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  چکیده
  

و  ییکـارا  یـر نظ یگـري و اهـداف د  شـود  یمحسوب م ينظام اقتصاد يها هدف ینتر از مهم یکیعدالت به عنوان 

از انـواع   یکـی بـه عنـوان    یعیعـدالت بـازتوز   ی،همراه با عدالت دنبال شـود. در اقتصـاد اسـالم    یدبا يرشد اقتصاد

دولـت برقـرار    یارانـه  ياعطـا  یـق از طر یـا واجب و مستحب افراد به فقرا و  يها پرداخت یقاز طر تواند یعدالت، م

ه در غرب و عدالت بـازتوزیعی و  یق، ابتدا به مرور تئوري هاي نوع دوستی و عقالنیت تعدیل یافتتحق ینشود. در ا

درآمـد در   یعبـازتوز  يبـرا  یگرخواهانـه د يبا وارد کـردن راهکارهـا   انفاق در اقتصاد اسالمی می پردازیم و سپس

 يرفتارهـا  ياثرات اقتصاد یل،داده و پس از تحل یمالگو را تعم ینا ي،ا ) دو دورهOLGهمپوشان ( يها نسل يالگو

 یشکه در قالب افزا یعیرفتارهاي بازتوز یشافزا یق،تحق ینا یج. بر اساس نتادهیم یقرار م یمورد بررس یعیبازتوز

سـازگار اسـت.    يبا رشد اقتصـاد  یجهدارد و در نت یهانداز و انباشت سرما مثبت بر پس یرتاث کند، یم یداانفاق ظهور پ

 و رفتارهـاي دیگرخواهانـه   يردم برام یزهانگ یشرشد توام با عدالت، افزا يبرقرار يبرا ینهراهکار به یک ین،بنابرا

  داوطلبانه به فقرا است.   کمک

  .JEL: E24, H23, D64 بنديطبقه

  .  همپوشان يها نسل يالگو ی،اقتصاد اسالم یه،انداز، انباشت سرما پس یع،بازتوز ها: کلیدواژه

                                                                                                              
      الکترونیکی:نویسنده مسئول، پست اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی،  استادیار دانشکده *

 ehsan.khandoozi@ atu.ac.ir                                                                                            
  mojaedi@atu.ac.ir                      ، پست الکترونیکی:استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی **

  khorsandi@atu.ac.ir                ، پست الکترونیکی: استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی ***

  aliafsari89@gmail.com           دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی، پست الکترونیکی: ****



  1397، زمستان 71شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 156

 

 

  مقدمه -1

 شـمار  ي اخالقی و دینی بـه ها نظام ویژه در هین اهداف نظام اقتصادي بتر مهم عدالت یکی از

مالیـاتی و   عـدالت  ماننـد  عـدالت  از محـدودي  ابعـاد  بـه  متعـارف  اقتصاد ادبیات در. رود می

دوسـتانه، تنهـا بـه     نـوع  به نقـش رفتارهـاي   و شده توجه پذیرعدالت در منابع طبیعی تجدیدنا

ي قدیمی در مورد عدالت توزیعی ها اي و فرعی توجه شده است. در دیدگاه صورت حاشیه

شـد، امـا در    و بازتوزیعی، وجود نابرابري درآمدي الزمه رشد و توسعه اقتصادي دانسته مـی 

توانـد از   مـی  اهش نـابرابري درآمـدي  کـ  که معتقدند اقتصاددانان ي جدید، برخیها دیدگاه

ــق افــزایش   سیاســی، موجــب افــزایش -اجتمــاعی ثبــات طــرق مختلــف و از جملــه از طری

 است حالی در این )4-2: 2000شود (سولیمانو و همکاران،  اقتصادي رشد و گذاري سرمایه

 ياقتصـاد  توسـعه  و رشـد  و هستند سازگار هم با اقتصادي رشد و عدالت اسالم، نگاه از که

    ).1388باشد (یوسفی،  همراه عدالت اجراي با باید

به طور کلی، عدالت و کارایی (رشد اقتصادي) دو هدف و مصـلحت اجتمـاعی هسـتند    

شـوند. برخـی از پژوهشـگران در حـوزه اقتصـاد       که از اهداف اقتصاد اسالمی محسوب مـی 

اقتصــادي و از معیارهــاي عــدالت کــارایی تخصیصــی را ، )1384اســالمی ماننــد عیوضــلو (

) معتقد اسـت کـه عـدالت تولیـدي     1390شمارند. همچنین خاندوزي ( میمجموعه آن برزیر

ها  یکی از ابعاد عدالت اقتصادي بوده که بر اساس آن باید به بهترین روش از اموال و ثروت

. اسـت  یکی از معیارهاي عدالت اقتصادي تخصیصیاستفاده شود و از این رو معیار کارایی 

عدالت اقتصادي داراي ابعاد گوناگونی است که عـدالت بـازتوزیعی و عـدالت     ،از نظر وي

عدالت بازتوزیعی داراي اولویـت اسـت. بـر ایـن     ها  آن تولیدي دو بعد آن هستند و در میان

خالف راي اجـراي عـدالت بـازتوزیعی کـه بـر     هایی از سوي دولت ب اساس، اجراي سیاست

مدت مجاز است، اما دولت  دي) باشد در کوتاهعدالت تولیدي (هدف کارایی و رشد اقتصا

و راهکارهایی باشد  ها براي تحقق کامل عدالت اقتصادي در بلندمدت باید به دنبال سیاست

. در این تحقیق به دنبال ارائه چنین راهکاري که عدالت را کندکه عدالت تولیدي را محقق 

) به الگوي مصرف دوستی عنو به طور کامل محقق سازد، بحث ورود اخالق (خیرخواهی و

افراد مطرح شده و با تحلیل این الگـو در چـارچوب اقتصـاد اسـالمی نشـان داده       انداز پس و

ي ها یابی به عدالت بازتوزیعی، راهکار افزایش انگیزه شود که در میان راهکارهاي دست می

ر نتیجـه  د خیرخواهانه (رفتارهاي بازتوزیعی) مردم با افزایش رشـد اقتصـادي همـراه بـوده و    
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گیري این راهکار موجـب برقـراري کامـل عـدالت اقتصـادي در همـه ابعـاد آن (عـدالت         پی

  شود. می بازتوزیعی و عدالت تولیدي)

 زکـات،  خمـس،  قالـب  در را خـود  ثـروت  و درآمـد  از بخشی افراد اسالمی، اقتصاد در

هـم وظیفـه    میاسـال  حکومت آن، بر عالوه و دهند می فقیر افراد به... و وقف انفاق، صدقه،

 ایـن  همـه  ).218-225: 1384 عیوضـلو، (عهـده دارد  را بردر حد کفـاف   فقرا نیازهاي تامین

 انجـام  اسـالمی  جامعـه  در عـدالت  برقـراري  براي همـه افـراد و   رفاه نسبی تامین براي موارد

  .شود می گفته بازتوزیعی عدالت آن به که شود می

یزان تمایل افراد ثروتمند براي کمک به فقـرا  منظور از رفتار بازتوزیعی در این تحقیق، م

انـداز و انفـاق    در مورد تخصیص درآمد خود بین مصـرف، پـس  ها  آن است که در انتخاب

نظر این تحقیق به نوعی از رفتار نوع دوسـتانه افـراد   کند. رفتار بازتوزیعی مورد می نمود پیدا

 تصــاد متــداول مشــابه اســت.رایــج در اق 1دوسـتی  اشـاره دارد کــه از جهــاتی بــا مفهــوم نــوع 

افـراد ثروتمنـد نسـبت بـه افـراد فقیـر هـم دوره         دوستی نوع موردنظر این تحقیق، دوستی نوع

ي الهـی همـراه بـوده و  در چـارچوب اقتصـاد اسـالمی در قالـب        ها ست که با انگیزها ها آن

  کند. می ي واجب و مستحبی ثروتمندان به فقرا نمود پیداها پرداخت

گیـرد از   مـی  هـاي همپوشـان صـورت    لعاتی که با استفاده از الگوي نسلدر برخی از مطا

دوستی بین نسلی (نوع دوستی والدین نسـبت بـه فرزنـدان یـا فرزنـدان نسـبت بـه         مفهوم نوع

مورد نظر این تحقیق (نـوع دوسـتی ثروتمنـدان     دوستی نوع والدین) استفاده شده و به ندرت

شود. به عنوان نمونه بـه مطالعـات میشـل و     می لحاظها  نسبت به فقرا در هر دوره) در تحلیل

  توان اشاره کرد.  می )2006و همکاران ( 4) و لمبرچ2001( 3)، یون و تالمین1998( 2پستیو

بـازتوزیعی در اقتصـاد متـداول نظیـر      عـدالت  از جمله در تحلیل اثرات اقتصادي اجـراي 

 یارانـه توجـه شـده و    -م مالیـات ) تنها به اثرات سیسـت 2009( 5مطالعه دال کروکس و البرانو

ثروتمندان نسبت بـه فقـراي هـر دوره بررسـی نشـده و بـر تنـاقض میـان عـدالت           دوستی نوع

  . شود می بازتوزیعی و رشد اقتصادي تاکید

                                                                                                              
1- Altruism or Philanthropy  
2- Michel and Pestieau 
3- Yoon and Talmain  
4- Lambrecht 
5- De la Crox and Lubrano 
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دوستی ثروتمندان نسبت به فقرا را با تکیه  هاي نوع در این تحقیق به دنبال آنیم که انگیزه

 ل کنیم. در این دیدگاه، رفتار مبتنی بر عدالت بـازتوزیعی هاي همپوشان تحلی بر الگوي نسل

ترتیب تناقض میان عـدالت و رشـد اقتصـادي      به اینتواند اثرات اقتصادي مثبت داشته و  می

 تصـمیمات  در رفتارهـاي بـازتوزیعی   زیرسوال خواهد رفت. در چارچوب اقتصاد اسـالمی، 

 بـر  توانـد  مـی  طریق این از و گذاشته ثیرتا انفاق و انداز پس مصرف، مورد در افراد اقتصادي

   .باشد موثر اقتصادي رشد و گذاري سرمایه

یکی از الگوهاي پویاي تحلیل اثر رفتارهـاي اقتصـادي بـه صـورت بـین نسـلی، الگـوي        

توان بـر پایـه اقتصـاد خـرد، روابـط میـان        می ي همپوشان است. با استفاده از این الگوها نسل

ررسی کرد. در این تحقیق با استفاده از این الگو، رفتـار افـراد در   متغیرهاي کالن اقتصاد را ب

و انفاق در چـارچوب اقتصـاد اسـالمی مـورد بررسـی       انداز پس مورد انتخاب میان مصرف،

و انباشـت   انداز پس قرار گرفته و از این طریق، تاثیر رفتارهاي مبتنی بر عدالت بازتوزیعی بر

رابطه میان رفتارهاي بازتوزیعی  کردنحقیق در مستدل شود. اهمیت این ت می سرمایه بررسی

تواند اقنـاع بیشـتري بـه     و ثمرات مثبت اقتصادي آن از طریق یک مدل ریاضی است که می

هـاي   هاي اندکی در این حوزه با اتکاء بر مـدل نسـل   دنبال داشته باشد، زیرا تاکنون پژوهش

ضـمن افـزودن بـر غنـاي ادبیـات      د توانـ  همپوشان انجام شده است. تحقیـق در ایـن بـاره مـی    

  هاي رشد و توسعه اقتصادي هم کاربرد داشته باشد. گذاري در سیاست موضوع

و در  اسـت  تحقیـق  ایـن  موضـوع  بـا  مـرتبط  مختلفی که در بخش دوم، پیشینه تحقیقات

هـاي   ش بخش سوم، چارچوب نظري تحقیق شامل مفهـوم عقالنیـت اقتصـادي، جایگـاه ارز    

 رفتارهـاي  رف، راهکارهاي اسالم براي عدالت بازتوزیعی و اهمیـت اخالقی در الگوي مص

در بخـش چهـارم بـا وارد کـردن      شـود.  اجتمـاعی بررسـی مـی    عـدالت  برقراري در عادالنه

براي هاي همپوشان  الگوي نسلراهکارهاي اسالمی براي عدالت بازتوزیعی و سایر فروض، 

  یابد.  می نتیجه گیري اختصاص شود و بخش پنجم به می جامعه اسالمی ارائه و تحلیل

  

  پیشینه تحقیق -2

 عـدالت  اجـراي  اثـرات اقتصـادي   بررسـی  به اسالمی اقتصاد حوزه در پژوهشگران از برخی

 عرضه بر زکات اثر« مقاله در السحیبانی محمدابراهیم ،نمونه عنوان به. اند پرداخته بازتوزیعی
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 عرضه بر گوناگونی طرق از تزکا که دهد می توضیح) 267-272 ق،.ه1417 قحف،( »کل

  . شود می محصول افزایش موجب و داشته مثبت تاثیر سرمایه و کار نیروي

 »زکـات  اقتصـادي  جنبـه  مورد در جدید يها تفسیر« عنوان بااي  مطالعه در) 1989( زعیم

 در انتظـار  مـورد  سـود  نـرخ  از معینی مقدار در يگذار سرمایه براي تقاضا که گیرد می نتیجه

 اجـراي  بنـابراین  و بود خواهد باالتر اقتصادي مکاتب سایر با مقایسه در اسالمی صاداقت یک

  . شود بیشتري اقتصادي رشد به منجر تواند می اسالمی جامعه در زکات نظام

 اثـر  زکات وضع »مالی سیاست و زکات« عنوان با) 1997( فریدي مطالعه نتایج اساس بر

 و مصـرفی  کاالهـاي  بـراي  تقاضـا  افـزایش  بـه  حـال  هـر  بـه  امـا  دارد، انداز پس براي  دوگانه

  .  شود می منجر تولید افزایش درنتیجه و يگذار سرمایه

 بـا  »اسـالمی  چـارچوب  در کـالن  مصرف تابع« عنوان بااي  مطالعه در) 1997( خان فهیم

 در زکـات  درآمـدي  توزیـع  اثـر  که دهد می نشان اسالمی اقتصاد یک در زکات اثر بررسی

 مسـیرهاي  زکـات،  وضع اثر در و دهد می قرار کنندگانانداز پس زمره در را رافق مدت، بلند

  .نشود وضع زکات که بود خواهد زمانی از باالتر اقتصادي رشد و انداز پس

 اقتصـاد  یـک  در کـل  مصـرف  و روي میانـه  زکات،« عنوان بااي  مطالعه در) 1998( اقبال

 میانـه  اثـر  و انبساطی مصرف، بر انفاق و اتزک اثر که دهد می نشان الگویی ارائه با »اسالمی

 انفـاق  زکـات،  شامل اسالمی دستورات خالص اثر ،بنابراین. است انقباضی مصرف، بر روي

 بـه  نهـایی  میـل  دستورات، این اجراي با و است خنثی مصرف، به نهایی میل بر روي میانه و

  . داشت نخواهد یاسالم غیر اقتصادهاي با معناداري تفاوت اسالمی اقتصاد در مصرف

یـابی   بهینـه  هاي روش از استفاده با عدالت در برخی از تحقیقات، اثرات اقتصادي اجراي

ي بـازتوزیعی برنامـه   هـا  جنبـه «بـا عنـوان   اي  ) در مقاله2009( 1پویا بررسی شده است. البرانو

ELIE گیرند کـه اجـراي   می با استفاده از الگوي رشد سولو نتیجه »: یک روش شبیه سازي 

 ي بازتوزیع درآمد موجب کاهش انباشت سرمایه و در نتیجه کاهش رشد اقتصاديها برنامه

 شود. می

معاوضـه میـان رشـد و بـازتوزیع:     « عنـوان  بااي  مطالعه ) در2009دال کروکس و البرانو (

به بررسـی رابطـه میـان بـازتوزیع و رشـد       »هاي همپوشان در قالب الگوي نسل ELIEبرنامه 

هاي همپوشان پرداخته و با تاکید بـر انباشـت سـرمایه انسـانی      لب الگوي نسلاقتصادي در قا

                                                                                                              
1- Lubrano 
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ي بازتوزیع درآمد ضـمن کـاهش فقـر، از طریـق تـاثیر      ها گیرند که اجراي سیاست می نتیجه

  شود. می منفی بر انباشت سرمایه انسانی موجب کاهش رشد اقتصادي

 از استفاده با »سرمایه انباشت رد زکات نتایج« عنوان با پژوهشی در) 2010( 1مایلز و علی

 در اقتصاد اسالمی، که دادند نشان خاصی هاي فرض انجام با و همپوشان هاي نسل الگوي از

  . باشد داشته سرانه سرمایه بر مثبتی تاثیر تواند می زکات پرداخت

 رشـد  بـر  زمـانی  بین عدالت اثر بررسی« عنوان با پژوهشی در) 1390( دستجردي بخشی

 روش از استفاده با» ایران اقتصاد: موردي مطالعه زمانی، ارجحیت نقش بر اکیدت با اقتصادي

 اثر ،انداز پس بر تاثیر طریق از ایران در زمانی بین عدالت به توجه که داد نشان پویا یابی بهینه

  . دارد اقتصادي رشد بر مثبت

) 2009البرانـو ( نتایج مطالعات انجام شده در اقتصاد متداول نظیر مطالعه دال کروکس و 

 نشانگر تاثیر منفـی بـازتوزیع درآمـد بـر رشـد اقتصـادي اسـت. در مقالـه حاضـر نشـان داده          

 دوسـتی  نـوع  هـاي اخالقـی نظیـر    تـوجهی بـه تـاثیر ارزش    شود که این نتیجه به خاطر بـی  می

(خیرخواهی) بر رفتارهاي اقتصادي افراد است و در چارچوب دیگرخواهی بـا وارد کـردن   

(با پشتوانه اعتقادات مـذهبی) در یـک    دوستی نوع یت جامع و با در نظر گرفتنمفهوم عقالن

توانـد بـا    مـی  شود که افزایش رفتارهـاي بـازتوزیعی   می همپوشان نشان داده هاي نسل الگوي

و انباشت سرمایه همراه بوده و به عبارت دیگر، بـازتوزیع درآمـد بـا رشـد      انداز پس افزایش

  باشد.تواند سازگار  می اقتصادي

  

  

  چارچوب نظري -3

هـاي   کـه اهمیـت مفهـوم عقالنیـت اقتصـادي در الگـوي مقالـه و نقـش ارزش        با توجه به این

  شود. می اخالقی در بازتوزیع در این بخش به این موارد پرداخته

  

  

  

                                                                                                              
1- Ali and Myles 
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  درباره مفهوم عقالنیت اقتصاديها  دیدگاه -1-3

مشهوري داشـته اسـت، میچـل، ارو،     عقالنیت ابزاري در اقتصاد از دیرباز مدافعان و منتقدان

موند، لوکاس، آکرلف و بسیاري دیگر به ایـن مسـاله پرداختـه بودنـد.     ها آلچیان، گري بکر،

ی بـه نقـد رفتارهـاي مبتنـی بـر      یـ هـاي عقال  با نام احمقاي  آمارتیا سن نیم قرن پیش در مقاله

کـه بعـدها   ) بـه همـین جهـات بـود     317: 1977عقالنیت اقتصادي فردگـرا پرداخـت (سـن،    

). 2: 1992و  1982را منتشر سـاخت (سـیمون،     1هربرت سیمون کتاب عقالنیت تعدیل یافته

شـد، امـا    مـی  کردن نفـع شخصـی لحـاظ    عقالنیت اقتصادي به طور سنتی به صورت حداکثر

هاي جدیدي در اقتصاد متداول وجود دارد که بـه توسـعه ایـن مفهـوم پرداخـت. در       دیدگاه

نفع شخصی، عامل ایجاد مطلوبیت در فـرد نیسـت، بلکـه مـوارد دیگـري      ها تنها  این دیدگاه

تواند براي فرد مطلوب بوده و انگیزه برخی از  می نظیر ترجیحات اخالقی و منافع جمعی هم

اشاره کرد که بـا   2گرایان توان به دیدگاه انسان می رفتارهاي اقتصادي فرد باشد. از آن جمله

دوسـتانه معتقدنـد    خواهانه و ترجیحات نوع ترجیحات خودتقسیم ترجیحات فرد به دو دسته 

گانـه در فـرد    هـاي ترجیحـی چنـد    بنـدي  تواند در ارتباط با رتبـه  می که عقالنیت توسعه یافته

عقالنیت به این معنا است که فرد بین انواع ترجیحـات  ها  آن تحلیل شود. بنابراین از دیدگاه

). بـا  31: 1388ب را داشـته باشـد (توحیـدي نیـا،     تخـا اندوسـتانه، بهتـرین    خواهانه و نوع خود

بـه طـور کلـی ایـن      داول درباره عقالنیت توسـعه یافتـه  وجود نظرات گوناگون در اقتصاد مت

یافتـه بـه معنـاي عمـل بـر مبنـاي ترجیحـات مـادي و          توافق وجود دارد که عقالنیت توسـعه 

شـود   مـی  ملاخالقی است که هم ترجیحات مادي شخصی و هم ترجیحـات ارزشـی را شـا   

  ).32(همان، 

هــاي مشــابهی هــم در اقتصــاد اســالمی دربــاره عقالنیــت اقتصــادي وجــود دارد.   بحــث

 دستیابی خوددوستی، از پیروي به. است انسان ذاتی هاي ویژگی از) ذات حب( خوددوستی

 این و کند می ایجاد خاطر رضایت انسان براي) معنوي و مادي کماالت از اعم( کمالی هر به

 اسـالمی،  اقتصـاد  دیـدگاه  از. کنـد  می ایجاد انگیزش کماالت، به رسیدن براي انسان در امر

 ایـن  به دستیابی براي تالش که است اخروي و اجتماعی مادي، گوناگون منافع داراي انسان

 از اسـتفاده  بـا . شـود  مـی  وي خـاطر  رضـایت  موجـب  و کـرده  انگیزش ایجاد انسان در منافع

                                                                                                              
1- Bounded Rationality 
2- Humanitists 
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 کـه  اسـت  عقالنیتـی  اسـالمی،  اقتصـاد  در قبـول  مـورد  النیـت عق یافتـه،  گسترش نفع مفهوم

 آن بـه  و گیـرد  مـی  نظـر  در را انسـان  اخـروي  و اجتمـاعی  مـادي،  منـافع  گوناگون يها جنبه

 جامع عقالنیت کارکرد ).37-59: 1394 عزتی،( شود می گفته شده تعدیل عقالنیت جامع یا

) جمعی یا اخالقی( مصلحت با) فردي یا نفسانی( رضایت میان تعارض حل در که است آن

 بـه  تعـارض  از و نشـاند  مـی  خـود  جایگـاه  و مـرز  در را یک هر و کند نمی نفی را کدام هیچ

 در کـه  اسـت اي  گونـه  بـه  جـامع  عقالنیت توسط شده تربیت انسان. دارد می مصون دیگري

 و واهبم با مواجهه در و کند می عمل اخالقی و انسانی منطق اساس بر نیازمندان، با مواجهه

  ).292-293: 1390 خاندوزي،( برد می بهره ابزاري عقل از اقتصادي هاي فرصت

 بـر  مبتنـی  عقالنیـت  اسـالمی،  جامعـه  در است معتقد) 277 و 176-173: 1384( عیوضلو

 يهـا  دیـدگاه  و اعتقـادات  کامـل  شـدن  نهادینـه  فـرض  بـا . است حاکم اجتماعی ترجیحات

 چـارچوب  اسـاس  بـر  عمـل  مسـلمانان،  میـان  در اعیاجتمـ  قرارداد مبناي جامعه، در اسالمی

 اسـالمی  مـوازین  و شـریعت  چارچوب استقرار در را خود منافع مسلمان هر و است شریعت

 اجتمـاعی  منـافع  بـه  شخصـی  منـافع  دایـره  از عقالنیـت  مفهوم نتیجه در. شناسد می جامعه در

 از تـابعی ) حقیقـی  بیـت مطلو تـابع ( مسـلمان  فـرد  مطلوبیـت  تابع اساس این بر. یابد می تعمیم

 نحوي به مسلمان فرد و است) الهی رضایت از تقریبی عنوان به( دیگران و خود رضایتمندي

 پـی  در را دیگـران  رضـایت  هـم  و خـود  رضـایت  هم که کند می جمع دیگران و خود میان

    ).277 و 176-173: 1384عیوضلو، ( باشد داشته

گیرد که در آن هر فـرد   می مع شکلالگوي پژوهش حاضر بر اساس مفهوم عقالنیت جا

 و انفـاق خـود تصـمیم    انـداز  پـس  جوان ثروتمندي در مورد تخصیص درآمد میان مصرف،

گیرد و در این تصمیم گیري، هم منافع مادي شخصی خود و هم منافع مادي فقراي هـم   می

  دهد.   می دوره خود را مورد توجه قرار

  

  مصرفهاي اخالقی در الگوي  ش جایگاه ارز -2-3

هاي اخالقی بیش از هر چیز تحت تاثیر مذهب قرار دارد. رابطه مـذهب و اقتصـاد در    ش ارز

تـالش کـرد   ) 1382(وبـر  ادبیات اقتصادي بیش از همه با نام ماکس وبر شناخته شده اسـت.  

دیدگاه جدیدي ارائه کند با این مضمون کـه تفـاوت در رفتـار اقتصـادي افـراد و در نتیجـه       

مـذهب   باشـد. هـا   آن ي مـذهبی هـا  توانـد ناشـی از تفـاوت    ادي جوامـع مـی  ي اقتصها تفاوت



  163... انداز و انباشت سرمایه تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس

 

 
 

 

 

 

ي هـا  ، بلکه آن را چنانچـه صـرف لـذت   دهد میاندوزي جنبه قانونی  نه تنها به مال پروتستان

پاکی و رفاه خانواده طبقه متوسـط را یـک    و کردهزودگذر نشود به منزله مشیت الهی تلقی 

 گرایـی نکـوهش   مصـرف زیـاد و تجمـل    ،هـا  گاه. در کنار ایـن دیـد  کند می آرمان محسوب

اصـول  نظـام سـرمایه داري حاصـل    تسـهیل ظهـور   گیـرد کـه    می نتیجه) 1382(د. وبر وش می

  است. اخالقی پروتستان

 و اسـاس  بـر  اقتصـادي  رفتارهـاي  وتبیـین  همچنین بر اساس چنین دیدگاهی است که تشریح

 را در حـوزه اقتصـاد اسـالمی بـه     اخیر يها در دهه تحقیقات ازاي  گسترده طیف دین، تاثیر تحت

است. رفتارهاي اقتصادي و از جملـه رفتارهـاي مصـرفی افـراد تحـت تـاثیر        داده اختصاص خود

هـاي اقتصـادي    گیرد و این در حالی اسـت کـه در نظریـه    هاي اخالقی شکل می فرهنگ و ارزش

مهم نشـده اسـت. بـه     مصرف نظیر نظریه درآمد مطلق ودرآمد دائمی، توجه چندانی به این عامل

هاي اخالقی غالبا با عنوان کلـی سـالیق فـردي بـه      ها، فرهنگ و ارزش تر، در این نظریه بیان دقیق

شـود.   شود در نظر گرفته می صورت عاملی داده شده و معین که خارج از حوزه اقتصاد تعیین می

اخالقـی بـر رفتـار    هاي اقتصادي مصرف براي تبیین نقش عوامـل فرهنگـی و    به همین دلیل نظریه

دهنـده آن   هـاي تشـکیل   هـاي مصـرف و مولفـه    هـا بـه ریشـه    بـوده و در آن  کافیمصرفی افراد، نا

توانـد در رفتارهـاي    ها و هنجارهاي گوناگون مـی  ). ارزش1388توجهی شده است (موسایی،  بی

بـر  دوسـتی   هـایی نظیـر صـبر (ترجیحـات زمـانی) و نـوع       اقتصادي افراد موثر باشد از جمله ارزش

  ).2016، 1ها موثر است (گوئین انداز خانواده پس

 تواند موجب تغییراتـی در  می هاي اقتصادي اگر بپذیریم ورود اخالق به مباحث و تحلیل

باید گفـت اصـالح و توسـعه مفهـوم      کندهاي جدیدي ایجاد  حل طور راه شده و همینها  آن

هاي مهم ورود اخـالق بـه    اقرا یکی از مصد دوستی نوع عقالنیت اقتصادي بر اساس مفهوم

  ).1388هاي اقتصادي است (توحیدي نیا،  تحلیل

بـا تاکیـد    انداز پس در پژوهش حاضر به دنبال ارائه یک الگوي اخالقی براي مصرف و

افـراد   انـداز  پـس  تواند تاثیر بسـزایی بـر   بر خیرخواهی هستیم. یکی از فضایل اخالقی که می

دوستی است. در اقتصاد متداول معموال ایـن فضـیلت    نوعخواهی و یا همان  داشته باشد، خیر

در درون خـانواده شـده    دوسـتی  نـوع  در قالب روابط نزدیک مطرح شده و تاکید زیادي بـر 

معرفـی شـده    انـداز  پـس  دوستی زن و شوهر در خانواده عاملی در جهت کـاهش  است. نوع

                                                                                                              
1- Guin 
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موجب سـهیم   دوستی نوع است. در این دیدگاه با توجه به نامشخص بودن درآمد در آینده،

 احتیـاطی بـراي آینـده کـاهش     انـداز  پس شدن زن و شوهر در ریسک شده و در نتیجه لزوم

والـدین نسـبت بـه     دوسـتی  نـوع  بر دیـدگاه دیگـري،   ). همچنین بنا1997، 1یابد (نوردبالم می

افراد با هدف به جـاي گذاشـتن ارث    انداز پس فرزندان از عواملی است که موجب افزایش

) والـدین  2017( 3). بر اساس مطالعـه بـوآر  2002و همکاران،  2شود (داینان می فرزندان براي

بـه منظـور    انـداز  پـس  در برابر ریسک درآمدي فرزندان، اقدام به کاهش مصرف و افـزایش 

  .کنند میحمایت مالی از فرزندان در آینده 

فضایل اخالقی  در ادیان و به ویژه اسالم سعی شده که بر پایه تقویت عقاید مذهبی،

دوستی  نوع و خواهی به باالترین سطح ممکن ارتقا یابد و در این راستا، دایره شمول خیر

تر رفته و به کل افراد جامعه بشـري گسـترش    فرد مسلمان از دایره روابط خانوادگی فرا

انـداز و انفـاق،    یابد. بر این اساس، فرد در مورد تخصیص درآمد خود به مصرف، پـس 

گیرد. خیرخواهی فرد جـوانی کـه    ، خانواده و نیازمندان جامعه را در نظر میمنافع خود

هاي جوانی  توانایی کار و کسب درآمد دارد، نسبت به افراد نیازمندي که وي در دوره

شود و الزمه خیرخواهی و کمک به افـراد   ها مواجه است، مطرح می و پیري خود با آن

شـود، ایـن اسـت کـه وي از      هـا مواجـه مـی    آننیازمندي که وي در دوره پیري خود با 

انداز خود، انفاق کند. بنابراین، فرد جوان در تخصیص درآمد خود عالوه  بخشی از پس

اش، انفاق دوره پیري خود را نیز مـدنظر   بر مصرف دوره پیري خود و نیازهاي خانواده

ین، در اسالم با اضافه انداز دارد. بنابرا هاي بیشتري براي پس قرار داده و در نتیجه انگیزه

بیشتري در فرد   هاي اساسی تخصیص درآمد، انگیزه شدن انفاق به عنوان یکی از مولفه 

انداز بخش قابل توجهی از درآمد بـراي تـامین نیازهـاي نیازمنـدان در آینـده       براي پس

شود. بر این اساس، تاثیر مثبت انگیزه خیرخـواهی (رفتارهـاي بـازتوزیعی) بـر      ایجاد می

اي است که در این تحقیق مورد بررسـی   انداز در چارچوب اقتصاد اسالمی، فرضیه پس

  گیرد. قرار می

 
 

                                                                                                              
1- Nordblom 
2- Dynan 
3- Boar 
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  بازتوزیع در اقتصاد اسالمی   -3-3

شـود کـه از    مـی  بر مبناي اصول اقتصاد اسالمی، عدالت اقتصـادي زمـانی در جامعـه برقـرار    

ی همه مردم مرتفع شود. طریق اداي حقوق اجتماعی و اقتصادي آحاد جامعه، نیازهاي اساس

نیازي مردم براي عدالت اقتصادي مطرح شده اسـت   برخی روایات از معصومین معیار بیدر 

به تحقیـق هرگـاه   «توان به روایتی از امام صادق (ع) اشاره کرد که فرمودند:  می از آن جمله

مسـاله   ).159، ص 6ق، ج 1391(حـر عـاملی،   » نیاز شوند عدالت در بین مردم اجرا شود، بی

مهم در این رابطه، قائل شدن حق بـراي فقـرا و نیازمنـدان در امـوال ثروتمنـدان اسـت. فـرد        

مسلمان با انفاق بخشی از مال خود به افراد فقیر به شرط اینکه این کار را بـا قصـد قربـت بـه     

آورد و فـرد فقیـر هـم حـق      دست مـی  خداوند متعال انجام دهد، تزکیه شده و اجر معنوي به

کند  بدون منت و با حفظ کرامت انسانی خود دریافت کرده و از فقر نجات پیدا می خود را

). همچنین از نظر برخی از آیـات قـرآن کـریم (سـوره تغـابن      263-259:  1390(خاندوزي، 

، سـوره بقـره آیـه    180، سوره آل عمـران آیـه   39، سوره روم آیه 39، سوره سبا آیه 17آیه 

الحسـنه   قرار شدن عدالت بازتوزیعی از طریق انفاق و قـرض ) بر11، و سوره حدید آیه 245

  ).258-257: 1390(خاندوزي،  است داراي منافع دنیوي

عالوه بر تامین زندگی فقرا در حد کفاف، مالك دیگـري هـم بـراي برقـراري عـدالت      

بازتوزیعی وجود دارد و آن عبارت است از برقراري توازن در سطح زندگی افراد جامعـه و  

ی (ره) سـعادت  ئرت دیگر از بین رفتن تفاوت فاحش طبقاتی. بنابر نظر عالمـه طباطبـا  به عبا

مندي از امکانات زندگی  شود که طبقات مختلف مردم در بهره می یک جامعه زمانی محقق

یابی  ترین عوامل دست در سطوحی نزدیک به هم قرار داشته باشند و انفاقات مالی از بزرگ

  ).10-11، ص 15، ج 1380ی، به این هدف است (طباطبائ

) عـدالت اجتمـاعی بـر اسـاس دو اصـل      290-311: 1349بر اساس نظریه شـهید صـدر (  

: اسـت  شود. اصل تامین اجتماعی شامل دو اصل می تامین اجتماعی و توازن اجتماعی محقق

اصل کفالت عمومی و اصل سهیم بودن مردم در درآمدهاي دولتی. اصل کفالت عمومی به 

سالمی مربوط بوده و به معناي مسئولیت متقابل افراد نسبت به یکدیگر است و اصل اخوت ا

عهده دارند و در این رابطه دولت موظـف بـه   آن، مسلمانان کفالت یکدیگر را بربه موجب 

  .است ملزم کردن مردم به رعایت تکالیف شرعی خود
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ه صـورت  عالوه بر آن براساس اصل سهیم بودن مردم در درآمـدهاي دولتـی، دولـت بـ    

نیـازي تـامین    مستقیم وظیفه دارد که سطح زندگی همه افراد جامعه را در حد کفایـت و بـی  

 . همچنین بر اساس اصل توازن اجتماعی باید توازن افراد جامعه از حیث سـطح زنـدگی  کند

: کنـد تواند از سه طریق براي دستیابی به توازن اجتماعی اقدام  می برقرار باشد و دولتها  آن

و اختیارهـاي قـانونی و حقـوقی (صـدر،      هاي بخش عمـومی  هاي ثابت، فعالیت لیاتوضع ما

1349 :311-290.(  

دولت وظیفـه تـامین   ها  آن ) با اشاره به روایاتی که بر اساس290-294: 1393میرمعزي (

نیازهاي فقرا را در حد کفاف برعهده دارد و همین طور روایات دیگـري کـه مـردم وظیفـه     

گیـرد کـه بـر مـردم و دولـت       را را در حد کفاف برعهده دارند، نتیجـه مـی  تامین نیازهاي فق

و دولـت در ایـن زمینـه     کنندواجب کفایی است که نیاز نیازمندان را در سطح کفاف تامین 

ي الزم فرهنگـی،  هـا  دو وظیفه دارد: اول اینکه براي تحقق این وظیفه از سوي مـردم، زمینـه  

که بخشی از درآمدهایی که در اختیـار دولـت قـرار    م اینکند. دوقانونی و سازمانی را ایجاد 

). همچنـین دولـت در صـورت    290-294: 1393(میرمعـزي،   کنـد دارد را در این راه صرف 

تواند بـراي کـاهش فقـر و     می عدم کفایت خمس و زکات و سایر اموال و درآمدهاي خود

  ).307(همان،  کندنابرابري از ثروتمندان مالیات گرفته و صرف فقرا 

 مسـتحبی  و واجـب  هـاي  اولین راهکار برقراري عدالت بـازتوزیعی در اسـالم، پرداخـت   

که در اسالم تاکید فراوانی بر آن  است ... و وقف انفاق، صدقه، زکات، خمس، شامل افراد

: 1390ها باید به قصد تقرب بـه خداونـد انجـام شـود. خانـدوزي (      شده است و این پرداخت

رسـد کـه سـازوکارهاي     متعددي از قرآن کریم به این نتیجه مـی ) با تحلیل آیات 272-264

اجتماعی خودجوش نظیر انفاق راهکار اصلی و مورد تاکیـد اسـالم بـراي برقـراري عـدالت      

نباشد که مصرف فقرا را اي  ي افراد به اندازهها اما در صورتی که پرداختاست،  بازتوزیعی

هـد بـود و بـا توجـه بـه وجـود برخـی        در حد کفاف تامین کند، دولت اسالمی مسـئول خوا 

هاي دولتی در اقتصاد اسالمی، دولت از اموال و درآمدهاي خود بـراي ایـن منظـور     مالکیت

افـراد و امـوال و درآمـدهایی کـه دولـت       هـاي  کند و اگر در شـرایطی پرداخـت   می استفاده

ع تواند به فقرا تخصیص دهد، کافی نباشد، دولـت موظـف اسـت از طریـق وضـ      می اسالمی

-250: 1384 عیوضـلو، ( کنـد ي حکومتی، مصرف فقـرا را در حـد کفـاف تـامین     ها مالیات

249.(  
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سوره حدید، هدف فرستادن پیامبران این است که مردم به قسط رفتـار   25بر اساس آیه 

). 372، ص 23، ج 1370کنند و به صورت خودجوش، آن را به پا دارند (مکـارم شـیرازي،   

  شود که در رفتار مردم تجلی یابد. می دالت زمانی در جامعه برقراربنابراین از نگاه قرآن، ع

 اجـراي  بـراي  جامعـه  یـک  سیاسـی  نهادهـاي  و قـوانین  بـودن  به اعتقاد جهانیان، عادالنه

 رفتـار  این نهایت در و است آن براي ضروري مقدمه یک بلکه نیست، کافی آن در عدالت

 در عدالت شدن عملی و اجرایی میزان ت،عدال معیارهاي با آن تطابق که است مردم منش و

 بسـتگی  عدالت معیارهاي و اصول با مردم منش و رفتار تطابق کند. میزان می تعیین را جامعه

 و اسـالمی  اعتقـادات  میـزان  عوامـل،  ایـن  از یکـی . باشـد  داشـته  توانـد  مـی  زیادي عوامل به

 اخالقـی  و سیاسـی  نرهبـرا  رفتـار  و اخـالق  دیگر، مهم عامل و است مردم اخالقی تعهدات

 داشـته  مسـاوات  و احسـان  و کـرده  عمـل  زهـد  به اخالقی و سیاسی رهبران اگر. است مردم

نکتـه قابـل    ).1389 جهانیـان، (شـود   مـی  محقـق  عـدالت  و کرده عادت قسط به مردم باشند،

توجه در این بحث، تاکیدي است که در اسالم در مورد نقـش هـدایتی و تربیتـی حکومـت     

ترند تا بـه پـدران    مردم به امراي خود شبیه«عنوان نمونه امام علی (ع)  فرمود: وجود دارد. به 

ي عـدالت مطـرح در اقتصــاد   هــا ). در حــالی کـه در نظریـه  208(تحـف العقـول، ص   » خـود 

    .شود متداول، توجهی به نقش هدایتی و تربیتی مدیران بخش عمومی نمی

اسـت، رفتارهـاي عادالنـه افـراد در      عیبـازتوزی  مقاله درباره عدالت این با توجه به اینکه

 شـدن  عملـی  و اجرایـی  میـزان  نـامیم.  مـی  حوزه عدالت بازتوزیعی را رفتارهـاي بـازتوزیعی  

بیش از هر چیز بستگی بـه رفتارهـاي عادالنـه افـراد در      اسالمی جامعه در بازتوزیعی عدالت

 فقـرا  بـه  چقـدر  رادافـ  کـه  دارد ایـن  بـه  این حوزه (رفتارهاي بازتوزیعی) دارد، یعنی بستگی

 يها محرومیت و فقر رفع در هستند و قائل اهمیتها  آن رفاه براي میزان چه تا و کرده توجه

 براي بیشتري اهمیت خود، رفاه به توجه عین در ثروتمندان چه هر. کنند می مشارکت جامعه

 بـه . شـود  می اجرا جامعه در تري کامل و بهتر نحو به بازتوزیعی عدالت باشند، قائل فقرا رفاه

 فـرد  یک« که شود می تامین جامعه یک در زمانی عدالت شرایط )279: 1384عیوضلو ( نظر

 در دیگـران،  بـه  نسـبی  توجـه  پرتـو  در و اسـالم  شریعت چارچوب در را خود رفاه مسلمان،

 اسـالمی  جامعه در مطلوب تعادلی نقاط به نیل امید به و شناسد می نشود، فدا خود که حدي

  .»کند می تعریف خود رفاه جزو را قمستح افراد
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  هاي همپوشان رفتار بازتوزیعی در الگوي نسل -4

هـا   آن رفـاهی  سـطح  بـراي  شاخصـی  را افراد مصرف از حاصل مطلوبیت تحقیق این در

 هـر  هدف تابع اساس توضیحاتی که در مورد عدالت بازتوزیعی بیان شد، بر. کنیم می فرض

 مطلوبیـت  کـل  برابر Ut آن در که 1شود می گرفته نظر در )1رابطه ( صورت به ثروتمند فرد

ʹc و ct ثروتمند، جوان فرد t دوره فقیـر  فـرد  مصرف و ثروتمند فرد مصرف برابر ترتیب به 

t، و u ضـریب . اسـت  )فقرا و ثروتمندان( افراد مصرف از حاصل مطلوبیت تابع ε   در رابطـه

تـر   بـزرگ  ضـریب  ن است و هرچـه ایـن  بیانگر اهمیت رفاه فقرا در تابع هدف ثروتمندا) 1(

یابد  می کاهش ثروتمندان با فقرا رفاهی سطح اختالف و شود می فقرا به بیشتري توجه باشد،

 را ε ضـریب  تـوان  مـی  ،بنـابراین  شـود.  مـی  برقـرار  تـري  کامـل  نحـو  بـه  بازتوزیعی عدالت و

ر بـازتوزیعی  به عبارت دیگر شاخص رفتا بازتوزیعی و برقراري عدالت میزان براي شاخصی

  گرفت. نظر در افراد

)1  (                              '
t t tU u(c ) u(c )    

 برابـر  ε ضـریب  اگـر  فوق تابع در مثال عنوان عددي بین صفر و یک است. به εضریب 

 فـرد  یـک  مصـرف  مطلوبیـت  بـراي  که اهمیتی ثروتمند فرد که است این منزله به باشد 9/0

 خـودش  مصـرف  مطلوبیت براي که است اهمیتی برابر ریباتق اما کمتر، کمی است قائل فقیر

 چنـدانی  اهمیـت  ثروتمند فرد که است این منزله به باشد 1/0 برابر ε ضریب اگر. است قائل

 خودش مصرف مطلوبیت به آن از بیشتر خیلی و نیست قائل فقیر فرد مصرف مطلوبیت براي

  دارد. توجه

(و نـه   وي مصـرف  از تـابعی  را فـرد  هـر  مطلوبیـت  معمـوال  متـداول  اقتصاد هاي مدل در

 مطلوبیـت  تـابع  در فقـرا  مطلوبیـت  کـردن  وارد بـا  فوق تابع در. کنند می مصرف فقرا) فرض

 و شـده  خـارج  شخصـی  منافع بر مبتنی محض فردگرایی حالت از مطلوبیت تابع ثروتمندان،

 نهادینه فرض با. است شده مطلوبیت تابع وارد دینی يها انگیزه بر مبتنی اجتماعی ترجیحات

 میـان  در اجتمـاعی  قـرارداد  مبنـاي  جامعـه،  در اسـالمی  يها دیدگاه و اعتقادات کامل شدن

 اسـتقرار  در را خـود  منـافع  مسـلمان  هـر  و است شریعت چارچوب اساس بر عمل مسلمانان،

                                                                                                              
هاي  تر آن در بخش این رابطه در این بخش فقط براي توضیح چارچوب نظري تحقیق بیان شده و رابطه کامل -  1

  بعدي ارائه خواهد شد.
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 دایره از عقالنیت مفهوم نتیجه در. شناسد می جامعه در اسالمی موازین و شریعت چارچوب

 مسـلمان  فـرد  مطلوبیـت  تـابع  ،اسـاس  ایـن  بر. یابد می تعمیم اجتماعی منافع به صیشخ منافع

 رضـایت  از تقریبـی  عنـوان  بـه ( دیگران و خود رضایتمندي از تابعی) حقیقی مطلوبیت تابع(

 خـود  رضـایت  هم که کند می جمع دیگران و خود میان نحوي به مسلمان فرد و است) الهی

 عیوضـلو، ( اسـت  عدالت تعریف از نوعی این و باشد شتهدا پی در را دیگران رضایت هم و

اگر بپذیریم رفتارهاي عادالنه، ثمره بیـنش صـحیح    ،به بیان دیگر ).277 و 176-173: 1384

 رفـاه  نسـبی  اهمیـت  ) آنگـاه 339-344: 1390هاي اخالقی است (خاندوزي، و رسوخ ارزش

 معنوي و اخالقی تکامل و تقاداتاع و ایمان به بستگی ثروتمند فرد هدف تابع در فقیر افراد

 بیشـتري  معنـوي  و اخالقـی  تکامـل  و تـر،  قـوي  اعتقـادات  و ایمـان  از فـرد  چـه  هر. دارد فرد

 بیـان  بـه  و بوده برخوردار بیشتري اهمیت از او هدف تابع در فقیر افراد رفاه باشد، برخوردار

) )1(رابطــه  در ε ثروتمنـد (ضــریب  فــرد هــدف تـابع  در فقیــر افــراد رفـاه  ضــریب ریاضـی، 

  شود. می اجرا تري کامل نحو به بازتوزیعی و عدالت است تر بزرگ

  

  فروض الگو -4-1

 و جوانی دوره دو در افراد که شود می فرض همپوشان يها نسل الگوي حالت ترین ساده در

 دریافـت  را دسـتمزدي  جـوانی  دوره در و کـرده  کـار  جـوان  افـراد . کننـد  مـی  زندگی پیري

 دوره مصـرف  بـراي  را مـابقی  و مصـرف  دوره همـان  در را دسـتمزد  این از بخشی. کنند می

 کـه  شـود  مـی  فـرض  و شده پیري دوره وارد جوانان بعدي دوره در. کنند انداز می پس پیري

 عوایـد حاصـل   و کـرده  يگذار سرمایه را جوانی دوره انداز پس همان و کنند نمی کار دیگر

 شـروع  جـوان  فـرد  مطلوبیـت   بـا  الگـو  این بطروا .کنند می مصرف را يگذار سرمایهاین  از

tu(cکـه در آن  اسـت  )2رابطه ( صورت به که شود می مطلوبیـت فـرد جـوان از مصـرف     1(

tu(cدوره جوانی، )2 برابـر نـرخ    βمطلوبیت فرد جوان از مصرف دوره پیـري، و ضـریب   1

  کننده است. تنزیل ذهنی مصرف

  )2  (                            t tt u(c ) c )U u(  1 2 1  

 یک همپوشان يها نسل الگوي از استفاده با اقتصادي گوناگون مسائل تحلیل در معموال

 مطلوبیـت  تـابع  به جمله چند یا یک افزودن موجب که شود می افزوده الگو به فرض چند یا

  :شود می اشاره مطالعات از برخی به نمونه عنوان به .شود می ))2( رابطه( جوان فرد
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 در بازنشسـتگی  سیسـتم  عملکـرد  بر ولد و زاد نرخ تاثیر بررسی براي) 2014( 1سیپریانی  -1

 بـه  مطلوبیـت  فرزنـد،  داشـتن  از غریزي طور به جوان فرد که کند می فرض ها حالت از یکی

 ولـد  و زاد نـرخ  از تـابعی  صورت به را فرزندان داشتن از حاصل مطلوبیت و آورد می دست

)nt( ب ضری با صورت به را جوان فرد مطلوبیت تابع و کرده الگو وارد ) نظر در )3رابطه 

  .گیرد می

  )3(                          tt t tu(c ) u(c ) u(nU )  1 2 1  

 فـرد  کـه  کنند می فرض سرمایه، انباشت بر زکات اثر بررسی براي) 2010( 2مایلز و علی -2

 بـا  را) zt( شـده  پرداخـت  زکـات  مقـدار  و کنـد  می کسب مطلوبیت زکات دادن از مسلمان

 در )4رابطـه (  صـورت  بـه  را ثروتمند جوان فرد مطلوبیت تابع و کرده الگو وارد ب ضری

  .گیرد می نظر

  )4(                            tt t tu(c ) u( (z )U c ) u   1 2 1  

از مصـرف فقـراي هـم دوره خـود      شـود کـه فـرد ثروتمنـد     مـی  در تحقیق حاضر فـرض 

آورد و بر این اساس تابع هدف فرد جوان ثروتمند مشابه الگـوي علـی    می دست مطلوبیت به

 ) در نظر گرفته شده که در بخش بعدي ارائه خواهد شد.2010و مایلز (

  سایر فروض الگو براي جامعه اسالمی به صورت زیر است: 

هـایی   نوع اول، پرداخت ؛د به فقرا به دو گونه استهاي افرا در اقتصاد اسالمی، پرداخت -1

هاي مستحبی) است که به صورت اختیاري و داوطلبانه و  نظیر صدقه، بخشش و وقف (انفاق

با قصد تقرب به خداي متعال انجام شده و افراد از انجام این کار رضایت خاطر (مطلوبیـت)  

هـاي   طـور، مالیـات   و همـین  هایی نظیـر خمـس و زکـات    . نوع دوم، پرداختکنند می کسب

کند و افـراد از   می است که دولت در شرایط خاصی براي تامین نیازهاي فقرا وضعاي  ثانویه

هـاي نـوع دوم ممکـن     پرداخـت   ).218-225: 1384 عیوضـلو، (دهنـد   روي اجبار انجام مـی 

 است در برخی افراد که از اعتقادات قوي برخوردارنـد، مطلوبیـت ایجـاد کنـد و در برخـی     

هـاي   اتکنیم که افراد از پرداخـت مالیـ   می دیگر مطلوبیتی ایجاد نکند. در این تحقیق فرض

زیـرا در صـورتی کـه از چنـان رشـد عقیـدتی و اخالقـی         ،کنند ثانویه، مطلوبیتی کسب نمی

کردنـد بایــد پرداخــت   مــی برخـوردار بودنــد کــه از وضـع چنــین مالیــاتی مطلوبیـت کســب   

                                                                                                              
1- Cipriani  
2- Ali and Myles 
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شد و در آن صورت دیگر نیـازي بـه    می سطح وسیعی انجامهاي واجب و مستحبی در  انفاق

  هایی از سوي دولت نبود. وضع چنین مالیات

افراد ثروتمند ممکن است بسته بـه میـزان اعتقـادات و رشـد اخالقـی خـود از پرداخـت        

هاي مستحبی و یا خمـس   هاي گوناگون نظیر انفاق بخشی از درآمد خود به فقرا که به شکل

هـایی کـه بـراي فـرد ثروتمنـد،       . پرداختکنندگیرد، مطلوبیت کسب  می و زکات، صورت

هـا را بـه    نامیده و نسبت این گونـه پرداخـت  » انفاق«کند را به طور کلی،  می مطلوبیت ایجاد

شـود.   مـی  نشان داده 'zو  zهاي جوانی و پیري  به ترتیب با  درآمد فرد در هر یک از دوره

. در کنـد  مـی و انفـاق انتخـاب    انداز پس د در تخصیص درآمد خود بین مصرف،فرد ثروتمن

هایی که پرداخت آن براي فرد هـیچ مطلـوبیتی نـدارد بـه طـور       مقابل در این تحقیق، مالیات

  شود. می نامیده» مالیات«خالصه 

) بیـانگر اهمیـت رفـاه فقـرا در تـابع مطلوبیـت       1در رابطـه (  εپیش از این بحث شد کـه   -2

تـر، شـاخص رفتارهـاي     بازتوزیعی و بـه بیـان دقیـق    وتمندان بوده و شاخصی براي عدالتثر

) ایـن اسـت کـه آیـا فـرد      1شود. بحث دیگـر در مـورد رابطـه (    می بازتوزیعی در نظر گرفته

کند و یا از بخشی از مصرف فرد فقیـر   می ثروتمند از تمام مصرف فرد فقیر مطلوبیت کسب

  کند؟  می ده، مطلوبیت کسبکه در نتیجه کمک او محقق ش

کنـد، ایـن    می اگر فرض کنیم که فرد ثروتمند از تمام مصرف فرد فقیر مطلوبیت کسب

توانـد بـا    مـی  فرض به این معنی است که فرد ثروتمند با افزایش کمک دیگران به فرد فقیر،

و این در حالی است  کندکاهش کمک خود به فرد فقیر، همان مقدار رضایت خاطر کسب 

ي الهی، صرف نظر  از انفاق دیگران از انفاق خود ها افراد مسلمان به خاطر داشتن انگیزه که

فرض دوم که فرد ثروتمند از بخشی از مصرف فرد فقیـر   ،. بنابراینکنند می مطلوبیت کسب

کند، انطباق بیشتري با اصول اقتصـاد   که در نتیجه کمک او محقق شده، مطلوبیت کسب می

  اسالمی دارد.

شـود کـه    مـی  بررسی فرض وجود رجحان زمانی مصرف: در اقتصـاد متـداول گفتـه    -3

دهند. به  مصرف حال را بر آینده ترجیح می ،صبري داشته و از این رو افراد نوعی طبیعت بی

) βشـود کـه ضـریب مطلوبیـت مصـرف دوره پیـري (       مـی  ) فـرض 1همین دلیـل در رابطـه (  

معتقد است که رجحـان زمـانی بخشـی از     )1949:486( 1ون مایسزتر از یک است.  کوچک

                                                                                                              
1- Von Mises 
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انـدازیم.   مـی  رفتار انسان است و اگر ما رجحان زمانی نداشته باشیم، مدام مصـرف را عقـب  

 ) رجحان زمانی را نشانه نقص در بیـنش افـراد در مـورد آینـده تلقـی     24-25:  1920( 1پیگو

انـداز   پـس  ل کـاهش ) رجحان زمانی را نشانه کوته بینی افـراد و عامـ  1928( 2کند. رمزي می

شمارد و وارد کردن نرخ تنزیـل را در تـابع رفـاه اجتمـاعی، غیـر اخالقـی و غیـر         می برها  آن

  داند.   منصفانه می

حال سوال این است که آیا در چارچوب اقتصاد اسالمی، فرض وجـود رجحـان زمـانی    

ن (چـه  ؟ در پاسخ این سوال باید گفت که افراد مختلف در جوامع گونـاگو است قابل طرح

و خصوصیات اخالقی گوناگونی هستند و ممکن  ها اسالمی و چه غیر اسالمی) داراي بینش

وجود داشته باشد. در جامعه اسالمی افراد به سمت ها  آن است درجاتی از رجحان زمانی در

به هـر حـال    اماشوند،  می فضایل اخالقی نظیر صبر، قناعت و آینده نگري ترغیب و هدایت

انی مصرف در افراد جامعه اسالمی محتمـل بـوده و بـه طـور کلـی فـرض      وجود رجحان زم

<β 0 مصـداق دارد. بـا ایـن فـرض هـر دو حالـت وجـود و عـدم وجـود          ها  آن در مورد 1

    شود. می رجحان مصرف حال بر آینده در نظر گرفته

     

  شرط بهینه افراد -4-2

یابـد. افـراد بـه دو دسـته      مـی  نـرخ ثـابتی افـزایش   شود که جمعیت بـا   می در این الگو فرض

شوند: فرد فقیر فردي است که بـدون کمـک سـایرین نمـی توانـد       می ثروتمند و فقیر تقسیم

شـوند. افـراد    مـی  و سایر افـراد ثروتمنـد محسـوب    کندنیازهاي خود را در حد کفاف تامین 

 خـود را مصـرف یـا    کننـد و دسـتمزد حاصـل از کـار     می ثروتمند فقط در دوره جوانی کار

خـود را تبـدیل بـه     انـداز  پـس  کننـد و در دوره پیـري   کرده و یا به فقرا کمک مـی  انداز پس

ي را مصـرف کـرده و یـا بـه فقـرا      گـذار  سـرمایه سرمایه تولید کرده و درآمد حاصل از ایـن  

  کنند.   کمک می

یی هـا  مککنیم افراد فقیر در این جامعه کار نکرده و در هر دوره با دریافت ک می فرض

ي ندارند و تمام انداز پس توانند مصرفی در حد کفاف داشته و بنابراین می از مردم و دولت،

کننـد و در نتیجـه    شود را در همان دوره مصرف می ها می آن یی که در هر دوره بهها کمک

                                                                                                              
1- Pigou 
2- Ramsey 



  173... انداز و انباشت سرمایه تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس

 

 
 

 

 

 

تنها افراد ثروتمند در دوره جوانی  ،هیچ انتخابی براي تخصیص درآمد خود ندارند. بنابراین

طـور در دوره پیـري    و انفاق و همین انداز پس ر مورد تخصیص درآمد خود میان مصرف،د

کننـد و افـراد فقیـر هـیچ      مـی  در مورد تخصیص درآمد خود میان مصـرف و انفـاق انتخـاب   

  .کنند میآورند، مصرف  می انتخابی ندارند، زیرا هر آنچه به دست

ي الهـی، عـالوه بـر    هـا  ن انگیزهشود که هر فرد مسلمان به خاطر داشت همچنین فرض می

هاي جوانی و پیـري از از بخشـی از مصـرف فـرد فقیـر کـه در نتیجـه         مصرف خود در دوره

 t اگر فـرد ثروتمنـد در دو دوره   ،کند. بنابراین کمک او محقق شده هم مطلوبیت کسب می

tو  1 تابع هدف هر فرد  ،ین اساس. بر اکند می زندگی کند به فقراي این دو دوره کمک

در نظـر گرفتـه    )5رابطـه ( ) بـه صـورت   2010جوان ثروتمنـد مشـابه الگـوي علـی و مـایلز (     

tc و tc1برابر کل مطلوبیت فرد ثروتمند، tUکه در آن شود  می 2 به ترتیب مصرف دوره  1

تابع مطلوبیت حاصل از مصرف افراد (ثروتمندان و  (.)uوره پیري فرد ثروتمند، جوانی و د

ضـریب اهمیـت رفـاه     εکننده بین دو دوره زنـدگی،   ضریب تنزیل ذهنی مصرف فقرا)، 

tcفقرا در تابع مطلوبیت ثروتمندان، و 'tcو 1' 2 به ترتیـب بخشـی از مصـرف فـرد فقیـر در       1

tو  tهاي  دوره 1  است که از انفاق فرد جوان ثروتمند دورهt  در دو دوره جوانی و پیري)

  شود. فرد ثروتمند) تامین می

)5(                  tt t t tu(c ) u(c ) (u(c' ) u(U c' ))    1 2 1 1 2 1  

 اگر tw،دستمزد فرد جوان  tsفرد جوان، انداز پس  tz   انفـاق بـه درآمـد (نـرخ     نسـبت

 و tفرد جوان در دوره انفاق)  t  نسبت مالیات به درآمد (نرخ مالیات) فرد جوان در دورهt 

  ) است.6رابطه (وره جوانی به صورت مصرف هر فرد ثروتمند در د باشد،

)6(                                  t t tc  w z s   1 1 t tτ  

فــرد جــوان ثروتمنــد در دوره بعــد  انــداز پــس شــود کــه تمــام مــی فــرض )6رابطــه (در 

خـود در دوره پیـري    انـداز  پـس  به این صورت که فرد با اسـتفاده از  شود می يگذار سرمایه

. اصل سرمایه در طول کند می را در کار تولید صرفها  آن خرد و می کارخانه یا ابزار تولید

 ي بـراي فـرد بـاقی   گـذار  سـرمایه رود و تنها سود حاصل از  می دوره مستهلک شده و از بین

  تواند آن را مصرف و یا انفاق کند. ماند که می می
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t،tzي در دوره گذار سرمایهنرخ بازدهی  tاگر ' 1  انفاق بـه درآمـد فـرد (نـرخ     نسبت

tدر دوره پیري (دورهانفاق)  1 نسبت مالیات به درآمد (نرخ مالیات) فرد پیر در  ����)، و

tدوره  1 است.7رابطه (مصرف هر فرد ثروتمند در دوره پیري به صورت ، باشد (  

)7(                             ΄
 t t t t tc s ρ z τ     2 1 1 1 11  

تـامین   tکـه از انفـاق فـرد جـوان ثروتمنـد دوره       tبخشی از مصرف فـرد فقیـر در دوره   

΄را با شود می
tc1   نشان دادیم. بر این اساس اگر تعداد جوانان ثروتمند و تعداد فقـراي دورهt 

΄و tNرا به ترتیب با
tN  برقرار است )8(نشان دهیم، رابطه.  

)8(                                     ΄ ΄
t t t t tN w z  N c 1  

΄توان ) می8(از رابطه  
tc1  9(کـه در رابطـه    ) به دسـت آورد 9رابطه (را به صورت ،(tγ 

  .است tبت تعداد فقرا به ثروتمندان دوره برابر با نس

)9(                                        

΄ t t
t

t

w z
c

γ
1  

΄براي )10رابطه (توان رابطه مشابهی به صورت  به همین ترتیب می
 tc 2  به دسـت آورد  1

tγ )،10(که در رابطه  1   بـه ثروتمنـدان دوره   برابر با نسبت تعـداد فقـراt 1 ،n    نـرخ رشـد

΄جمعیت هر دوره نسبت به دوره قبل و
 tc 2 tبخشی از مصرف فرد فقیر در دوره  1 1 است

  شود.  تامین می tکه از انفاق فرد جوان ثروتمند دوره 

)10(                                   
 

΄
΄ t t t  

 t

t

s ρ z
c

n γ
 








1 1
2 1

11
                                                                                                          

  

  انداز و حجم سرمایه و شرایط بنگاه رابطه پس -4-3

ل جوانان ثروتمند هر دوره به سرمایه دوره بعد تبدی انداز پس شود که می در این الگو فرض

t )tانداز دوره  پس ،شود. بنابراین می tN s برابر با سرمایه دوره (t t )N t( k  1 1 شـود.   می 1

به عنوان نرخ رشد جمعیت هر دوره نسبت به دوره قبـل، رابطـه    nبا در نظر گرفتن  ،بنابراین

  ) برقرار است.11(

  )11(                                    t ts n  k   11  
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در الگوي این تحقیق، تابع تولید به صورت t t tY F K  ,   N شود کـه در   می فرض

شـود کـه صـاحب     مـی  . همچنـین فـرض  است تعداد نیروي کار tNمقدار سرمایه، tKآن 

شته و بـه جـاي آن، بخشـی از سـود حاصـل از      ندااي  شده سرمایه، حق معین و از پیش تعیین

) اسـت  12رابطـه ( گیرد. در این شرایط، سود حاصل از تولید به صورت  تولید به او تعلق می

  شود. دستمزد ثابت و معینی است که به نیروي کار پرداخت می twرابطهاین که در 

)12(                              t t П F K  ,    w N t t tN  

تواند مقداري معین و از پیش تعیین شده و یـا   در اقتصاد اسالمی، دستمزد نیروي کار می

سهمی از سود بنگاه باشد و یا به صورت ترکیبی از این دو حالت مشخص شود. براي لحاظ 

کنـد در ایـن    مـی  ) فرض1384: 213-214گونه که عیوضلو ( ، همانها تمام این حالت کردن

و سهمی  twکه دستمزد نیروي کار به صورت مجموع دستمزد ثابت شود می تحقیق فرض

  :))13(رابطه ( از سود سرانه است

)13(                                  t
t t

t

П
w w μ

N
   

از مشـتق جزئـی گرفتـه و    tN) نسبت به12به منظور حداکثر کردن سود بنگاه از رابطه (

 tk،ایـن رابطـه  کـه در   آیـد  مـی  به دست )14رابطه (صورت  این طریق نرخ دستمزد ثابت به

سرمایه سرانه و t f k تولید سرانه در دورهt است.  

)14(                                 ΄
t t t tw f k k f k   

 بـه دسـت   )15رابطـه ( نرخ دسـتمزد بـه صـورت    ) 14) و (13)، (12با استفاده از روابط (

  آید. می

)15(                             ΄
t t t tw f k ( μ)k f k  1  

ي به صورت نسبت سود تعلق گرفته به ازاي هـر واحـد   گذار سرمایهنرخ سود حاصل از 

  آید. می به دست )16(سرمایه تعریف شده و از رابطه 

)16(                                  ΄
t   tρ ( μ) f k 1  

  

  محدودیت بودجه دولت اسالمی -4-4

ریزي کند کـه همـه افـراد     دولت اسالمی وظیفه دارد که براي برقراري عدالت طوري برنامه

در صـورتی کـه    ،بتوانند نیازهـاي مـادي خـود را در حـد کفـاف بـرآورده سـازند. بنـابراین        
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را در هـا   آن کـه مصـرف  نباشـد  اي  ي انتقالی اختیاري به فقرا نظیر انفاق به اندازهها پرداخت

حد کفاف تامین کند، دولت اسالمی از طریق اختصـاص بخشـی از درآمـدهاي خـود و یـا      

. مالیات کند می را در حد کفاف تامینها  آن درصورت لزوم از طریق وضع مالیات، مصرف

در این تحقیق به صورت یک پرداخت انتقالی اجباري تعریف شده کـه در شـرایط خاصـی    

  کنند. شود و افراد از پرداخت آن، مطلوبیتی کسب نمی می ازهاي فقرا وضعبراي تامین نی

بر اساس فرضیات صورت گرفته، مصرف فرد فقیر در هر دوره برابر سـهم هـر فقیـر در    

مجموع انفاق و مالیات مربوط به افراد جوان و پیر آن دوره و همین طور مبالغ دیگـري کـه   

رابطـه ایـن  که در  آید می به دست )17(ز رابطه که ا استشود،  می از سوي دولت پرداخت

ttr   مقدار پرداخت انتقالی دولت به هر فقیر است که دولت آن را از منابع غیر مالیاتی خـود

  .کند می پرداخت tدر دوره 

)17(                       

 ΄
t t t

t t t
΄
t t

t

s ρ z τ
w (z τ )

nc tr
γ

 
 

 

1

1  

) تـامین شـود.   c*ف فقرا در حد کفـاف ( کند که مصر می دولت مالیات را طوري وضع

  آید. می به دست )18رابطه () نرخ مالیات به صورت 16براساس رابطه ( ،بنابراین

)18(                        

΄
* t t t

t t t t

t
t t

t

s ρ z
(c tr ) γ w z  

nτ
s ρ

w
n





  





1

1

1

1

  

΄و tzيهـا  ، هـر چـه نسـبت   )18(بر اساس رابطه 
t z      افـزایش یابـد، نـرخ مالیـات کـاهش 

  یابد و نیاز کمتري به مالیات براي تامین مصرف فقرا در حد کفاف وجود دارد. می

  

  تحلیل الگوي تحقیق -4-5

) قرار داده 5) در رابطه (10) و (9)، (7)، (6براي حل این الگو، مقادیر مصرف را از روابط (

  آید: می به دست )19(و رابطه 

)19(       

   

 

΄
t t t t t t t t t

΄
t t t t t  

t t

U w z τ s s ρ z τ )

w z s ρ z
(u ) u( ))

u( ) u(

γ n γ
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΄و  ts ،tz) از تابع هدف فرد ثروتمند نسبت به 19سپس در رابطه (
tz 1     بـه طـور مجـزا

 دهیم. با حـل معـادالت بـه دسـت آمـده، مقـدار مصـرف،        می مشتق گرفته و برابر صفر قرار

 انـداز  پـس  و سایر متغیرها بـر  εفرد ثروتمند به دست آمده و تاثیر تغییرات  انفاقو  دازان پس

  فرد ثروتمند قابل بررسی خواهد بود.

 براي سادگی، تابع مطلوبیت همه افـراد بـه صـورت       u c Ln c  شـود.   مـی  فـرض

مشـتق جزئـی    tsبت بـه  ) از تابع هـدف فـرد ثروتمنـد نسـ    19براي حل الگو ابتدا در رابطه (

 بـه دسـت   tsبـراي   )20(گذاریم. با حل معادله به دست آمده، رابطه  می گرفته و برابر صفر

  آید می

)20(                           
  t t t

t

w z τ β ε
  s

β ε

  


 

1

1
  

گـذاریم و بـا حـل     مـی  تق جزئی گرفته و برابر صفرمش  tz) نسبت به19سپس از رابطه (

  .آید می به دست tzبراي  )21(معادله به دست آمده، رابطه 

)21(                              
 
 
t t t

t

t

(w τ s )
z

w

 




1

1




  

ابطه به دست آمـده،  ) و ساده کردن ر20) در رابطه (21از رابطه ( tzبا قرار دادن مقدار 

  آید. به دست می tsراي ب )22(رابطه 

)22(                               
  t t

t

w τ β ε
s

β ε

 


 

1

1 2
  

بـه   tzبـراي   )23()، رابطـه  21) در رابطـه ( 22از رابطـه (  tsهمچنین با قرار دادن مقدار 

  آید. می دست

)23(                                  
 t

t

τ
z

β ε




 

1

1 2


  

΄نسبت به) 19در نهایت از رابطه (
t  z 1 گـذاریم و بـا    مـی  مشتق جزئی گرفته و برابر صفر

΄براي  )24(حل معادله به دست آمده، رابطه 
t  z 1 آید. می به دست  

)24(                                
 t΄

t  

τ
z  

β ε






1

1
  

 )، مقــادیرtτ) واضــح اســت کــه بــا افــزایش نــرخ مالیــات (24) و (23)، (22از روابـط ( 

΄و tzهـاي انفـاق فـرد در جـوانی و پیـري (      ) و نـرخ ts( انـداز  پس
t  z 1(  یابـد.   مـی  کـاهش
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 با ثابت فرض کردن سایر شرایط، موجـب افـزایش   توان نشان داد که افزایش می همچنین

΄وtzهاي انفاق فرد در جوانی و پیري ( ) و نرخts( انداز پس
t  z 1( شود.  می  

ته قابل توجه در این بحث، تاثیر افزایش رفتارهاي بازتوزیعی بر نرخ مالیات است. بـا  نک

 افزایش  ε نسبتtz یابد، یعنی  می ) نرخ مالیات کاهش18یابد و براساس رابطه ( افزایش می

جـه اثـر   نیاز کمتري به مالیات براي تامین مصرف فقـرا در حـد کفـاف وجـود دارد و در نتی    

عالوه بـر   ،یابد. بنابراین می به وجود آمده، کاهش انداز پس منفی که از ناحیه این مالیات بر

دارد، این افـزایش از طریـق تـاثیري     انداز پس بر) 22در رابطه ( ε تاثیر مستقیمی که افزایش 

  خواهد داشت.  انداز پس مستقیمی هم  برنرخ مالیات دارد، تاثیر مثبت غیرکه بر 

تواند با کاهش نرخ مالیات منجر به حالتی شود که مصرف فقرا  میε مه روند افزایش ادا

بـه طـور کلـی حـذف      انداز پس و اثر منفی مالیات بر شدهبدون مالیات در حد کفاف تامین 

شود. اینکه در اقتصاد اسالمی در میان راهکارهاي بازتوزیع درآمد، مالیات به عنوان آخرین 

دهنـده   ي مردمی نظیر انفاق تاکید شده اسـت، نشـان  ها بیشتر بر کمکراهکار مطرح شده و 

  سازگاري و تطابق عدالت بازتوزیعی و رشد اقتصادي در اقتصاد اسالمی است.

 هـا  براي تحلیل الگو به صـورت تعـادل عمـومی کـه مشـتمل بـر تحلیـل همزمـان بخـش         

) نـرخ  18تـدا از رابطـه (  کنیم کـه اب  می به این شکل عمل است و دولت) ها (خانوارها، بنگاه

 )25() قرار داده و با حل و ساده کردن رابطه به دست آمـده، رابطـه   23مالیات را در رابطه (

  آید. می براي نرخ انفاق فرد در جوانی به دست

)25(                
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*t t t

t t t

t
t t

t t

s ρ ( z )
  w     (c tr ) γ
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β ε w w
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و سـاده کـردن رابطـه بـه دسـت       )18طه () در راب25از رابطه (  tzهمچنین با قرار دادن 

  آید. می براي نرخ مالیات به دست )26(رابطه آمده، 

)26(               
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 شود. مشـتق  می ) تعیین26زا فرض شده و بر اساس رابطه ( در این الگو مالیات درون ts

اسـت) بـه    εتـابعی از   tτ) (با فرض این کـه  26) و (22با در نظر گرفتن روابط ( εنسبت به 

  آید. می به دست )27(صورت 

)27(      

 

΄
*t t t t t

t t t t t

tt

t t
t t

s ρ ( z ) ρ k
βw  y w   (c tr ) γ    

n β yds
 

dε  s ρ
β ε w w

n





  
         

  
       

1

2

1

1 1

1

1 2
1



  

  

 ،)27(در رابطه  ty تولید سرانه دورهt و نسبتt t

t

ρ k
 

y
 tسـهم سـرمایه از تولیـد در دوره    

تـر از یـک اسـت، عالمـت      و سهم سرمایه از تولید کوچک β≤1>0. با توجه به اینکه ستا

بـا در نظـر گـرفتن الگـو در وضـعیت       ،. بنابرایناست عبارت سمت راست رابطه فوق مثبت

یه انباشت سرما )11یابد و با توجه به رابطه ( افزایش می انداز پس تعادل عمومی با افزایش

  یابد.   می هم افزایش

براي فـرد جـوان    انداز پس توان نتیجه به دست آمده را چنین تحلیل کرد که می در واقع

فرد هم مصرف و هم انفاق دوره پیري را از سود حاصل  ؛ثروتمند از دو جهت اهمیت دارد

میـت رفـاه   فرد ثروتمند با افزایش اه ،کند. بنابراین خود تامین می انداز پس يگذار سرمایهاز 

دهد تا بتواند در دوره پیري بیشتر بـه فقـرا    می خود را افزایش انداز پس فقرا در تابع هدفش،

یابد و نیاز  با افزایش رفتارهاي بازتوزیعی، نرخ مالیات کاهش می ،عالوه بر این. کندکمک 

 کمتري به مالیات براي تامین مصرف فقرا در حد کفاف وجـود دارد و در نتیجـه اثـر منفـی    

یابـد و ایـن مسـاله، تـاثیر      مـی  بـه وجـود آمـده، کـاهش     انـداز  پس که از ناحیه این مالیات بر

  کند. می دوچندان انداز پس افزایش رفتارهاي بازتوزیعی را بر

 ه دسـت بـ  )28رابطـه ( ) به صـورت  25با استفاده از رابطه ( نسبت به tzمشتقهمچنین 

  آید. می

)28(  
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افـزایش  نـرخ انفـاق در دوره جـوانی     با افزایشهم مثبت بوده و در نتیجه  )28رابطه (

  یابد. می

t) نرخ مالیات دوره18از رابطه ( 1 t(τ )1   و بـا قـرار دادن آن در    را بـه دسـت آورده

براي نرخ انفاق در دوره  )29() و با حل و ساده کردن رابطه به دست آمده، رابطه 25رابطه (

  آید. می پیري به دست

)29(              
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ty، )29(در رابطــه  1 مقــدار تولیــد ســرانه در دوره t 1 ــا فــرض تــابع تولیــد . اســت   ب

αداگالس به صورت -کاب α
t t tY A K  N  ΄، مشتق1

t  z 1  نسبت به  با استفاده از رابطـه

  آید. می به دست )30رابطه () به صورت 29(

)30(         
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)، 30در رابطه ( '
t f k 1 شود و با توجـه   مشتق تابع تولید بوده که مثبت فرض می

tdsبه مثبت بودن عالمت
 

dε 
که قبال نشان داده شد، عالمت عبارت سمت راست رابطـه   

دوره پیري هـم   نرخ انفاق درشود با افزایش  ) هم مثبت است. بنابراین، نتیجه می30(

  یابد. افزایش می

که افزایش اهمیت رفاه فقـرا در تـابع مطلوبیـت ثروتمنـدان و بـه عبـارت دیگـر        نتیجه این

 شـود، تـاثیر مثبـت بـر     می انفاق ظاهرکه در قالب افزایش ) افزایش رفتارهاي بازتوزیعی (

  و انباشت سرمایه دارد. انداز پس
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  يگیر نتیجه -5

در این تحقیق به دنبال نقد دیدگاه منفی رایج در اقتصاد متعارف در خصوص دادوستد میان 

. براي این کار با وارد کردن راهکارهاي اسالمی براي عدالت بودیمرشد و بازتوزیع درآمد 

نشان داده شـد کـه   هاي همپوشان  الگوي نسل در و سایر فرضیات اقتصاد اسالمی بازتوزیعی

بازتوزیعی در قالب افزایش انفاق (واجـب یـا  مسـتحب)،     عدالت بر مبتنی هايافزایش رفتار

 و انباشت سرمایه خواهد داشت. تاثیر مثبت رفتارهاي بـازتوزیعی بـر   انداز پس تاثیر مثبت بر

 انـداز  پـس  که با افزایش رفتارهـاي بـازتوزیعی،  ؛ اول اینشود می از دو طریق محقق انداز پس

کند، زیـرا عـالوه بـر مصـرف دوره پیـري       می درآمد افراد پیدااهمیت بیشتري در تخصیص 

 انـداز  پس و در نتیجه انگیزه بیشتري براي کنندتامین  انداز پس باید انفاق دوره پیري را نیز از

افـراد ایـن    انداز پس آید. دلیل دیگر تاثیر مثبت رفتارهاي بازتوزیعی بر می در افراد به وجود

نقش دولت در بازتوزیع درآمد، مکمل نقـش مـردم اسـت. بـا     است که در اقتصاد اسالمی، 

افزایش رفتارهاي بازتوزیعی، نیاز کمتري به مداخلـه دولـت از طریـق وضـع مالیـات وجـود       

 افـزایش هـا   انـداز آن  پـس  داشته و با کاهش مالیات، درآمد قابل تصـرف افـراد و در نتیجـه   

 در مورد بازتوزیع درآمـد ي اقتصادي اه بنابراین دیدگاه منفی رایج در برخی تئوري یابد. می

دوسـتانه، دیگرخواهانـه و رفتارهـاي     نـوع  هـاي  توجهی بـه انگیـزه   از لحاظ نظري به دلیل بی

در مـورد عـدالت    ،سـت. بـه بیـان دیگـر    ا هـا  عادالنه افراد و نقش حکومـت در پـرورش آن  

فقرا چقـدر بـراي   بازتوزیعی، میزان پیاده شدن عدالت در جامعه بستگی به این دارد که رفاه 

  .  کنند می ثروتمندان اهمیت دارد و چقدر براي این منظور اقدام

بر این اساس راهکار اصلی براي برقراري عدالت بازتوزیعی در جامعـه اسـالمی، ایجـاد    

ي واجـب و  هـا  انگیزه در مردم براي کمک داوطلبانه به فقرا در قالب انفاق و سایر پرداخت

حکـومتی بــه عنـوان آخــرین راهکـار در شــرایطی کــه     يهــا مسـتحب اســت. روش مالیـات  

ي داوطلبانه مردم و درآمدهاي اختصاص یافته دولت به اندازه کافی نباشد، مطـرح  ها کمک

و حجم سرمایه دارد. باید توجه کرد که این تاثیر منفـی   انداز پس شود که اثرات منفی بر می

مـردم بـراي کمـک داوطلبانـه بـه       در نتیجه عملی نشدن آن راهکار اصلی (ایجاد انگیـزه در 

کند و با اجراي راهکار اصلی، نیاز به راهکار مالیات برطـرف شـده و دو    فقرا) بروز پیدا می

    .هدف عدالت و رشد اقتصادي، سازگار خواهند شد
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