي

ها و نظريه سوم مربـوط  مربوط به مارکسي، نظريه ريكاردويي يا کالسیكي اسد. نظريه دوم

                                                                                                                   
1- Kaldor 
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ها يا نهايیون اسد. چهارم نظرات کینزی بوده که خود کالدور مبدع نظـرات   کالسیكبه ن و
هـا بـه   کنـیم کـه پاسـخ آن   کینزی اسد. به اختصار اين چهار عنوان را شرح داده و سعي مي

 سوال اصلي توزيع تابعي درآمد را جداگانه موشكافي کنیم.
 
 نظریه ریکاردویی یا کالسیکی -3-1

توزيـع را مسـاله اصـلي در اقتصـاد سیاسـي       در واقع ريكاردو نخستین فردی اسد که مسـاله 
، نويسـد مـیالدی بـه مـالتوس مـي     1820ای که در نهم اکتبـر سـال   او در نامه کند.معرفي مي

 سازد:را به شرح زير روشن مي« اقتصاد سیاسي» مطالعه
اقتصاد سیاسي از نظر شما تحقیس در مورد ماهید علل ثـروت اقتصـادی اسـد. در صـورتي     

یـان طبقـات مختلـف    ها تولید صنايع در جامعـه م که از نظر من قوانیني اسد که براساس آن
امكـان  ، دهـد. در ايـن مـورد    بررسي اقتصـادی را تشـكیل مـي    شود و هدف اصليتقسیم مي

های تولید  اما امكان طرح قوانیني که با نسبد، ندارد که بتوان قانوني از نظر کیفي طرح کرد
شـوم کـه تحقیـس اولـي در مـورد      تر ميگذرد قانعزياد اسد. هر روز که مي، سرو کار دارد

 (.  1981، 1تنها هدف واقعي اين علم اسد. ) ريكاردو، قتصاد بیهوده و قوانین توزيع ثروتا
( الگوی هندسـي توزيـع محصـول و درآمـد زمـین ريكـاردو را اينگونـه        1960کالدور )

( کـه بـا نسـبد ثـابتي     K+Lسرمايه و نیـروی کـار )  ، (1کند: در نمودار )تجزيه و تحلیل مي
روی محـور افقـي قـرار دارد. زمـین يـك عامـل تولیـد ثابـد         ، دگیـر مورد استفاده قرار مـي 

سطح دسـتمزد معیشـتي )طبیعـي( را     OWفني تولید نیز ثابد اسد.  شود. شیوهمحسوب مي
 دهد.نشان مي

میـزان محصـول از   ، از سرمايه و نیروی کار مورد اسـتفاده قـرار گیـرد    OM هرگاه به اندازه
عامـل متغیـر در   ، وری نهايي بهره نجا براساس نظريهخواهد بود. در اي OCDMذرت برابر با 

کند و بـه عامـل ثابـد يعنـي     محصول نهايي خود را دريافد مي، تابع تولید يعني نیروی کار
گیرد. میزان اين مازاد برابر با تفاوت بین محصول متوس  کار و سـرمايه  زمین مازاد تعلس مي

(AP( و محصــول نهــايي کــار و ســرمايه )MPاســد. ا )بهــره مالكانــه  يــن میــزان در نظريــه
تقاضا برای ذرت افزايش يافتـه  ، آيد که با افزايش جمعیدريكاردو در شرايطي به دسد مي

هـای  شود و از اين جهـد روی زمـین   و از زمین های نامرغوب برای کشد بیشتر استفاده مي

                                                                                                                   
1- David Ricardo (1772 –1823) 
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-هـا زمـین شـود و بـه ايـن    تبديل مـي « کشد متراکم»به « متراکمکشد غیر»، در حال کشد
مالكانـه برابـر بـا     ( بهـره 1گیـرد. در نمـودار )  بهره مالكانـه تعلـس مـي    -اندچون مرغوب شده

BCDA  .اسد 

 
 (: چگونگي عوزيع محصو  در نظرات ريکاردو1نمودار )

 
  

مقدار محصول کلي اسد که بايد بین کـارگران و سـرمايه داران تقسـیم     OBAMحال 
يي کـار و بـه فـرض آنكـه نـرخ معیشـتي دسـتمزد واقعـي         وری نهابهره شود. براساس نظريه

(OWدر بلندمدت ثابد اسد ) ،دستمزد بـرای مـا    مايهOWKM       اسـد کـه بـه کـارگران
( OWKMدسـتمزد )  ( و مايـه BCDAمالكانـه )  گیرد. آنچه بعد از پرداخد بهـره تعلس مي
مربـع مسـتطیل   ، براينيابـد. بنـا  به سرمايه داران اختصاص مي« مازاد»ماند به صورت  باقي مي

WBAK (.1381، شود )تفضليتوزيع مي سودای اسد که به صورت باقیمانده 
مـازاد  ايـن  که د همـین اسـد   وــ شيــ مح رـ« مطتوزيع تابعي درآمد»وال اصلي که در س

گیـرد. در  ريكاردو معتقد اسد سود به صاحب سرمايه تعلـس مـي   دهنصیب چه کسي ميشو
کـل  ، دار عـالوه بـر بهـره سـرمايه    و سرمايه، ین اجاره زمینصاحب زم، واقع کارگر دستمزد
تـا   -مولـد جامعـه   ويا به قول ريكـاردو طبقـه  -داران  که سرمايهچرا، کند مازاد را دريافد مي

سـود حاصـل را بـه سـرمايه گـذاری تبـديل کـرده و رشـد         ، زماني که نرخ سود مثبد اسد
 کنند. اقتصادی را تامین مي
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 ها           مارکسی نظریه -3-2  
داری و اقتصاددانان کالسیك مربوط به همـین  های مارکس بر نظام سرمايهترين نقداز مهم 

داران و دسـتمزد ثابـد و در سـطح حـداقل معیشـد      دريافد ارزش اضـافي توسـ  سـرمايه   
  1اگـر کاالهـايي کـه بـرای تـامین حـداقل سـطح معیشـد        ، کارگران  اسد. به عبارت ديگر

، ارزش نیروی کـار ، ظرف شش ساعد در روز تولید شود، الزم اسد اشکارگر و خانواده
سـاعد   12همان شش ساعد کار در هر روز اسد ولو اينكـه کـار انجـام شـده در هـر روز      

مارکس همانند تجزيه و تحلیل ريكاردو قیمد طبیعي کار همـان سـطح    باشد. پس در نظريه
یـد مثـل را بـرای کـارگران فـراهم      معیشتي دستمزد واقعي اسـد کـه دقیقـا امكـان بقـا و تول     

ايـن  ، از آنجا که او به قانون بازدهي نزولي اعتقـاد نـدارد  ، کند. منتهي در اقتصاد مارکس مي
مـدت   آيـد( در کوتـاه  حداقل معیشد برخالف نظر ريكاردو که )در بلند مدت به وجود مي

اسـد کـه   لیـل  گران وجـود دارد. ايـن بـه ايـن د    کار بـرای کـار   در هر روزتر وبه طور دقیس
از طريس مالكیـد خـود طبقـه     -داران هستندکه همان سرمايه-صاحبان وسايل فیزيكي تولید 

دهـد کـه   استثمار مارکس را تشكیل مـي  نظريه جوهره، کنند. اين نكتهکارگر را استثمار مي
 )ارزش اضافي( شكل گرفته و از دو نظر قابل بررسي اسد.  براساس مساله

 مـارکس از آن جهـد وجـود دارد کـه نیـروی کـار در يـك دوره        ارزش اضافي از نظر
کار )که همان قیمد زمان کـاری کـه    ارزش اقتصادی بیشتری نسبد به هزينه، معین از زمان

برای تولید کاال الزم اسـد و بـه وسـیله حـداقل دسـتمزد واقعـي الزم بـرای حفـظ زنـدگي          
 کند.  شود( ايجاد مي کارگر و خانواده او تعیین مي

هنگـامي کـه کـارگران    ، شودز آنجا که نیروی کار منبع اصلي ارزش اقتصادی محسوب ميا
استثمار به وجود خواهد آمد. تفاوت میـان  ، در وصول ارزش تمام محصول کار خود توفیس نیابند

داران )يعنـي  ای که به وسیله سـرمايه «ارزش اضافي» کار نشان دهنده محصول کل و قیمد عرضه
شـود   وسائل فني و زمـین( تصـاحب  مـي   ، ایتولید غیر انساني نظیر کاالهای سرمايهصاحبان ابزار 

ی توزيـع در اقتصـاد متعـارف     بـاوجود انتقـاد مـارکس بـه شـیوه     ، بنابراين(. 163: 1381، )تفضلي
او نیزهماننـد  ، واعتراض به تصاحب ارزش اضافي ايجاد شده در تولید توس  مالكـان ابـزار تولیـد   

 داری محصول تولیـدی را همگـن فـرض کـرده و فقـ  همـان يـك رابطـه        رمايهمتفكران نظام س
 گیرد. کارگر( را در نظر مي-دارحقوقي)سرمايه

                                                                                                                   
1- Subsistence Level 
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  نئوکالسیکی (نهائیون) نظریه -3-3

توزیـع درآمـد    ) در حوزه1955ها طیف وسیعی هستند البته طبق نظر کالدور (نئوکالسیک

تولید براساس تولیـد  بري هریک از عوامل مبنی بر اینکه میزان سهم، ي اشتراك دارندنقطه

چراکـه  ، باشـد  ي یـک از درجـه  شود در نتیجه تابع تولید باید همگـن ها تعیین مینهایی آن

 شرط، براساس قضیه اولر x f x f kf x , x 1 1 2 2 1   براي تابع همگن برقرار است.  2

 qاگـر معادلـه بـاال را بـه     ، این قضیه از نظر اقتصادي نتایج جالب تـوجهی دارد. بـراي مثـال   

w: خواهیم داشت، تقسیم کنیم w k 1 جمع کشش محصول نسبت ، به عبارت دیگر. 2

با درجه همگنی برابر است. با این فـرض کـه تـابع تولیـد همگـن درجـه اول        X2و   X1به 

است و با جایگزین ساختن q kf x , x 1 x خواهیم داشت: 2 f x f q 1 1 2 2.  

ضـرب  در مقـدار آن و حاصـل   �Xضرب محصول نهاییکل محصول با مجموع حاصل

کنندگان هر داده  در مقدار آن برابر است. اگر بنگاه قرار باشد به عرضه X2محصول نهایی 

شود.  کل تولید  به این ترتیب  هزینه می، ها پرداخت کندبرحسب محصول نهایی مادي آن

  بیشتر از محصول خواهد بود.، تر از یک باشد میزان پرداختی همگنی بزرگ اگر درجه

قضیه اولر نقش بارزي در بسط تئوري توزیع براساس اصل بازده نهایی ایفا کرده اسـت.  

نهایی حاصـل از   براي هر نهاده ارزش محصول -1اصول بنیانی این تئوري عبارت است از: 

کل تولید توزیع می شود و چـون ایـن شـرایط  در مـورد توابـع       -2شود و آن پرداخت می

همگن درجه اول صادق است به غلط فرض می شود که هر تابع تولیـدي بایـد از ایـن نـوع     

  )1370، (هندرسون وکوانتباشد. 

داگـالس و تـوابعی از ایـن    -کـاب  با وجود جمله پایانی که در باال بیان شد تـابع تولیـد  

ها مصداق دارد و با توزیع کـل محصـول براسـاس بـازده نهـایی      دست که قضیه اولر در آن

گیـرد. منتهـی اگـر تـابع     در اقتصاد خرد مورد استفاده قـرار مـی  ، غالباًماند مازادي باقی نمی

شـد.  تولید همگن از درجه یک باشد پیش شرط حداکثرسازي تـابع سـود محقـق نخواهـد     

، اگر نه اشـتباه ، تحلیل تئوري توزیع براساس بازده نهایی، دهندهندرسون وکوانت ادامه می

رسـاند  انگیز است. اگر صاحب کار اقتصادي محصول خود به قیمت ثابت به فروش می شبه

تحلیل متعارف حداکثر ساختن سود اعتبار خود ، و اگر تابع تولید همگن از درجه اول باشد

تواند تحقیق کند که در این حالت تابع سود به راحتی میدهد. خواننده خود را از دست می

 دار نیز همگن درجه یک خواهد بود:بنگاه
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 tπ pf tx tx r tx , r tx )  1 2 1 1 2 هـا  آيد؛ اگر قیمدکه سه نتیجه احتمالي به دسد مي2
توان بـا  اين سود را مي، وردسود مثبتي به ارمغان آ، ای باشندکه ترکیب عوامل تولیدبه گونه

، به تمام سطوح انتقال داد. در اين حالـد تـابع سـود    tانتخاب رقم به قدر کافي بزرگي برای 
ای باشد که هر ترکیبي از عوامل به سودی منفـي  ها  به گونهحداکثر معیني ندارد. اگر قیمد

هـای  لتي کـه ت وريسـین  يعني حا، دار کار خود را رها خواهد کرد. حالد سومبنگاه، بینجامد
تـر اسـد. در ايـن    از همـه جالـب  ، کنندی خود را اغلب به آن محدود ميبازده نهايي مطالعه

 کیـب رولـي ت ، تـوان ترکیبـي از عوامـل يافـد کـه سـود مثبـد بـه دسـد دهـد          حالد نمـي 
(x0

x0و  2
شود کـه از ترکیـب   تابع سود چنین نتیجه مي دهد. از همگن بودن سود صفر مي (1
tx0) عوامل

tx0و  2
آيد. سود حداکثر در بلندمدت صفر خواهد نیز سود صفر به دسد مي (1

دار بتواند از ترکیب خاصي از عوامل به سود اما اندازه  بنگاه نامشخص اسد. اگر بنگاه، بود
سود او اعم از آنكه حجم و مقیـاس عملیـات خـود را دو برابـر يـا نصـف کنـد        ، دصفر برس

قضـیه اولـر نقـش    ، دار تحمیـل شـده باشـد   کند. اگر به هر طريس مقیاسي به بنگاهتغییری نمي
، )هندرسون وکوانـد  بین عوامل تولید توزيع مي شود. تماماخود را ايفا کرده و محصول او 

1370) 
مدت با فرض سود صفر در بلند، های توابع همگن از درجه يكتيبنابراين با وجود کاس

فرض تابع همگن بـرای اينكـه اصـول    شود اصل وجود مازاد به کل حذف شده و عنوان مي
 ضـرورتي نـدارد. ايـن اصـول برقـرار اسـد اگـر:       ، ت وری بازدهي نهايي کامال برقـرار باشـد  

دوم حداکثر کـردن سـود موجـود     مرتبهاول و  شراي  مرتبه -2، تابع تولید همگن نباشد -1
 (1370، )هندرسون وکواند دار برابر صفر باشد.سود حداکثر بنگاه -3باشد و 

ها شرط سود صـفر  پیش فرض وجود بازارهای رقابد کامل و ورود و خروج آزاد بنگاه
-بازارهايي که نمود عیني در خارج ندارد. در نهايد مـي ، در بلندمدت را تامین خواهد کرد

وری نهـايي بـه   توان نتیجه گرفد که اگر تابع تولید همگن باشد بـا پرداخـد براسـاس بهـره    
مانـد. پـیش فـرض    رسـد و مـازادی بـاقي نمـي    عوامل تولید کل محصول به عوامل تولید مي

همگن بودن تابع تولید مشكالتي را نیز به همراه دارد؛ برای نمونه ديگر شرط حداکثرسازی 
ابراين بايد تابع تولید را نـاهمگن در نظـر گرفـد. بـا پـیش فـرض تـابع        بن، سود برقرار نیسد

وری نهايي بـه عوامـل تولیـد    توان گفد که کل ستاده براساس بهرهتولید ناهمگن ديگر نمي
تـوان تكلیـف ايـن مـازاد را     خواهد رسید و مازادی وجود نخواهدداشد. همچنین چون نمي
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ما برابر صفر اسد و اصال سودی وجـود   شود که در بلندمدت سودفرض مي، مشخص کرد
 شود.   ندارد که متعلس آن تعیین شود. به اين ترتیب سوال مهم در توزيع تابعي حذف مي

ها اينگونه سود صفر در ( در تحلیل1381، )تفضلي زمانمارشال نیز با وارد کردن عنصر 
که میزان قیمـد را بـه   مدت اين تقاضا اسد کند؛ در زمان خیلي کوتاه مدت را تبیین ميبلند

  1کنـد و در ايـن حالـد مـا سـود غیرعادالنـه       کشش بودن عرضه کاال مشـخص مـي  دلیل بي
خواهیم داشد. اما در بلندمدت از نظر تولید برای بازاری کـه تحـد شـراي  رقابـد کامـل      

چراکـه وقـد کـافي بـرای تغییـر در ظرفیـد       ، صـفر اسـد   سود غیرعادالنـه کند فعالید مي
ر آن بـازار وجـود داشـته و عـالوه بـر تقاضـا عرضـه نیـز در تعیـین قیمـد           تولیدی صنعد د

و نقض رقابد کامل در اقتصادموجب سودهای ناعادالنه  انحصاراتشود. اما وجود موثرمي
 در بلندمدت شده اسد. 

-مي، ( در توجیه اين سودهای انحصاری  ونقض پیش فرض رقابد کامل1955کالدور)

ها  در  به عنوان نوع مشخصي از درآمد در نظريه ن وکالسیكسود انحصاری همیشه ، نويسد
-اما از آنجا که حجم زيادی از کاالها در شراي  رقابد کامل تولیـد مـي  ، شدنظر گرفته مي

های مـدرن از رقابـد نـاقص    شد. اما نظريهمقدار بزرگ با اهمیتي برايش  تصور نمي، شدند
نشدني اسد. سـود بـه طـور کلـي  شـامل      کنند که سود انحصاری يك عنصر جدا تاکید مي

به عنوان مـازاد بـر سـود    ، که به بهترين وجه، يك عنصر از انحصار درآمد اسد؛ يك عنصر
، نهايي واقعي در محصول و بیشتر از سود نهايي به وجود آمده تحـد شـراي  رقابـد کامـل    

 شود.تعريف مي
کـالن واقعیـد   مباحـث رشـد در اقتصـاد    ، با وجود حذف وجـود مـازاد در سـطح خـرد    

اسد.  حسابداری رشدو  نظريات رشدکند. مباحث رشد شامل دو عنوان ديگری را بیان مي
دهند که چگونه تصمیمات اقتصادی انباشد عوامل تولید را تحـد  توضیح مي نظريات رشد

کند که سهم عوامل تولید از نیز مشخص مي رشد حسابداریکنند. تاثیر قرار داده و تعیین مي
 ( 1387، ل چقدر اسد. )شاکریمحصول ک

ــه  معادل 
Y A K L

δ δ
Y A K L

   
   1 ــه حســابداری رشــد اســد کــه در   معادل

)اسـنودن و  ادی مورد استفاده قرار گرفته اسد بسیاری از مطالعات مربوط به منشا رشد اقتص

                                                                                                                   
1- Quasi-rent 
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 (.  براســاس ايــن معادلــه  242: 1383، ديگــران Y A δK δ L   1  کدده در آن ،        
δ   معادل نسبتي از محصول کل اسد که به عامل سرمايه تعلس مـي گیـرد و  δ1   نسـبتي

نشـان    Aگیرد. اما عامل سومي که بـا  از محصول کل اسد که به عامل نیروی کار تعلس مي
اگـر بـه هـر يـك از عوامـل       ،داده شده اسد نیز وجود دارد که حاکي از اين واقعید اسـد 

و  δشان تولید معادل قیمد تولید نهايي δ1    پرداخد صورت گیرد بـازهم مقـداری از
سـود ناعادالنـه مارشـال يـا مـازاد      ، محصول وجـود دارد کـه همـان ارزش اضـافي مـارکس     

ــوع ا    ــه مجم ــالن ب ــاد ک ــد و در اقتص ــاردو اس ــوان  ريك ــودها عن ــن س ــولو »ي ــماند س   1«پس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .گیردتعلس مي

δ وقتي سولوتابع تولید کل δY K L ون تجربـي قـرار داد و   خود را در معـرض آزمـ   1
کـه در   Yعوامل تاثیرگذار بـر   مالحظه کرد که جزء توضیح داده نشده، کرد آن را برآورد

بلكه گويای ناديده ، ماهید تصادفي ندارد، يابدپسماند مدل رگرسیوني مربوطه انعكاس مي
ده در مند در اين تابع اسد. وی اين جزء توضیح داده نشـ گرفتن يك عامل تاثیرگذار قاعده

 وری تعبیـر  معـروف شـد را بـه پیشـرفد فنـي و بهـره        سـولو  ماندپسـ آورد شده کـه  رابطه بر

7 طبس مدل سولو حدود.  ... کندمي
8
رشد محصول سرانه هر کـارگر در طـول دوره مـورد     

1( به تغییر فني و 1909-1957مطالعه وی )
8

باقیمانـده بـه رشـد سـرمايه سـرانه هـر کـارگر         

يـا   2ایوری چنـد نهـاده  را رشـد بهـره   A، منتسب اسد. بسیاری از موسسات آمـاری دولتـي  
به عنوان رشـد محصـول هـر کـارگر منهـای سـهم رشـد مقـدار          3وری کل عوامل تولیدبهره

نان از آن به مانده اما به تازگي اقتصاددا، کنندسايرعوامل تولید سرانه در محصول معرفي مي
 (1387، کنند. )شاکریسولو تعبیر مي

بنابراين حتي اگر براساس تولید نهايي سهم هرکدام از عوامل تولید را پرداخد کنیم در 
خـواهیم داشـد کـه مالكیـد     « وری کل عوامل تولیدبهره»سطح کالن مازادی تحد عنوان 

ر در بلند مـدت فقـ  پـیش    مشخص نیسد وشايد پیش فرض سود صف آن طبس نظر نهايیون
فرضي اسد برای فرار از پاسخ دادن به اين سوال مهـم و کـم رنـگ کـردن اهمیـد توزيـع       

 تابعي درآمد.

                                                                                                                   
1- Solow Residual 
2- Multifactor Productivity 

3- Total Factor Productivity  
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 کینزی نظریه -3-4
ی ها در توزيع درآمد به خودکالدور منسـوب اسـد. کالـدور در بیـان نظريـه     ت وری کینزين
در ايـن زمینـه ممكـن اسـد     « کینـزی »گنجاندن يك فرضـیه جداگانـه   ، کندکینزی بیان مي

باعث تعجب شود. تالش خواهد شد تا نشان داده شود که دستگاه فكـری کینـزی  بـه طـور     
تواند  به جای مشكل سطح عمومي تولید برای مشكل  توزيع به کـار بـرده شـود.     خاص  مي

تفكر خود کینز گرايش به توسـعه  در ايـن جهـد    ، شواهدی وجود دارد که در مراحل اولیه
 1 (.94: 1955، د )کالدروداش

ی انبـوه در اقتصـاد و بـروز    کینز علـد وجـود مـازاد عرضـه    ، 1929گیری بحران با شكل
دانـد. همـان   مـي  «توزيـع تـابعي درآمـد   » های گسترده را نبود قدرت خريد و مشكلبیكاری

 طورکه در رابطه PQ w π WL F  تـابعي  ، شود مقدار فروش و تولیـد مشاهده مي
از دستمزد و مقدار اشتغال اسد. عبارت سمد چپ رابطـه مقـدار فـروش انتظـاری اسـد و      

  WLاز ديـد وی اگـر    2اسـد. « توزيع تـابعي درآمـد  »جمالت سمد راسد آن انعكاسي از 
شود و چه بسا سود هـم افـزايش يابـد. بـرخالف ايـده       فروش انتظاری زياد مي، افزايش يابد
 Wشـود در اينجـا اگـر    کاهش دهیم بیكاری مرتفع مي را Wگفتند اگر ها که ميکالسیك

يابد و چه بسا فـروش انتظـاری و   فروش انتظاری نیز به دنبال آن کاهش مي، را کاهش دهیم
 سود بجای افزايش کاهش يابد. اما در رابطه PQ L π WL F  

اگـر بیكـاری در    3 
يابد. پس علد بروز مشكل اشتغال کامل تحقس مي اقتصاد به وجود آيد با کاهش دستمزدها

 الزم در جامعــه و اقتصــاد اســد نــه انعطــاف ناپــذيری نبــود قــدرت خريــد، کمبــود تقاضــا
  (.1387، ها )شاکریدستمزدها و قیمد

                                                                                                                   
های  های کینزی موقع تدوين ازبین رفد و از ايده گويد که بسیاری از ايده براون در کتاب اقتصاد کالن خود مي -1

های مالي مي توان دوباره آن  يستد و با سیاسدتر از اشتغال کامل با تواند در پايین وی تنها اين باقي ماند که اقتصاد مي

سازی از ( و حتي اقتصادداناني تفسیر متعارف از کینز را بدل137: 1، ج1387را به اشتغال کامل بازگرداند. )شاکری، 

مورد ای  جداگانه دانند. بررسي اين موارد و نیزديدگاه کینز در زمینه توزيع تابعي درآمد  بايد در مقاله کار کینز مي

 بررسي قرار گیرد.

2- (Q(w  ،فروش انتظاریP  ،قیمد فروش محصول آنπ  ،مقدار سود بنگاهW ،دستمزد نیروی کارL  نیروی کار

 هزينه ثابد و هزينه مربوط به سرمايه اسد. Fاستخدام شده و

 محصول متناظر با اشتغال کامل اسد. Q(L)که بیانگر رابطه مورد نظر کالسیكي بوده و  -3
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چیـزی از نظـرات او بـا عنـوان     ، «توزيـع تـابعي درآمـد   »با وجود اشاره کینـز بـه مشـكل    
گردد و دانش اقتصاد کالني که مبتنـي بـر نظريـات    ئه نميارا« توزيع تابعي درآمد» تصحیح 

کنـد.  بـا   های مالي را تجويز ميگیرد راهكار موقتي و مسكن استفاده از سیاسداو شكل مي
ها نقش های جديدتری را به عنـوان طـراح   دولد، تر دولد در اقتصادتاکید او بر نقش فعال

گیرنـد. همچنـین بـا ارائـه نظريـه رشـد       مـي  و عامل جانبي در توزيع مقداری درآمد به عهده
نظريه سرمايه انساني بكـر و نظريـه عـدالد    ، نظريه انتخاب فردی فريدمن، ونابرابری کوزنتز

هـا در مباحـث   (  توزيع مقداری درآمد محور بررسـي 1388، توزيعي رالز )شاکری و مالكي
 گیرد.  عدالد و انصاف قرار مي

ری عدالد اقتصادی ضروری اسـد عـدالد در تمـام    با اين وجود بايد گفد برای برقرا
دهـد بـا   مراحل توزيع حاکم باشد که توزيع مقداری بخشـي ازآن اسـد. شـواهد نشـان مـي     

آمار و اطالعـات در  ، الگوسازی، شناسي روش، های متعددی به لحاظ مفهوموجود پیشرفد
-مید آن به دلیل بـي حوزه توزيع مقداری درآمد  در اواخر قرن بیستم و تاکید فراوان بر اه

 توجهي به موضوع توزيع تابعي درآمد همچنان شاهد نابرابری های اقتصادی هستیم.  
ای را از آنچـه  وجوه حیرت انگیز و نگـران کننـده  ، ديويد راتكاف نیز در کتاب ابر طبقه

دهـد  سـازد و نشـان مـي   برمال مي، های اول قرن بیسد و يكم قابل مشاهده اسدتنها در سال
تر کشوری مهمای و کشوری و بینها اگر از وجوه فردی و منطقهجهاني نابرابری ترهکه گس
( در سـال  UNUدانشـگاه ملـل متحـد )    کمتر از آن هم نیسد. او با استناد بـه مطالعـه  ، نباشد
درصــد از جمعیــد بزرگســال جهــان مالــك  10نشــان داده اســد کــه در ايــن ســال  2006
درصد از جمعیـد فقیـر و    50اين در حالي اسد که ، ندا درصد ثروت جهاني بوده 85حدود

درصد از مجموع اين ثروت را در اختیار داشته اسـد. وی در   1کم درآمد جهان به زحمد 
تـرين   درصـد از جمعیـد جهـان کـه شـامل بـزرگ       2کند کـه درحـالي کـه    ادامه اشاره مي
  1تنهـا  ، آيندشمار مي زمین نیز به درصد ثروت کره 50مالك ، زمین هستند ثروتمندان کره

شـوند  جهان محسوب مـي های درصد کل ثروت 40درصد از جمعید جهاني مالك حدود 
 (.1396، )مومني
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 نظریات شهید صدر حول موضوع توزیع تابعی درآمد -4

داری و سـرمايه ، شهید صدر در جلد اول کتاب اقتصادنا پس از تشريح مكاتب مارکسیسـد 
از همان ابتدای امر بین معضـلي کـه اقتصـاد اسـالمي بـه دنبـال       اصول اساسي اقتصاد اسالمي 

معضـل  ، دارنـد شوند. ايشان بیـان مـي  پاسخگويي به آن اسد با ساير مكاتب تفاوت قائل مي
تواند با تمـدن همگـاني داشـته    اقتصادی به عقیده کاپیتالیسم اين اسد که: موارد طبیعي نمي

، آيـد در خالل تكامل تمدن جديدا بـه وجـود مـي    باشد و اشباع اين نیازها و تمايالت را که
تضمین کند. همچنین مارکسیسم معتقد اسد: معضل اقتصادی همیشـه همـان معضـل تضـاد     
بین شكل تولید و رواب  توزيع اسد. هر وقد توافس و هماهنگي بین آن شكل و اين رواب  

وع آن نظـام  شـود بـا تـذکر بـه اينكـه نـ       به وجود آيد در حیات اقتصادی ثبـات حاصـل مـي   
، کنـد )صـدر  د آمده فرق نمـي اجتماعي که از توافس بین شكل تولید و رواب  توزيع به وجو

دارند که از منظر اسـالم معضـل نـه طبیعـد اسـد و نـه اشـكال        (. ايشان سپس بیان مي1357
اين مطلبـي اسـد کـه اسـالم در آيـات      ، بلكه معضل واقعي مرتب  با خود انسان اسد، تولید

اين خداونـد اسـد کـه آسـمانها و زمـین را آفريـد و بـاران را از        »دارد: قرر ميقرآني زير م
هـارا بـامر   ها را برای تامین شما بروياند و اوسد کـه کشـتي   آسمان فرو باريد تا انواع کشد

وشـب وروز را بـه   ، ها قرارداد و در اختیار شما گذاشدخويش برروی سطح دريا ورودخانه
-هايي که خواستید عطا فرمود. وچنانچـه بخواهیـد نعـم بـي    عمدشما ارزاني داشد و انواع ن

با اين همه بـاز انسـان ظلـم وکفـران     ، پايان خدا را بشماريد قادر به شمارش آن نخواهید بود
 (36-34)ابراهیم: « کند.مي

دو علـد اساسـي   ، وی نسبد به نعم الهي کفران انسان در زندگاني عملي و ظلمبنابراين 
ن معضل اقتصادی درحیات انسان اسد. ايشان تجسم ظلم انسان بر مبنـای  برای به وجود آمد
ها در طول توده، های توزيعنويسند: در زمینهکنند و ميعنوان مي سوء توزيعاقتصادی را در 

ها گاهي به خاطر آن بوده که توزيـع تنهـا   اين ظلم، اندتاريخ به انواع ظلم و ستم دچار گشته
خاطر آن بوده کـه فقـ  براسـاس غیـر فـردی      شده اسد وگاه نیز بهبراساس فردی انجام مي

تجاوز به حقـوق اجتمـاع بـود و روش توزيـع     ، توزيع نوع اول گرفته اسد. شیوهصورت مي
صـورتي  ی اسـالمي را بـه   نوع دوم کاستن حقـوق فـرد بـود. اسـالم دسـتگاه توزيـع جامعـه       

و مـانعي بـین فـرد و حقـوق و      سـاخد درآورد که حقوق فرد و اجتماع را در آن محقس مي
وجود نیاورد. کما اينكه عزت اجتماع را سـلب نكـرد و حیـات    اشباع تمايالت طبیعي وی به
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، هـای مختلـف تـوزيعي   سازمان سان اسد که اسالم از همهبدين، آن را به مخاطره نینداخد
 ( 1357، که انسان در طول تاريخ آزمايش کرده امتیاز دارد. )صدر

بندی جديدی از مسائلي کـه اقتصـاد اسـالمي بـا آن مواجـه      ید صدر صورتبنابراين شه
برقـراری عـدالد   ، کنـد و از آن جهـد کـه ظلـم در مقابـل عـدل قـرار دارد        اسد ارائه مـي 

اقتصادی که به چگونگي نظام توزيع بستگي دارد را سوال و چالش اصـلي اقتصـاد اسـالمي    
ی اسـالمي را از عناصـر و   روت  در جامعـه ثـ  اسـالم نظـام توزيـع   ، نويسندکرده و ميمعرفي 
قادر به تحقس بخشیدن به عـدالد اسـالمي باشـد و بـا     ، مند کرده که توزيع هايي بهرهتضمین
، انسجام داشته باشد و بدين سان در چنین نظامي، ی آن ها استوار اسدهائي که برپايهارزش

اجتمـاعي را در چـارچوب   عدالد اجتماعي را مجسم ساخته اسد. موقعي که اسالم عدالد 
عـدالد  ، ريـزی کـرد  پـي ، آيـد ای که نظام اقتصادی اسالم از آن به وجود مـي اصول اساسي

اجتماعي را با مفهوم مجرد عام آن را نساخد و آن را به نحوی تعريف نكـرد کـه هـر نـوع     
فـرق  عـدالد اجتمـاعي    ها دربارهتفسیر به آن راه يابد. همچنین آن را به جوامعي که نظر آن

چون نظر جوامع نسبد به عدالد اجتماعي به نسبد اختالف افكار و ، واگذار نكرد، کندمي
بلكـه اسـالم مفهـوم عـدالد اجتمـاعي را در      ، کنـد ها از زندگي اختالف پیدا مـي درک آن

بدين سان توانسته اسد اين مفهوم را در يك ، گر ساختهاجتماعي خاصي جلوه ضمن برنامه
مجسـم  ، عي که همه جوانب آن از مفهوم اسالمي درباره عدالد اشباع شـده اجتما واقع زنده

 (.1357، سازد ) صدر
سپس ايشان در جلد دوم اقتصادنا به ترسیم نظام توزيع مدنظر اسالم که شـامل عناصـر و   

، های تحقس عدالد اقتصادی اسد در چارچوب سه اصـل اساسـي مالكیـد مخـتل     تضمین
پردازند. نظام تـوزيعي کـه شـهید صـدر در  اقتصـادنا      عي ميآزادی محدود و عدالد اجتما

کنند بسیار فراتر از مباحث توزيعي مطرح شده در اقتصاد متعـارف اسـد.  توزيـع     ترسیم مي
بری عوامل تولید تعیین مي شود فق  بخشـي از   تابعي درآمد که براساس آن چگونگي سهم

مورد بررسي  «توزيع پس از تولید» اين نظام توزيعي اسد که شهید صدر آن را تحد عنوان
شـود و درآن  نحـوه    نامیـده مـي   «توزيع پیش از تولیـد »قرار مي دهد. بخشي از اين نظام که 

 تملك و تسل  بر منابع و مـواد طبیعـي پـیش از آغـاز فرآينـد تولیـد را مـورد بررسـي قـرار         
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حـین  »زيعي در .  و يا  حتـي نكـات  تـو   1مي گیرد در اقتصاد متعارف جايگاه خاصي  ندارد 
ها اشاره خواهد شد و اما توزيع مقداری درآمـد  وجود دارد که به بخشي از آن «فرايند تولید
هـای تـوزيعي   کنـد و محـور اصـلي بررسـي    توزيع درآمد بین خانوار را بررسي مي که نحوه

های اخیر اسد تحد سرفصل مس ولید  دولـد در اقتصـاد اسـالمي    اقتصاد متعارف در دهه
شود. در اين بخش از مقاله سعي خواهد شد فق  يـك شـاکله کلـي از ايـن نظـام      مطرح مي

 توزيع نشان داده شود و بیشتر  تمرکز اصلي روی  بخش توزيع تابعي درآمد خواهد بود. 
 

 توزیع قبل از تولید   -4-1
کننـد و درمـورد   را مختص نظام اقتصادی اسالم معرفي مـي « توزيع قبل از تولید»شهید صدر 

داری موقعي که در اقتصـاد سیاسـي   (: دانشمندان اقتصاد سرمايه1357، نويسند )صدرميآن 
و منابع تولید جامعه سـخني بـه   « ثروت ملي»کنند از داری بحث مياز توزيع در رژيم سرمايه

 وگـو گفـد « درآمـد ملـي  »يعنـي  ، توزيـع محصـول کـل    آورند. بلكه تنهـا دربـاره  میان نمي
مربوط به توزيع ارزش نقدی آن کاالهـا   بحث توزيع، ر اقتصاد سیاسيکنند... بنابراين دمي 

صـاحب  ، کننده در تولید اسد. به اين ترتیب صاحب سـرمايه  و خدمات میان عوامل شرکد
کنندکه به ترتیـب  ای از محصول را برداشد مي هر کدام سهم ويژه کارفرما و کارگر، زمین

شود. بـه ايـن علـد     دکارفرما و دستمزد نامیده ميسو، مال االجاره زمین، به اسم بهره سرمايه
 شــوند...  اســالم بــرخالفقبــل از بحــث توزيــع مطــرح ، طبیعــي اســد کــه مباحــث تولیــد

منابع تولید را همواره در معرض استثمار و تسل  « آزادی اقتصادی»داری که با شعار سرمايه 
توزيـع  ، کنـد را همـوار مـي   راه احتكـار زورمنـدان  ، اقويا قرار داده و با وضع مقـررات ويـژه  

ی تـر تر و عمیسبلكه به مفهوم وسیع« توزيع محصول»يعني ، ثروت را نه به مفهوم محدود آن
، منظـور داشـته و بـا وضـع يـك سلسـله مقـررات ايجـابي        ، باشـد « توزيع عوامـل تولیـد  »که 

هـای  های طبیعي و منابع تولیـد را بـه چنـد نـوع تقسـیم کـرده و هرکـدام را بـا عنـوان          ثروت
از يكـديگر  « اباحـه عمـومي  »و « مالكیـد دولـد  »، «مالكید عمـومي »، «مالكید خصوصي»

 ها قواعدی خاص در نظر گرفته اسد.   متمايز و برای آن

                                                                                                                   
ای صورت پذيرد که شود که تخصیص منابع بین بنگاه ها  بايد به گونهعنوان مي« کارايي در تولید»ق  در مبحث ف -1

 تولید نهايي عوامل تولید يكسان شوند.  
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کـار و مـواد طبیعـي در نظـر     ، داری سرمايهشهید صدر عوامل تولید را مانند نظام سرمايه
ايند تولیـد اسـد بايـد در مباحـث     گیرند. ايشان معتقدند که چون سرمايه خود حاصل فرمي

کار نیز جزء غیرمـادی تولیـد اسـد و موضـوع مالكیـد      ، بعد از تولید مورد بحث واقع شود
، زمـین  شود. بنابراين به نحـوه توزيـع مـواد طبیعـي کـه شـامل      خصوصي يا عمومي واقع نمي

 پردازند.مواد معدني و ساير منابع طبیعي اسد مي، های طبیعيآب
 
 س از تولیدتوزیع پ -4-2

توزيع تابعي درآمد اسد به اين مفهوم کـه هريـك از عوامـل     هدف اصلي مقاله تبیین مساله
و شـهید  ، اشـد دتولید چه سهمي از محصول و منافع ايجاد شده در فرآيند تولید را خواهند 

صدر در ترسیم نظام توزيع مد نظر اسالم توزيع تابعي درآمد را تحد عنوان توزيـع پـس از   
بـری عوامـل   سـهم  اصلي که بايد عنوان کرد اين اسد که نحـوه  کنند.  نكته عنوان مي تولید

 شود.داردکه منعقد مي 1تولید بستگي به نوع قراردادی

ايم چراکه تنها يك رابطه حقـوقي  در اقتصاد متعارف با يك قواعد تعاملي همگن مواجه
سـد کـه سـود و مـازاد بـه او      درآن تعريف شده اسد و در آن يا فرد صاحب ابزار تولیـد ه 

کنـد. بنـا بـه    گیرد و يا صاحب ابزار تولید نیسد که فق  دستمزد ثابد دريافد مـي  تعلس مي
در اسـالم قواعـد تعامـل میـان صـاحبان عوامـل تولیـد نـاهمگن اسـد؛          ، شهید صـدر    نظريه

ه برخالف ساير مكاتب که نگاه همگن به مجموعه تعامل عوامل تولیـد دارنـد. در منظـر فقـ    
متناسب با شراي  واقعي تنظیم مـي شـود )پیغـامي و    ، بیشتر عقود وبه تبع آن تعامالت، امامیه

 (. 1394،  همكاران
 اين تعامالت و قراردادهای اسالمي مبنای برقراری عدالد تـوزيعي اسـد و براسـاس نحـوه     

 ها را  به سه دسته زير تقسیم کرد:توان آن بری صاحب سرمايه مي سهم
عامـل و صـاحب سـرمايه در محصـول     ، مساقات و مضاربه؛ در اين عقود هـر دو ، مزارعه -1

کنند. البته دريافد مي، اندشراکد دارند و هرکدام نسبتي از محصول را که قبال توافس کرده
زيـرا در ايـن   ، عامل فق  در سود شريك اسد و زيان فقـ  متوجـه صـاحب سـرمايه اسـد     

ند بودن سرمايه در دسد امین آثـار حقـوقي فراوانـي    عامل نقش امین را دارد و اما، حاالت

                                                                                                                   
1- Contract 
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، چنانچه عامـل کوتـاهي نكـرده باشـد    ، دارد از جمله اينكه در صورت بروز ضرر در سرمايه
 ضامن نخواهد بود و اين ضررمتوجه صاحب سرمايه اسد.

 هـای زمین ونیروی انساني مترتب اسد. در سرمايه، اجاره و جعاله؛ اين عقود بر ابزار کار -2
توانـد اجـاره بهـاء را دريافـد کنـد و      فیزيكي به دلیل استهالک صاحب ابزار تولید فق  مي

نیـروی انسـاني    در اجـاره 1عامل يا مستاجر صاحب محصول و نیز متحمل سود و زيان اسـد. 
نیز با توجه به کماالت انساني و اختیار او در تنظـیم ضـواب  و مقـررات بايـد شـان انسـاني و       

نظر گرفد. هرچند که در اسالم از اجیر شدن انسان نهي شده اسد. سـرمايه  منزلد او را در 
هـای نقـدی چـون اسـتهالکي در کـار      زيـرا در سـرمايه  ، شودنقدی موضوع اجاره واقع نمي

 رسد )تحريم بهره(.اجرتي هم به صاحب سرمايه نمي، نیسد
ده مالك شـده  گیرد و قرض گیرنقرض؛ در اين عقد به صاحب سرمايه چیزی تعلس نمي -3

 دهنده برگرداند. و سود و ضرر متوجه او اسد. البته ضامن اسد عین را به قرض
صـاحب  ، شـوند هـای اقتصـادی  مختلـف را شـامل مـي     لیددر اين قراردادها که فعا

سرمايه  الزاما صاحب سود )مثبد ويا منفي( نیسد در مواردی در سـود متغیـر شـراکد    
گیرد و حتي در برخي عقود همانند قرض  سهمي مي دارد و گاهي سود ثابد به او تعلس

 از سود نخواهد داشد.
يعنـي کـارگر )فاقـد ابـزار تولیـد( در      ، عامـل تولیـد انسـاني    بـری چگونگي و میزان سهم

باشـد بـه   « توزيع پـس از تولیـد  »ترين موضوعات در محصول ومنافع ايجاد شده شايد از مهم
، طبـس نظريـه اسـالم   ، نويسـند داری مـي م سـرمايه ای کـه شـهید صـدر در انتقـاد از نظـا     گونه

مثـل   -فق  در مالكید کسي اسد که روی مـواد اولیـه طبیعـي    ، محصول و درآمد تولیدی
کـه در تولیـد از    -زمـین و سـرمايه    -شخصا کار کرده باشد و صاحبان ابزار تولید  -کارگر

در تولیـد جنبـه   ، ل مزبـور زيرا ابزار و وسـائ ، برندسهمي از محصول نمي، ها استفاده شدهآن
آيد. از آنجا که اسـالم کـارگر را عامـل    فرعي داشته تنها برای مهارکردن طبیعد به کار مي

اگر ابزار تولید درسطح عامل انساني قرار داده شود ناگزير در توزيع ، شناسداصلي تولید مي
نظـر اسـالم اسـد    داری و مخالف گیرد که شیوه متداول رژيم سرمايههمپايه کارگر قرار مي

                                                                                                                   
اينكه چرا صاحب ابزار تولید برخالف صاحب زمین در مزارعه، صاحب شاخه و درخد در مساقات، صاحب  -1

 256تا252ر مضاربه در محصول شريك نیسد و بايد اجرت دريافد دارد را شهید صدردر صفحاتسرمايه تجاری د

 اند. که مانند ساير نكات ظريفي که درکتاب خود دارند مستدل و گويا اسد.توضیح داده
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دهد که از طريس استخدام )چه بـه  دار اجازه نمياسالم به سرمايه، (.  برای مثال1357، )صدر
محصـول  ، آوری هیزم و يا استخراج معـادن ( کارگر برای جمعاجارهعنوان وکالد ويا حتي

. در اسـالم ابـزار   1کار را تصرف کند وفق  مستحس دريافد اجرت بابد ابـزار تولیـد اسـد   
لید خادم و انسان مخدوم اسد. اين امر از توزيع درآمد بین عوامل تولید نشات مي گیـرد  تو

 . (1379، واصل ثبات مالكید نقش اساسي در آن دارد )توتونچیان
روش  -1بر همین مبنا  نحوه پرداخد اجـرت در عقـود اسـالمي بـه دو صـورت اسـد:       

مین يـك قاعـده اسـتخراجي از    . کاربرد ه2روش شرکد در منافع يا محصول -2دستمزد و 
عقوداسالمي عالوه بر تنظیم عدالد به عنوان هدف اصلي اقتصـاد اسـالمي منجـر بـه  بهبـود      

 کارکرد اقتصادی نیز خواهد شد. 
واقـع نشـده در کتـاب     4( که نظرياتش مورد اقبال جريان اصـلي اقتصـاد  1984) 3ويتزمن

جوی وهايي که در جسدويسد: آننخود در مورد اهمید اين نوع شیوه پرداخد دستمز مي
دريافد  داری هستند تنها بايد تغییر در نحوهمشي صنعتي( برای بهبود نظام سرمايهيك )خ 

های بزرگ را مدنظر قرار دهند. فق  کافي اسد بگـذاريم  دستمزد توس  کارگران شرکد
الم را بـه  کارگران براساس روش شراکتي مزد خود را دريافد کننـد و نیروهـای رقابـد سـ    

چنان نیروهای عظیمي را در جهد شـكوفايي اقتصـادی   جريان اندازيم. همین تغییر ساده آن
و پیشرفد اجتماعي بكار خواهد گرفد که حتي در مخیله انقالبیون فرهنگي و کارشناسـان  

 گنجد.ريزی ملي هم نميبرنامه
دارد ستي که بیان مـي دلیل نخ، کندويتزمن درتوضیح چرايي ادعای خود سه دلیل عنوان مي

میـزان مشـارکد   ، روحیـه کـارگران را تقويـد کـرده    ، اين اسد که سـهیم شـدن در منـافع   
رواب  کارگر و کارفرما را بهبود بخشیده و بازدهي تولیـد را افـزايش   ، کارگران را باال برده

کنـد؛ دلیـل دوم کـه از صـالبد بیشـتری       دهد. در ادامـه دلیـل دوم را اينگونـه ذکـر مـي     مي
پـذيری   خودار اسد اين اسد که سهیم کردن کارگران در منـافع شـرکد چـون انعطـاف    بر

                                                                                                                   
منوع شود(  مبه عبارتي وکالد و اجاره در حیازت مباحات و احیا زمین )که در توزيع پیش از تولید مطرح مي - 1

 اسد.

کلینـي،  (ناپسـند اسـد    و مكروه امری امامیه فقه ساحد در اجیرشدن زيرا دارد؛ برتری اول روش بر دوم روش - 2

 (.90: 5، ج1407

3- Weitzman 

4- Mainstream Economics 
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ارجحیـد دارد.  ، خـودی خـود مطلـوب اسـد     بیشتر دستمزدها را باال برده و چنین حالتي بـه 
اينطور گفته شده وقتي دستمزدها بخودی خود نسبد به شـراي  اقتصـادی حساسـید نشـان     

هـای اقتصـادی   دنبال اتخـاذ سیاسـد  . وقتي دولد بهشوددهند عملكرد اقتصاد کالن بهتر مي
طور فـرض اسـد کـه عوامـل طبیعـي کـه خـود در جهـد         اين، موجب رکود اقتصادی شود

کنند )مثـل کـاهش نـرخ تـورم ناشـي از دسـتمزد( سـرانجام وضـع را         تصحیح امور عمل مي
یـین  اصالح خواهند کرد. اگر علـد تـداوم تـورم آن باشـد کـه اقـدامات الزم در جهـد تع       

تحد تاثیر سیاسد های انقباضي پولي و يا مالیاتي قرار نگرفتـه و يـا اصـوال انجـام     ، دستمزد
ارتباط دسـتمزد بـه شاخصـي    ، اين کار در خالل مدت مذاکرات تعیین دستمزد انجام نپذيرد

جملـه شـاخص هـای نمايـانگر بنیـه اقتصـادی       که مرتب  به سالمد اقتصاد کشور باشد )مـن 
زيرا دستمزد را به طور مسـتقیم و  ، تجاری خاص(بسیار نافع خواهد بودصنعد يا يك واحد 

 سريعا تحد تاثیر سیاسد های کلي کشور قرار خواهد داد.
، نويسد؛ وقتي دستمزد کارگران به عملكرد شرکد مرتب  شـد و در نهايد از دلیل سوم مي

خالف آنچـه در  کنـد. )بـر  طرزکار و نحوه عمل اقتصاد کشور نیز به طور اساسـي تغییـر مـي   
بندی دستمزد به عملكرد و شراي  اقتصادی کل کشور  مورد علد دوم عنوان شد با شاخص

واجـد  ، توان به تغییرات اساسي فوق نايل آمد( نظام شراکتينمي، و حتي يك صنعد خاص
خصیصه تقاضای اضافي برای کارگراسد که اين نظام را بـه دشـمن طبیعـي رکـود و تـورم      

رکود تولیدات و گرايشـات تـورمي   ، اساسا از سه جهد  به بیكاری، براينبدل مي کند و بنا
 کندو مشكل بتوان روش ديگری را تصور کرد که واجد اين خصیصه باشد.حمله مي

، ای را در اقتصـاد رقـم خواهنـد زد   عقود اسالمي و قواعد حاکم برآن تعـامالت عادالنـه  
ديدگاه مكاتـب  ، شد. در جمع بندی اين بخش البته تنها به يكي از اين قواعد در اينجا اشاره

تـوان خالصـه   مختلف اقتصادی در زمینه توزيع تابعي درآمد را به صـورت جـدول زيـر مـي    
 کرد و نتايجي را به اين صورت مطرح کرد که: 

 مكتب اقتصادی اسالم اسد. ، ترين مدافع حقوق کارگربزرگ -1
 تر اسد.  متیازات اسالمي او کمدهد از اامتیازاتي که کمونیسم به کارگر مي -2
 (1368، شود. )صدرداری از ابزار تولید محسوب ميکارگر در رژيم سرمايه -3
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 ابزار تولید(-سرمايه-سهم)کار

*بهره مصونيت از زيان  
 سود ثابت 

 اجاره بها(-ربا-)مزد
 مکتب وامل عوليد

 کار + + +

 سرمايه - + - اسالم

 ابزار عوليد + - -

 کار + + -

 سرمايه + - - **کمونيسم

 ابزار عوليد + - -

 کار + - -

 سرمايه + + - ***کاپيتاليسم

 ابزار عوليد + - -

شدامل   ***/ مبتني بر نظدرات مدارکس   **/ .استمنظور از بهره در اينجا همان ارزش اضافي يا سود  *
 اند.د بهره را حذف کردهنهاييون و کينزي است البته نهاييون اصل وجو، نظرات ريکاردويي

 ماخذ: برگرفته از کتاب اقتصاد در مکتب اسالم

 

 نظریه تولید -4-3
مارکسیسـم و اسـالم از لحـاظ مسـلكي     ، موضوعي که هرسه مكتب اقتصادی سـرمايه داری 

بـرداری از  و حـداکثر بهـره  ، مساله افزايش هرچه بیشـتر تولیـد  ، نسبد به آن اتفاق نظر دارند
(. در ايـن زمینـه   1357، ب مقررات عمومي مكتب اقتصادی اسد )صدرطبیعد در چهارچو

اسالم به عنوان يك تمدن بزرگ و اجتماعي حداکثر پیش بیني را کـرده و دو دسـته ابـزار؛    
، ابزار قانوني را در نظـر گرفتـه اسـد. در قسـمد ابـزار قـانوني       -2، ابزار فكری فرهنگي -1

واردی از آن با مسـاله توزيـع در ارتبـاط اسـد.     کنند که ممورد را عنوان مي 20شهید صدر 
اسالم حمي را منع کـرده اسـد. در حمـي انسـان زمـین ناآبـاد را تحـد تسـل           ، برای نمونه

برداری آن به عمل آورد در اختیـار و انحصـار   آنكه فعالیتي برای احیاء و بهرهدرآورده و بي
لیدی به نفع انسان نداشته باشـد را  دارد. احیا و اعمال زور که بازدهي مفید توخويش نگه مي

نیز اسالم منشا حس ندانسته و با آن مخالفد کرده اسد و يا اينكه درآمدهای بدون کار را به 
اين شكل که مثال شخصي زمیني اجاره کند و بعد بـا مبلـ  بیشـتر بـه ديگـری اجـاره داده و       

ي اسد که با از بـین رفـتن   تحريم کرده اسد. بديه، التفاوت را به نفع خود برداشد کند مابه
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، هــازيــرا واســطه، ســطح تولیــد افــزايش يافتــه، میــان مالــك زمــین و کشــاورز، هــاواســطه
ترين نقش مثبد تولیدی نداشته و بدون آنكه خدمتي انجام دهند به دسـتگاه تولیـد    کوچك

 اند.تحمیل شده
 

 مسئولیت دولت در اقتصاد اسالمی -4-4

ه مفهوم بازتوزيع درآمد بین خانوار در سطح کالن رادر شهید صدر توزيع مقداری درآمد ب
نويسـند:  ذيل مبحث مس ولید دولد در اقتصاد اسالمي عنوان کرده و در شـروع بحـث مـي   

اصـل همكـاری عمـومي     -1دارای دو اصل عمومي اسـد؛  ، شكل اسالمي عدالد اجتماعي
 (.1357، اصل توازن اجتماعي )صدر -2تكافل عام( و (

های اين اصول بـا اصـول    که در اينجا به آن اشاره خواهدشد يكي از تفاوت ایتنها نكته
حاکم در توزيع مقداری درآمد اقتصاد متعارف خواهد بود. در هر دو نظـام اقتصـادی يـك    

منتهي در اصـل  ، کندبازتوزيع درآمد وجود دارد که دولد نقش محوری را درآن بازی مي
شود کـه   يك مس ولید متقابل همگاني  صحبد مي عالوه بر مس ولید دولد از، تكافل عام

به موجب آن مسلمانان جهان کفالد يكديگر را به عهده داشته و اسالم در حـدود امكانـات   
( به ايـن معنـي کـه    1357 ، ای مثل ساير فرائض الزم االجرا دانسته اسد )صدرآن را فريضه

و پرداخـد بـه فقـرا کـافي     صرف واگذاری قدرت به دولد برای اخذ مالیات از ثروتمندان 
اما بايد روح خیرخواهي و همكاری نیـز  ، نیسد؛ هر چند باز توزيع درآمد اتفاق افتاده اسد

بر اين باز توزيع درآمد حاکم باشد به همین علد اسـد کـه اسـالم واجبـات مـالي را جـزء       
ن بـدا ، عبادات شرعي قرار داده که الزم اسد از انگیزه روح خیر خـواهي سرچشـمه بگیـرد   

، انگیزاند تا در تحقـس اهـداف اقتصـاد اسـالمي     انسان را برمي، سان که اين روح خیرخواهي
، شـرکد کنـد )صـدر   ، آگاهانه که منظـور از آن فقـ  رضـای خـدا و تقـرب بـه وی باشـد       

های تامین اجتماعي ها اسد که سازمانداری که سال (. در حالي که در جوامع سرمايه1357
بیكاران و محرومان آن جامعه به صورت مختلف مثال کوپن غـذا  چتر حمايتي خود را برای 

امــا بــرای شــهروندان آن کشــور هیچگونــه ، محــدود گســترده اســد و يــا پرداخــد ماهانــه
مس ولیتي جز پرداخد )واقعي مالیات( برای تامین مخارج دولتي )طبس قـانون اساسـي( قائـل    

 (.1379، نیستند )توتونچیان
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 گیری نتیجه -5

ای که بسـیاری از انديشـمندان در   ترين مباحث اقتصادی اسد به گونهتوزيع از مهم مساله
کننـد و   گذشته نـه چنـدان دور آن را موضـوع اصـلي در مطالعـات اقتصـادی معرفـي مـي        

همانطور که در مقدمه اشاره شد قوانین حاکم بر آن همانند قوانین تولید ثابـد نیسـد. در   
ايـن اسـد   ، شـود لش توزيعي در اقتصاد متعارف مطرح مياين بین آنچه ابتدا به عنوان چا

که هريك از عوامل تولید چه سهمي در محصول ايجاد شده دارند و نیز مازاد ايجاد شده 
تولید متعلس به کدام عامل تولید خواهد بود. آنچـه در نهايـد   عواملکلوریيا همان بهره

نظـرات نهـايیون اسـد کـه بـا      ، شوداز اين موضوع درکتب درسي اقتصاد خرد مطرح مي
-استفاده از معادالت رياضي وجود مازاد را حذف کرده و سهم هر عامل را مبتني بر بهره

کننـد. ايـن عـدم توجـه بـه موضـوع توزيـع تـابعي درآمـد           وری نهايي آن عامل تعیین مي
زنـد و اقتصـاد متعـارف بـه جـای حـل       های توزيعي را در اقتصاد متعارف رقـم مـي  بحران

وزيع تابعي درآمد به يك بـازتوزيع درآمـد بـین خانوارهـا در سـطح کـالن روی       معضل ت
آورد و ادبیات غالب در مساله توزيع از اواس  قرن بیستم به توزيع مقـداری درآمـد و    مي

يابد و تبعات ناشي از ضـعف در نظـرات   ها و محاسبات مرتب  باآن اختصاص ميشاخص
بینیم که انديشمند شود. در مقابل ميه گرفته ميتوزيعي همچنان در اقتصاد متعارف ناديد

اسالمي شهید صدر در کتاب اقتصادنا موضوع توزيع را به عنوان محور مطالعـات عـدالد   
کنند فراتـر از مباحـث    ای که از مسائل توزيع مطرح مينمايند و حیطهاقتصادی مطرح مي

بخشي از اين نظام توزيعي  موجود در اقتصاد متعارف اسد . توزيع تابعي درآمد اوال فق 
اسد و ثانیا ابعادی که در آن مورد بررسي قرارگرفته بسیار فراتر از اقتصاد متعارف اسـد  

 کند. ای که امكان مقايسه  را سخد ميبه گونه
 نقـش اصـلي را در مسـاله    در نظرات ايشان عقود اسالمي و رواب  حقوقي حـاکم بـرآن  

کند کـه   وزيعي برخواسته از اين عقود شرايطي را فراهم ميکند. قواعد تتوزيع تابعي ايفا مي
در نهايد به کارکرد بهتر اقتصاد نیز منجر خواهـد شـد. اهمیـد قراردادهـا و قواعـد حـاکم       

هـای اخیـر   ای که در سالبرآن به تازگي مورد توجه انديشمندان نیز قرارگرفته اسد به گونه
 رفتـه اسـد کـه موضـوعي مـرتب  بـا نظريـه       چندين جايزه نوبل اقتصاد  بـه افـرادی تعلـس گ   

 (. 1395، قراردادها را در تحقیقات خود در پیش گرفته بودند )درخشان
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نظريه قراردادها رويكرد جديد در تحلیل تعامالت عناصـر اقتصـادی اسـد کـه ظرفیـد      
عـدم  ، بسیار باال برای تحلیل مسائل واقعي اقتصاد با فروض واقعي مانند عدم تقارن اطالعات

عدم وجود عقالنید کامل را دارد و همچنین از ظرفیتي باال در ورود ، جود نهادهای کاملو
ای اقتصاد در الگوها برخوردار اسد. اين ظرفید رويكردهای نظری به مسائل فلسفي  و پايه

مبـاني و معـارف اسـالمي  را در    ، ای مسـائل دهد تا عالوه بر تحلیل بین رشـته به ما امكان مي
 (. 1395، گذاری کنیم )درخشانر نظر گرفته و الگوهايي جديد را پايهتعامالت  د
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تهـران:  ، پول و بانكداری اسالمي و مقايسه آن با نظام سـرمايه داری ، (1379ايرج )دی ، توتونچیان

 چاپ اول .، انتشارات توانگران
رهای عـدالد اقتصـادی از منظـر اسـالم )بررسـي انتقـادی       معیا»، ( 1387سیدرضا )زمستان ، حسیني

 .32شماره، سال هشتم ، قتصاد اسالميفصلنامه علمي پژوهشي ا،  «نظريه شهید صدر(

انتشـارات دانشـگاه امـام صـادق     ، ها و اطالعاتنظريه قراردادها؛انگیزه، (1395)، مرتضي، درخشان
 چاپ اول. ، السالمعلیه

چـاپ  ، تهران: انتشـارات پـارس نويسـا   ، هاها و سیاسداقتصاد کالن نظريه، (1387)عباس ، شاکری
 جلد اول. ، اول

توزيـع درآمـد درقـرن بیسـتم       تحـول در انديشـه  »، (1388)زمسـتان    مـالكي امین  و عباس، شاکری
 .   4شماره، سال نهم، اقتصادی پژوهشنامه، «)حرکد از توزيع تابعي به توزيع مقداری درآمد(

 تهـران: ، محمد کـاظم بجنـوردی  ، عبدالعلي اسپهبدی  ترجمه، اقتصادما، (1357محمد باقر )، صدر

 چاپ دوم.، ت اسالميی انتشاراموسسه
تهـران: موسسـه   ، ترجمه علي حجتـي کرمـاني  ، اقتصاد در مكتب اسالم ، (1368امام موسي )، صدر

  چاپ دهم.، انتشارات مشعل دانشجو
آزمـون بسـندگي زکـات و    »، (1389)پـايیز و زمسـتان    کاشیانعبدالمحمد  مدمهدی وعسكری مح
، «1387تـا   1380هـای   اقتصاد ايران طي سال معیشد خانوارهای نیازمند در اقلمین حداخمس در ت

 .1شماره، سال دوم، معرفد اقتصادی
هايي جهد ارزيـابي  ارائه شاخص، های عدالد اقتصادیشاخص»، (1386حسین )تابستان ، عیوضلو

دبیرخانـه  ، «های سیاسد توسعه در راستای تحقـس عـدالد اجتمـاعي   تحلیل جهد گیری عملكرد و
 مجمع تشخیص مصلحد نظام.
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توزيـع درآمـد حاصـل از فرآيندتولیـد )از نظـر ن ـو       » ، (1389محمدحسین )پايیز و زمستان ، کرمي
سـال  ، پژوهشي جستارهای اقتصادی-دو فصلنامه علمي، «ها و برخي انديشمندان اسالمي(کالسیك

 .14شماره، هفتم

زيعي در عـدالد تـو   تطبیس نظريـه شـهید صـدر دربـاره    »، (1379تقي ) محمد، آبادی  گیلك حكیم
 اهلل صدر. های اقتصادی آيدالمللي بررسي انديشه ارائه در همايش بین، «اقتصاد ايران

تهران:  انتشارات نقـش و  ، توسعه در ايران امروز، آزادی، عدالد اجتماعي، (1396فرشاد )، مومني
 چاپ اول.، نگار
ها و چـارچوب  امون معیارجستاری پیراقتصاد  »، (1388)پايیز و زمستان قلیچ وهاب ؛کامران، ندری

 .  3شماره ،  مطالعات اقتصاد اسالمي، «نظام توزيع درآمد در اقتصاد اسالمي

ترجمـه  ، ت ـوری اقتصـاد خرد:رهیافـد رياضـي    ، (1370ريچـارد ای ) ، کواند، جیمز ام، هندرسون
 چاپ اول.، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، مسعود محمدی

 .های راهبردی با موضوع عدالدانديشه دومین نشسد،  www.leader.ir سايد
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