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اي اي به جامعهايي بنا به داليل گوناگوني از جامعهكند و اين كارخود براي استفاده نهايي توزيع مي
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انداز را تحت تأثير قرار  دهد پرداخت خمس، توابع و معادالت كلي رشد يكنواخت و پسنشان مي
وجه مانع دستيابي به وضعيت رشد  هيچ دهد. وجود خمس و پايبندي به دستورات اسالمي بهنمي
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   مقدمه -1

آن است، به اين معنا كه در اقتصاد هاي اقتصاد اسالمي نگرش توزيعي  يكي از ويژگي
شود، هاي توليد ثروت و افزايش آن پرداخته ميتنها به روابط توليدي و شيوه اسالمي نه

بلكه عالوه بر اين، توجه اصلي به نحوه توزيع ثروت و درآمد است كه در مسير صحيحي 
م، كار نقش اسال مورد نظردر نظام توزيع درآمد ). 98، ص 1369جريان يابد (عيوضلو، 

مهم و حساسي دارد. درآمد هر فرد به مقدار كاري بستگي دارد كه او به جامعه عرضه 
مندي از  ها در بهره همه انسانزيرا  ،يعني درآمد هر فرد مساوي است با كار او ،كند مي

در توليد نيز متفاوت است و براساس اين آنها نيروهاي بدني و فكري مساوي نيستند و سهم 
در تواند  ميتوزيعي، درآمدهاي حاصل يكنواخت نخواهد بود. اين عوامل متفاوت، معيار 

اين اختالف درآمدها  اما ،اي در توليد مفيد باشد عنوان يك نظام انگيزه كسب درآمد به
مسلمان ثروتمند خود را پايبند به قوانين و فرد زيرا هر  ،تواند زياد و گسترده باشد نمي

سازد و راه را  يرا محدود م) كنزت (و اين قوانين، انباشتن ثرو داند مقررات اسالمي مي
  كند.  براي توزيع عادالنه درآمدها باز مي

 ،شرعي دستوراتگيرد؛ بعضي از اين انجام مي دستورات مختلفياين كار از طريق 
 زكات، خمس، :معيارهاي الزامي عبارتند ازعنوان نمونه،  به هستند. الزامي و برخي اختياري

قانون ارث، منع ربا، منع احتكار، منع اسراف و تبذير، منع كسب درآمد از طريق مشاغل 
معيارهاي اختياري عبارتند از كارهاي خير اختياري كه  ... .نامشروع از قبيل قمار، تقلب و

وظيفه دارند ثروت آنها كنند. ثروتمندان، برحسب وظيفه، داوطلبانه به انجام آن اقدام مي
وظايف معنوي و انفاق اموال مازاد بر  .جامعه مصرف كنند عمومر راه رفاه خويش را د

مسلمانان نيازمند بين اموال خود را مازاد احتياج نيز براي مسلمان يك تعهد اخالقي است تا 
  .جويدرا برضاي خدا  خودتقسيم كند و از اين كار

دادن) مطرح  در اسالم بحث توزيع مجدد درآمد (ارث، انفاق، زكات، خمس، صدقه
عنوان  خواهي و رفع فقر به بر عدالت ها را به حداقل برساند. اسالم شده است تا اين نابرابري
در تعاليم ديني، هدف انبيا قيام به قسط معرفي شده است. كند. ميهدف مهم ديني تأكيد 



 139گذاري رهيافتي از الگوي كالدور    تأثير خمس بر مصرف و سرمايه

 
 

 

و ميزان  همانا پيامبران را با داليل روشن فرستاديم و به آنها كتاب«فرمايد:  قرآن كريم مي
). از ديدگاه اقتصاد 25حديد آيه (سوره » اساس عدالت زندگي كنند داديم تا مردمان بر

اسالمي توزيع مناسب و عادالنه درآمد يكي از مصاديق عدالت اجتماعي است به همين 
عنوان يكي از راهكارهاي مهم رسيدن به عدالت  منظور ايجاد عدالت توزيعي در جامعه به

  .ديدگاه مدنظر قرار گرفته است اجتماعي در اين
دهد، گرچه ادبيات نظري مناسبي هم از جنبه بررسي ادبيات اقتصاد اسالمي نشان مي

سازي روابط موجود به ميزان مناسبي مورد توجه فقهي و اقتصادي وجود دارد، اما مدل
د، نبوده است. تا زماني كه مفاهيم و روابط اقتصاد اسالمي در قالب مدل طراحي نشون

عنوان  توان آنها را بهتوان آنها را به صورت تجربي مورد آزمون قرار داد. همچنين نمي نمي
  پيشنهاد و سياست اقتصادي در جامعه عرضه كرد.

كوشد پرداخت خمس را هاي مطرح شده، پژوهش حاضر ميبا توجه به پيش فرض
سازي كند. از آنجا كه  عنوان توزيع مجدد درآمد در قالب يك الگوي اقتصاد كالن مدل به

 نقشي بررس بهي اسالم اقتصاد در شده مطرحسازي  مدلدر خصوص  مطالعاتبيشتر 
 قسمتچنين هماند و به خمس توجهي نشده است و  پرداخته سنت اهل فقه براساس زكات
 اي خمسي فقه ميمفاهي بررس به خمس مبحث نهيزم در شده انجامهاي  پژوهش عمده
 اقتصادكالني ساز مدل در خمسي بررس به واند  پرداختهي حكومت اتيمال عنوان به خمس
كوشد رفتار يك فرد مسلمان كه خمس ، اين پژوهش مياست شدهي كمتر توجه
سازي كند و نشان دهد كه پرداخت خمس در پردازد را در قالب الگوي كالدور مدل مي

ذارد و در نتيجه پرداخت گانداز تأثير نمي توابع و معادالت مرتبط با رشد يكنواخت و پس
  خمس موجب خروج از مسير رشد نخواهد شد. 

ساختار مقاله به اين شكل خواهد بود كه در بخش دوم به مروري بر ادبيات موضوع در 
اختصار ارايه خواهد شد. در  پردازد و در بخش سوم مباني نظري مدل به اين خصوص مي

گيري و پيشنهادها در شود. نتيجه ن ميبخش چهارم، چارچوب مدل در اقتصاد اسالمي بيا
 آيد. بخش پنجم مي
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  بيان موضوع -2
از جمله واجبات مشترك بين مسلمانان مسأله خمس است. مسلمانان پرداخت خمس را 

دانند، اما در اينكه متعلق خمس چه مواردي است، انفال واجب ميسوره  41براساس آيه 
ام تقليد شيعيان بر اين باورند كه خمس در مراجع عظبين مسلمانان اختالف وجود دارد. 
 :ازهفت مورد واجب است كه عبارتند 

 -5  ،مال حالل مخلوط به حرام -4 ،گنج -3  ،معدن -2 ،كار و منفعت و درآمد كسب -1
 غنيمت جنگ -6 ،آيد دست مى يعنى فرو رفتن در دريا به ،غواصى هواسط هجواهرى كه ب

  بخرد. زمينى كه كافر ذمى از مسلمان -7 و
 .كار و تجارت است و يكي از آنها همان غنيمت حاصل از كسب 

اش. مراد از مخارج كار عبارت است از مازاد بر خرج سال فرد و خانواده و منفعت كسب 
اش به آنها نياز دارد (مانند سال، تمام چيزهايي است كه انسان در زندگي خود و خانواده

اي كه تنها براي يه منزل، صدقه، نذر، وسيله نقليهخوراك و پوشاك، مخارج ازدواج، اثاث
كار نباشد، مخارج مهمان، مخارج سفر و...) البته مخارج تنها منحصر به موارد  و كسب

يادشده نيست و مطابق هر فردي قابل كم شدن يا افزايش است. براي محاسبه مخارج سال، 
بتداي سال و گذشت يك سال از آن ابتدا بايد پايان سال معلوم باشد كه نخستين درآمد را ا

عنوان واجب  اهل سنت اگر چه خمس را بهدهيم، اما برخي از تاريخ را انتهاي سال قرار مي
معدن و گنج واجب   م حرب،يغنامانند پذيرند، اما آن را در موارد معدودي الهي مي

ه همين دليل ب ).1380د (برزنجي، دانن دانند و هرگز ارباح تجارت را مشمول خمس نمي مي
سازي مطرح شده در اقتصاد اسالمي به بررسي نقش بيشتر مطالعات در خصوص مدل

هاي انجام شده اند. همچنين قسمت عمده پژوهشاساس فقه اهل سنت پرداخته زكات و بر
عنوان ماليات حكومتي  در زمينه مبحث خمس به بررسي مفاهيم فقهي خمس يا خمس به

سازي اقتصاد كالن توجه كمتري شده است. در اين  مس در مدلاند و به بررسي خپرداخته
  كار مد نظر است. و مقاله خمس از جنبه تعلق به منفعت كسب
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 بوالدينگ، ملي درآمد توزيع الگوهاي ساختار تحليلي بررسي)، به 1369عيوضلو (
 الگوي دهد، مي نشانو  استپرداخته  كايون ژاكلو و مارشال ژان رابينسون، كالدور،
 دو درآمدهاي چارچوب در و ايستاست مدت و كوتاه تحليلي واسطه اينكه به بولدينگ
 در بازيگران تمام دخالت واسطه عدم به و ندارد را الزم جامعيت شده، پرداخت قسمتي
 كالدور الگوي. ندارد خود الگوي درون دررا  ساختاري تغييرات تحليل توان توزيع، صحنه

 عمومي الگوي با حال عين در را توزيع تحليل كامل اشتغال فرض باو  كينزي گاهددي با
 داشته توزيع فني و دقيق تحليل در اي عمده نقش و كرده عجين مدتبلند رشد به مربوط
 اتخاذ مشخص هاي يابي نتيجهبراي  كه سازي ساده ديدگاه جهت به وي تحليل باز اما ،است
 با حاصل نتايج و ندارد دربر ار غيرواقعي فروض و نيست برخوردار ازجامعيت، كرده
 در آن تعميم و هارود نظريات از الهام با رابينسون الگوي. ندارد همخواني اقتصادي عينيت

 به واست  داده قرار مدنظر را اشتغالنظريه  و مدتبلند رشد كالكي، و كينز چارچوب
 حثب بر آن نتايج و رشدنظريه  در جديد كالسيك و كالسيكنظريه  بررسي و كاوش
 نسبي اهميت ساختاري، تغييرات به كايون ژاكلو و مارشال ژان مباحث. پردازد مي توزيع
 با و استكرده  ارايه »وقوع از بعد« تحليل واقعيت از الهام با و پرداخته آن بر سهم هاي گروه
 كالن و خرد تحليل بين فاصل حد در را خود تحليل، عنوان مبناي به »جامعه« دادن قرار

  .دهد نشان راي (سازوكاري) مكانيسم تغييرات است توانسته و داده قرار اقتصادي
) به بررسي آيه ناظر خمس و مسايل و مالحظات فقهي آن پرداخته 1380برزنجي (

است. وي همچنين به بررسي غنيمت پرداخته و با مواردي مانند في، انفال و زكات مقايسه 
مس را از نظر مذاهب مختلف فقهي كند و اموال متعلق خمس، نصاب و مصارف خمي

  دهد. مورد بحث قرار مي
) بر اين باور است كه بيشتر فقيهان در تبيين ماهيت خمس و زكات به بعد 1386باقري (

اند تا رويكرد اقتصادي و تأثير اجتماعي آن، اما در اين فردي اين دو توجه بيشتري داشته
دهد كه چهره اقتصادي و رويكرد ان ميپژوهش اين بعد مورد نقد قرار گرفته است و نش

  ناظر به تأمين عدالت اجتماعي خمس و زكات بر جنبه عبادي آنها غلبه محسوسي دارد.
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ها در اقتصاد اسالمي ترين ماليات عنوان مهم ) به بررسي خمس و زكات به1386رضوي (
هاي ها و مكان نتوانند متناسب با زماهاي اسالمي ميكند كه ماليات پردازد و بيان ميمي

مختلف استفاده شوند. البته فقها با اجتهاد و بررسي روي موارد مصرف، اندازه و تعلقات 
گذاري دارند. از آنجا كه دولت اسالمي وظيفه رشد، توسعه و ها نقش تأثيراين ماليات

در راه هاي يادشده منابع درآمدي ايجاد كند تا تواند با مالياتآباداني را برعهده دارد، مي
  توسعه و آباداني كشور اسالمي گام بردارد. 

) به بررسي توزيع درآمد بين عوامل توليد در اقتصاد اسالمي در مقايسه 1388عيوضلو (
ها پرداخته كه عوامل توليد به چهار نوع، نيروي كار، مواد خام و اوليه، با ساير نظام

بري عوامل در نظام . ميزان سهمهاي مالي تقسيم شده استهاي فيزيكي و دارايي دارايي
اي بوده كه در مجموع نابرابري درآمدها در اين هاي ويژه اقتصادي برمبناي حقوقي و ارزش

  ها كمتر است. نظام در مقايسه با ساير نظام
) با استفاده از روش مكتب كمبريج به بررسي توزيع درآمد در 1984اوصاف احمد (
كند؛ صاحبان سرمايه، معه را به سه گروه تقسيم ميپردازد. وي جااقتصاد اسالمي مي
اساس  كنند. سپس بركننده زكات و كارگراني كه زكات دريافت نميكارگران دريافت

الگوي توزيع درآمد كالدور و پاسينتي به بررسي توزيع درآمد رفتار فرد مسلمان در 
راد زكات پرداخت چارچوب يك اقتصاد اسالمي كه در آن ربا منسوخ شده است و همه اف

-پردازد. او نشان ميآوري و توزيع زكات را برعهده دارد، مي كنند و دولت وظيفه جمعمي

پذير است و رفتار فرد مسلمان  دهد كه دستيابي به رشد اقتصادي در اقتصاد اسالمي امكان
  شود.مانع دستيابي به رشد يكنواخت نمي

انداز و  ات داراي دو اثر متقابل بر پسبرد كه زك) در بررسي خود پي مي1997فريدي (
انداز باالتر از حد نصاب موجب تقويت ميل به  گذاري است. زكات ساالنه بر پس سرمايه

كننده ممكن است از مخارج بيشتر رضايتمندي بيشتري  انداز شود و فرد پسمصرف مي
ل نابودي دست آورد. از سويي، ممكن است فرد براي نگهداري از ثروت خود در مقاب به

  گذاري تقويت شود.  تدريجي تمايل يابد تا سرمايه
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)، زكات يك ابزار مذهبي است كه افراد در جامعه اسالمي از طريق كمك 2000به نظر چپرا (
اي براي كاهش فقر است، اما وظيفه به افراد فقير فقر را كاهش دهند. اگرچه زكات ابزار بالقوه

گيرد. همچنين زكات جايگزيني براي اجزاي دولت مانند  ميدولت را براي تأمين رفاه ناديده ن
رود با پرداخت مخارج رفاه و بودجه دولت براي مديريت بحران نيست. با اين حال، انتظار مي
  زكات تا حدي سطح زندگي و رفاه افراد جامعه در جهت بهبود تغيير حاصل كند. 

دهد، زكات و ته است و نشان مي) به ارايه الگوي كالن با فرض زكات پرداخ2002زبير (
هاي مولد به هاي راكد آنها را در فعاليتشود صاحبان داراييانفاق در نظام اسالمي باعث مي

  آورند.  كار گيرند كه در نهايت، موجبات رشد درآمد و ثروت را در جامعه فراهم مي
با استفاده از عنوان يك ابزار مالي قوي در اقتصاد اسالمي  )، زكات را به2009يوسف (

كنندگان و هم  كند. معادالت مصرف را هم براي دريافتيك مدل كينزي معرفي مي
دهد، بين مخارج زكات و توليد كند و نشان ميكنندگان زكات بازنويسي مي پرداخت

واقعي رابطه وجود دارد و با انجام مطالعه تجربي براي كشور مالزي فرضيه خود را كه 
كند مالي قوي براي ايجاد رشد اقتصادي است، تأييد و پيشنهاد مي مخارج زكات يك ابزار

عنوان يك سياست براي رشد و توسعه خود استفاده  كه كشورهاي اسالمي از زكات به
هاي آن نامرتب باشد ما آوري زكات و هزينه كنند. او معتقد است، تا زماني كه جمع

  استفاده كنيم. عنوان يك ابزار مالي مؤثر توانيم از زكات به نمي
اساس اطالعات موجود از مطالعات تاكنون هيچ مدلي به بررسي تأثير خمس بر  بر
  رو، تحقيق حاضر اين نوآوري را دارد. نپرداخته است. ازاين انداز و رشد يكنواخت پس

  
  مباني نظري -3

از آنجا كه مدل ارايه شده در مقاله حاضر به بررسي تأثير خمس بر مصرف و 
پردازد، مباني نظري مدل را در دو بخش بيان اري در راستاي الگوي كالدور ميگذ سرمايه

شود و در بخش دوم، ضمن مروري كنيم؛ در بخش اول، مباني فقهي خمس بيان ميمي
  مختصر بر الگوي كالدور، مدل پيشنهادي براساس اين الگو ارايه خواهد شد.
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  خمس -4
نظر قرآن و روايات داراي اهميت خاصي  خمس يكي از واجبات مالي اسالم بوده و از

پنجم  . خمس در لغت به معناي يكرودو يكي از مسايل حياتي جامعه به شمار مياست 
هاي  آيد كه اداي آن الزامي است. از ويژگي هاي اسالمي به شمار مي است و از ماليات

  شود. تواند براي تأمين نيازمندان هزينه ديگر خمس آن است كه مانند زكات مي
توان گفت، بيشتر فقيهان اهل سنت باور دارند كه درباره موارد شمول حكم خمس نيز مي

هاي جنگي وضع شده است در حالي كه بعضي از فقيهان اهل سنت خمس تنها بر غنيمت
ها، خمس را در هفت اساس روايت اند، اما عالمان شيعه بر خمس معدن را نيز واجب شمرده

دانند. اين هفت مورد عبارتند از: منفعت كسب، معدن، طي واجب مياساس شراي مورد و بر
دست  واسطه فرو رفتن در دريا (غوص) به گنج، مال حالل مخلوط به حرام، جواهري كه به

توان عنوان آيد و غنيمت و زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد. درباره مصارف خمس مي مي
اساس ديدگاه فقيهان اماميه، خمس به شش  ه بر) ك356، ص 1،ج 1374كرد (موسوي خميني، 

شود: سهمي براي خداوند متعال، سهمي براي پيامبر اكرم (ص) و سهمي براي قسمت تقسيم مي
امام معصوم (ع) كه اين سه سهم در روزگار ما از آن امام زمان است و در شرايط غيبت آن 

يگر به يتيمان، مستمندان و در رسد، اما سه سهم دبزرگوار به فقيه حاكم (ولي فقيه) مي
- مي» سيد«رسد كه به آنان رسد كه نسبشان از سوي پدر به عبدالمطلب ميماندگاني مي راه

آيد آن توان گفت آنچه از منابع فقهي به دست ميگويند. در مورد نحوه مالكيت خمس نيز مي
مس مشخص است كه خمس در مالكيت امام معصوم بوده، اما در نصف آن جهات مصرف خ

  ).84شده است (ميسمي و ديگران، ص 
  
  مدل كالدور -5

  بودند كه  عقيده  اقتصاد بر اين  حيطهدر انديشمندان   اتفاق  به  ، اكثر قريب1990  دهه  تا اوايل
  فراهم  و رشد اقتصادي  سرمايه  انباشت  برايرا   الزم  ، انگيزه درآمد و ثروت  نابرابري

بود و   و برابري  كارايي  بين  گريزناپذيري  وجود مبادله  به  ليقا  بهيمشا  كند. ديدگاه  مي
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است. بايد توجه داشت   آحاد اقتصادي  بيشتر بين  نابرابري  ، مستلزم كارايي مدعي بود افزايش
  .)3(نيلي،ص  طلبد مي) را  درآمد (ثروت  بازتوزيع  كه برابري،

وزيع نابرابر درآمد بر رشد تأكيد كرد. در نيكالس كالدور ضمن ارايه مدلي بر اهميت ت
 انداز پس  نرخ، از دستمزد  درآمد ناشيبا از سود   درآمد ناشيمقايسه  در  مدل او از آنجا كه

  ، توزيعتوان از طريق افزايش نرخ كسب درآمد ناشي از سود به دست آورد باالتري را مي
. در واقع  است  سرمايه  انباشت  ريقرشد از ط  محرك  ترين سود و دستمزد مهم  درآمد بين

احتمال  ،داللت مدل كالدور چنين است كه اگر سهم بيشتري از درآمد را سود تشكيل دهد
حداقل در انداز بيشتر شده و در نتيجه مسير رشد اقتصادي هموارتر است به همين جهت  پس

  ).1984وصاف احمد،(ا تر است مراحل اوليه توسعه اقتصادي توزيع نابرابرتر درآمد مطلوب
گذاري و تابع پيشرفت  انداز و سرمايه كالدور با شرط ثابت بودن نيروي كار، توابع پس

  انداز آن عبارت است از: گيرد كه تابع پسفني را در نظر مي
  = αP + β(Y − P ) 

ز سود (با ضريب انداز حاصل ا پس Pاز دو جزء مرتبط با  انداز كل  در رابطه باال پس
αانداز حاصل از دستمزد (با ضريب  ) و پسβ .تبيين حاصل از براساس ) تشكيل شده است

تر از  انداز درآمد ناشي از سود بزرگ اگر اقتصاد در اشتغال كامل و نرخ پس ،مدل كالدور
 شود ميگذاري نيز بيشتر  سرمايه ،انداز بيشتر شود هر چه پس ،درآمد ناشي از دستمزد باشد

براي دستيابي به  ،در نتيجه و به تبع آن، اقتصاد هم از رشد باالتري برخوردار خواهد بود
رشد سريع اقتصادي بايد توزيع درآمد به نفع صاحبان سرمايه تغيير كند. البته در مدل 

شود، بلكه تنها تناظر بين  كالدور به رابطه علي بين توزيع درآمد و رشد اقتصادي اشاره نمي
توزيع نابرابر تا جايي ادامه  اين. شود مي تر اقتصادي تبيين دتر درآمد و رشد سريعتوزيع ب

توزيع درآمد به حالت  ،يابد كه انباشت سرمايه به ميزان مطلوب خود برسد. پس از آن مي
   .كند رسد و سهم سود و دستمزد در درآمد تغيير چنداني نمي ثبات نسبي مي
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ر مورد رابطه بين رشد و برابري مطرح شد كه بعضاً بر در گذر زمان نظريات ديگري د 
خواهيم نقش خمس را بر در مطالعه حاضر مي رابطه مثبت بين برابري و رشد تأكيد دارند.

  گذاري ارزيابي كنيم. مدل كالدور از جهت مصرف و سرمايه
  
  سازي مدل -6

شود، آن  ور مطرح ميتوان نتيجه گرفت آنچه در الگوي كالد با توجه به مطالب يادشده مي
كنندگان مزد  است كه اگر سهم پرداخت به صاحبان سود بيش از سهم پرداخت به دريافت

تر شدن توزيع درآمد (حداقل در  رو، ناعادالنه يابيم ازاين باشد به رشد سريع دست مي
  مراحل اوليه رشد ) به نفع جامعه خواهد بود.

كند  زاري براي تعديل توزيع درآمد عمل ميعنوان اب هاي اسالمي، خمس به اما در آموزه
و در اين صورت، انتظار آن است كه با عملياتي شدن خمس در جامعه به رشد مورد نظر 

كارگيري  سازي رشد از طريق به خواهيم با مدل كالدور نتوان دست يافت. در اينجا مي
نشان دهيم كه  هاي اسالمي ادبيات مدل كالدور و با اصالح برخي فروض مطابق با آموزه

اثرات توزيعي خمس مانعي براي دستيابي به رشد مورد نظر كالدور نيست و مسير رشد 
 تواند ادامه داشته باشد.  مي

هاي پيش به ارايه يك مدل توزيع كالن با توجه به مباني نظري مطرح شده در قسمت
شود،  ميپردازيم. در ابتدا فروض مدل مطرح درآمد در چارچوب اقتصاد اسالمي مي

گيرد. در اين الگو، رفتار فرد مسلماني كه خمس سپس، الگو مورد بررسي قرار مي
اي شود، سپس الگوي گستردهپردازد در راستاي مدل توزيع درآمد كالدور ارايه مي مي
  شود.اساس طرح اقتصاد اسالمي معرفي مي بر
  
  فروض مدل -7

ود. در مدل پيشنهادي فرض بر آن براي تبيين مدل بايد چارچوب مطالعاتي آن مشخص ش
شود. فرض ديگر مدل آن است كه وسيله بخش خصوصي مديريت مي است كه اقتصاد به

اي اسالمي بوده و در اين جامعه حكومت اسالمي برقرار شده جامعه مورد نظر ما جامعه
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است به نحوي كه در اين اقتصاد ربا وجود ندارد و نرخ بهره منسوخ شده و تمام 
شود. فرض ديگر مدل آن است كه انجام مي اساس عقود اسالمي هاي اقتصادي بر تفعالي

هاي اسالمي به وظيفه كنندگان در جامعه اسالمي تحت تأثير آموزه بخش عمده مصرف
آوري و  كنند. همچنين مالكيت خمس و توليت جمعديني خود عمل و خمس پرداخت مي

عنوان  شود دولت اسالمي بهو، فرض مير اين توزيع خمس با حكومت اسالمي است. از
هايي كه آوري خمس است و از اين راه به وظيفهنماينده حكومت اسالمي مسئول جمع

پوشاند. فرض ديگر مدل آن است كه برعهده دارد (از جمله رفع فقر) جامه عمل مي
λجمعيت با نرخ رشدي معادل نرخ رشد نيروي كار مؤثر (  + g نين كند و همچ)رشد مي

هاي سرمايه و نيروي كار مؤثر بستگي دارد. از طريق تابع توليد به داده محصول كل 
)= ( , ) اين تابع همگن از درجه يك بوده و بازدهي ثابت نسبت به مقياس (

  كند. را تبيين مي
  
  مدل -8

اي براساس گسترده اساس الگوي توزيع درآمد كالدور و سپس ارايه الگوي براي بحث بر
  كنيم. با يك رابطه ساده شروع مي  طرح اقتصاد اسالمي
)1(  = +  

  كه در آن:
 Y  محصول كل
 W دستمزد كل
  سود كل

تواند محصول كل از دو جزء اصلي دستمزد كل و سود كل تشكيل شده است. اين مي
يردستمزدي كه ناشي از عنوان مجموعي از درآمد حاصل از كار (دستمزد) و درآمد غ به

اي و...) باشد، اما براي سادگي مدل مالكيت اموال است (مانند سود و درآمدهاي اجاره
  كنيم كه درآمد غيردستمزدي تنها شامل سود است.فرض مي
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)2(  Y∗ = Y − T 

دهد. يعني خالص ها را نشان ميميزان محصول كل پس از كسر ماليات ∗Y، 2در معادله 
هاي واجب براساس انداز كند يا به پرداخت تواند آن را مصرف، پسفرد ميدرآمدي كه 

  احكام اسالم اختصاص دهد. به اين ترتيب خواهيم داشت :

 محصول كل پس از كسر ماليات
  ماليات

∗ 
 

   همچنين داريم:

)3( Y = Y∗ − C 
  كه در آن:

  مانده پس از مصرف محصول باقي
  مصرف

 
 

گيرد، ابتدا از ا كه خمس بر مازاد درآمد و محصول پس از كسر مصرف تعلق مياز آنج
كنيم تا ميزان ها را پرداخت و سپس، ميزان مصرف را كسر ميمحصول كل ميزان ماليات

ميزان خمس  4مانده پس از مصرف مشخص شود. رابطه  مازاد درآمد يا محصول باقي
  دهد.پرداختي را نشان مي
)4( ℎ = , 

كننده ميزان خمس پرداختي توسط فرد مسلمان است كه به صورت  بيان h ،4در معادله 
 شود.از مازاد درآمدهاي آن است، بيان ميσدرصدي 

 ميزان خمس
  ضريب خمس

ℎ 
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دست  پس دارايي مازاد بر مصرف كه خمس آن پرداخته شده باشد به صورت زير به
  آيد:مي

)5(  A Y  1  

از آنجا كه براساس مدل كالدور درآمد ناشي از دستمزد به اضافه درآمد ناشي از سود 
كنيم؛ افرادي كه درآمد آنها معادل محصول كل است، افراد جامعه را به دو دسته تقسيم مي

توان ميزان اي ديگر كه درآمد آنها ناشي از سود است. بنابراين، ميناشي از دستمزد و دسته
ي را به شكل نسبت دارايي به هر يك از انواع درآمد محاسبه و پارامترهاي خمس پرداخت

  مدل را به صورت زير تعريف كرد:
كنيم و  گيرد، محاسبه ميمقدار مازاد دارايي را كه بر آن خمس تعلق مي 5از معادله 

∝آوريم كه به ترتيب دست مي پارامترهاي مدل را به 7و  6سپس با تعريف معادالت  كننده نسبت دارايي به درآمد  بيان γاز نسبت دارايي به درآمد حاصل از سود و عبارت  
  حاصل از دستمزد است كه عبارتند از:

)6(  =∝ 

  
 )7(  =  

  
Aكنيم كه برابر است با  را محاسبه مي Yمقدار  5از معادله 

σ1
را از معادله  Aو مقدار  

A( محاسبه 6 = Pα كنيم، سپس، ميزان خمس  جايگزين مي 4) و اين مقادير را در معادله
  آوريم كه عبارت است از:دست مي پرداختي را از سود به
)8( 

p

σαp

σ
h 

1
 

توانيم ميزان خمس پرداختي را از مي 4در معادله  7به همين ترتيب و جايگزيني معادله  
  حاسبه كنيم. م 9دستمزد براساس معادله 
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)9(  
w

' σw

σ
h




1
 

و  Pتابعي از نرخ سود  Sانداز  اندازي پيشنهاد كرد كه در آن نسبت پس كالدور تابع پس
  ) است.10انداز كالدور به صورت معادله ( است. تابع پس Yنسبت سرمايه به محصول 

)10(  = +  

معادل محصول كل  Pاضافه درآمد ناشي از سود  به Wد در اينجا درآمد ناشي از دستمز Y انداز به سود  كند كه نسبت پساست. كالدور فرض ميs انداز به دستمزد  از نسبت پس s 0كند كهتر است. به عبارت ديگر، فرض مي بزرگ>s>s> 1  ،باشد (برانسون
  ).739، ص 1388

Wاز آنجا كه  + P = Y  استS به دو جزء  توانرا ميS انداز ناشي از سود  پس
انداز ناشي از دستمزد پس از پرداخت  پس S) و 11پس از پرداخت خمس (معادله 

  ) نوشت. 12خمس (معادله 

)11( σαP

σP PS s P    1
 

  
)12( σ' w

σw wS s W
    1

 

  ا به صورت زير بنويسيم:انداز كل ر مي توانيم تابع پس 12و  11، 1براساس معادالت 

)13(  
P

σ' w σαP
s P

1 σ σwS s Y P
              

1
1

 
 كه داريم:

)14(   P P

σ' w σαP
s s

σ σw w wS s Y s P s
        1 1
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  آوريم:دست مي ) به درآمد را بهsانداز ( نسبت پس Yبا تقسيم طرفين رابطه بر 

)15(   P P

S σ' w σαP
s s

σ σ Yw w w

P
s s s

Y Y

        
1

1 1
 

  توان به صورت زير نوشت:از سويي، معادله يادشده را مي

)16(  P P

S σ' w σαP
s s

σ σ Yw w w

K P
s s s

Y Y K

        
1

1 1
 

ρبا توجه به اينكه  =و  = v توان عبارت باال را طوري نوشت كه نسبت است، مي
  ارايه كند sو  ρ ،v ،sرا برحسب متغيرهاي  sانداز  پس

)17(   P P

σ' w σαP
s s

σ σ Yw w w

S
s s s v s

Y
          

1
1 1

 

گذاري  ل كامل مساوي سرمايهانداز با فرض اشتغا با توجه به فروض مدل و اينكه پس 
  دهد. بنابراين:) از محصول را تشكيل مي sانداز  است، نسبت ثابتي (نرخ پس

)18( =  =  

  ها داريم: و از سويي براساس معادله اساسي و پوياي مدل رشد نئوكالسيك

)19(  = ( ) − (g + ) 

  يم داشت:خواه 19در معادله  17گذاري معادله  با جاي

)20(   0
w P

P l

[s s ]

σ' w σαP Y
s (g

σ
)

σ Y K

w

w

K Y
K s

Y K

s





  

         




1
1 1
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)21(   0
w P P l

σ' w σαP
s s s (g

σ
)

σ Yw w

Y
K s s

K
            


  

1
1 1

+ ) 
  يابيم.دست مي Kبه معادله اساسي نرخ رشد  21در معادله 

آوريم. در دست مي تعادلي براي مدل به ∗Kرا مساوي صفر قرار دهيم، يك Kاگر
  تر از نقطه تعادل داريم: نقاطي پايين

   0
w P P l

σ' w σαP
s s s ( )g 0

σ σ Yw w

Y
s s K

K
             




1
1 1

 

ها باشد كنيم تابع توليد از نوع نئوكالسيك در حال افزايش است (فرض مي Kبنابراين، 
  )740، ص 1388را مشخص مي كنيم) (برانسون،  Kانداز كالدور روند  و با مقايسه تابع پس

و  ، ρكند  از آن پايين شروع به افزايش مي Kوقتي 
K

يابند تا اينكه هر دو كاهش مي 1

در نهايت، اختالف بين  w P P

σ' w σαP
s s s

σ σ Kw w

Y
s s

K
            

1
1 1

و   (g +λ) رود و  كاهش يافته و از بين ميK  در مسير افزايش خود به سطحي ازK∗.  مي
 رسد كه در آن داريم:

 w P P l

σ' w σαP
s s s (g

σ K
)

σw w

Y
s s

K
            




1
1 1

  

  
Kكه در آن،   داريم  .∗Kاالتر از برابر صفر است و براي مقادير ب .

  0
w P P l

σ' w σαP
s s s ( )g 0

σ σ Kw w

Y
s s K

K
             




1
1 1
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گذ رف و سرمايه

در حال ك Kه
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  گيري نتيجه -9
عنوان  مبحث خمس، بيشتر محققان به بررسي مفاهيم فقهي خمس يا خمس بهدر زمينه 

سازي اقتصاد كالن توجه كمتري  اند و به بررسي خمس در مدلماليات حكومتي پرداخته
  شده است.

در اين پژوهش، كوشيده شد تا الگويي نظري در چارچوب مدل توزيع درآمدي 
مان كه در يك جامعه اسالمي زندگي سازي رفتار يك فرد مسل منظور مدل كالدور به

كنند، ارايه شود. كند و در آن ربا منسوخ شده است و همه افراد خمس پرداخت مي مي
هاي تعريف شده براي يك جامعه كدام از ويژگي دهد، هيچهاي پژوهش نشان مييافته

شود ياسالمي در قالب مدل توزيع درآمد كالدور مانع دستيابي به مسير رشد يكنواخت نم
  پذير است. و نيل به مسير رشد يكنواخت در اقتصاد اسالمي هم موضوعي امكان

تواند منافع ديگري را از حيث توزيع درآمد و  عالوه بر آن، وفاي به دستورات الهي مي
عنوان مصارف خمس در نظرگرفته شده است، حاصل كند  تأمين نيازهايي كه در اسالم به
اي دولت براي تأمين بخشي از نيازهاي يادشده  هش بار هزينهكه فوايد اجتماعي متعدد وكا

شود در قوانين كشور تدابيري براي به  را نيز به همراه خواهد داشت. بنابراين پيشنهاد مي
تر خمس در نظر گرفته شود تا ضمن وفا به دستورهاي متعالي اسالم، به  اجرا گذاشتن وسيع

 ت يافت.اهداف اقتصادي ديگر از جمله رشد نيز دس
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