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  چكيده

 جوامع افكار انحاء از نحوي به همواره فقر پديده دوم، جهاني جنگ از ويژه پس به شدن صنعتي شروع با

سـطح   به توجه با معجوا اين .است كرده مشغول خود به بيشتر را توسعه حال در ويژه كشورهاي به بشري،
 رشـد  رشـد اقتصـادي،   چـون  راهبردهايي اتخاذ با و پرداخته معضل اين حل به توسعه، مدار در قرارگيري

نظريات مختلفـي در ايـن دوران   . برآمدند كشورشان مردم زندگي شرايط بهبود درصدد ... و توزيع با توأم
منـدي تمـام اقشـار اجتمـاع از      جهت بهـره  در ارتباط با چگونگي همسويي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در

مواهب رشد مطرح گرديد كه هريك ضمن ستايش نقش عدالت توزيعي در جامعه به بررسي تقدم و تـأخر  
در ايـن نوشـتار   . ي ايـن دو بـا يكـديگر داشـتند     آنها پرداخته  و سعي در تبيين الگويي براي نشان دادن رابطه

بر اين اساس با توجه به اينكه . اسالم در اين رابطه پرداخته شده استضمن بيان اين نظريات به تبيين ديدگاه 
داند و رشد اقتصـادي   مي اسالم عدالت توزيعي را در جامعه به عنوان هدف و عاملي در جهت سعادت انسان

را تنها به عنوان ابزاري در جهت نيل به آن پذيرفته است، لذا كليه نظريـاتي را كـه رشـد را بـر توزيـع مقـدم       
ي گونـاگوني در توزيـع درآمـد جـاري و توزيـع منـابع اوليـه توليـد،         دانند رد كرده و با معرفي راهكارها مي

يابيم كه تعارضي بين رشد و توزيع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزيع عادالنه درآمد در مقايسه با رشد  درمي
  . از اولويت بيشتري برخوردار است

  
، زكـات،  تصادي، فرضيه كوزنتس ، اقتصـاد اسـالمي، توزيـع منـابع اوليـه     توزيع درآمد، رشد اق: كليد واژه

  انفال
 
  
  مقدمه

                                        
  .عضو هيئت علمي دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد، داراي تحصيالت حوزوي خارج فقه و اصول -1
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 انحـاء  از نحـوي  به همواره فقر پديده دوم، جهاني جنگ از ويژه پس به شدن صنعتي شروع با

 ايـن  .اسـت  كـرده  مشـغول  خود به بيشتر را توسعه حال در ويژه كشورهاي به بشري، جوامع افكار

 اتخـاذ  بـا  و پرداختـه  معضـل  ايـن  حـل  بـه  توسـعه،  مـدار  در سـطح قرارگيـري   بـه  توجـه  با جوامع

 مـردم  زنـدگي  شـرايط  بهبـود  درصـدد  ... و توزيـع  با توأم رشد رشد اقتصادي، چون راهبردهايي

 مختلـف،  داليـل  بـه  سـوم  جهـان  كشورهاي در خصوصاً موارد بسياري اما در .برآمدند كشورشان
 بـروز  به منجر و اين امر نشدند برخوردار رشد ،يعي راهبردهاتوزي اثرات از مردم از كثيري گروه

 همچنان فقرا وضعيت 1980دهه  در .گرديد فقر پديده گسترش و اقتصادي، اجتماعيهاي  شكاف

 1990 دهـه . فقـرا ناميـد   شـدن  فرامـوش  ي دهه را دهه اين جهاني، بانك كه اي گونه شد، به بدتر

 ايـن  لـذا  فقرزدايـي،  راهبردهـاي  به رشد راهبردهاي از عه،توس راهبردهاي تغيير جز اي نبود چاره

نظريـات مختلفـي در ايـن دوران  در ارتبـاط بـا چگـونگي        1.شـد  ناميـده   فقـر  بـا  جنـگ  دهه، دهه
منـدي تمـام اقشـار اجتمـاع از مواهـب رشـد        همسويي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در جهت بهره

يعي در جامعه به بررسي تقدم و تأخر آنهـا  مطرح گرديد كه هريك ضمن ستايش نقش عدالت توز
  .پرداخته  و سعي در تبيين الگويي براي نشان دادن رابطه اين دو با يكديگر داشتند

به مـرور مبـاني نظـري مـرتبط بـا      ابتدا  در اين نوشتار بعد از بيان برخي مفاهيم و ضرورت بحث 
در . گيـرد  مـي  نه مورد بررسـي قـرار  موضوع پرداخته و در ادامه  مطالعات صورت گرفته در اين زمي

سناريوهاي مختلفي كه در ارتباط با مباحث رشد و توزيع درآمد مطرح است بيـان شـده    دومبخش 
ضمن بيان ديدگاه اسالم در ارتباط با رابطـه رشـد اقتصـادي و توزيـع درآمـد،       سومين بخش، و در

راهكارهـايي كـه اسـالم درجهـت     در بخـش پايـاني نيـز    . گردد  سناريوي مورد تأييد اسالم بيان مي
توزيع عادالنه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثير آنها بر رشـد اقتصـادي را مـورد بررسـي قـرار      

  . دهيم مي
 
  

  مفاهيم
به بيان ساده عبارتست از افزايش توليد ناخالص در سـال خـاص    2رشد اقتصادي: رشد اقتصادي

                                        
1- Johansen, F. (1993). "Poverty Reduction in East Asia", World Bank Dissuasion Paper. 
2- Economic Growth 
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لص ملي در سال مورد نظر در اطح كالن افزايش توليد ناخدر س. در مقايسه با مقدار آن در سال پايه
  .شود مي مقايسه با مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب

معموالً برابري درآمدي ميان خانوارها برحسب توزيع درآمد متناسب بـا انـدازه    1:توزيع درآمد
درآمـدي، عمومـاً توزيـع درآمـد      اين توزيع در ميان طبقات. شود مي گيري درآمد هر خانوار اندازه
هر چه سهم درآمدي طبقـات بـا درآمـد بـاالتر كمتـر باشـد و سـهم        . شود مي برحسب اندازه ناميده

امـا تعريـف   . شـود  مـي  طبقات با درآمد پايين بيشتر باشد، توزيع درآمـد متعـادل تـر در نظـر گرفتـه     
درآمدي عوامل توليد هاي  سهمديگري كه در رابطه با توزيع وجود دارد، توزيع درآمد را برحسب 

از آنجا كه سـهم عوامـل توليـد برحسـب سـهم آنهـا در ارزش افـزوده انـدازه گيـري          . كند مي بيان
ريكاردو در ايـن ارتبـاط درآمـد    . نامند مي شود، اين مفهوم از توزيع را توزيع كاركردي درآمد مي

ه عنوان بازده نيروي كار، سود به ملي را در سه گروه طبقه بندي نمود كه عبارت بودند از دستمزد ب
تحليل وي با توجه به توزيع درآمـد  . به عنوان بازده زمين) اجاره بها(عنوان برگشت سرمايه و رانت 

در . باشـد  مـي  )كارگران، سرمايه داران و صاحبان زمـين (از طريق توزيع كاركردي سه عامل توليد 
  .باشد مي ن يعني توزيع اندازه درآمداين نوشتار منظور از توزيع درآمد مفهوم ابتدايي آ

در توزيع اندازه درآمد، معيارهاي محتمل بسياري براي اندازه برابـري يـا    :نابرابريهاي  شاخص
ساده ترين معيارآن محاسبه درصدي از درآمد كل اكتسابي خانوارهاي بيست . نابرابري وجود دارد

انوارهاي بيست درصد پـائين درآمـدي   درصد باالي درآمدي يا درصد درآمد كل اكتسابي طبقه خ
تواند نسبت سهم درآمدي گروه بااليي به گروه پاييني باشد كه معـادل نسـبت    مي معيار ديگر. است

امـا كليـه ايـن معيارهـا     . درآمدي متوسط باالترين گروه به درآمد متوسط پايين تـرين گـروه اسـت   
اي غلبه بر اين نقايص معرفي شـده انـد كـه    در اين ميان چندين معيار بر. باشند مي داراي نقايصي نيز

  .باشد مي 2پركاربردترين آن ها ضريب جيني
  ضرورت بحث

رابطه ميان رشد اقتصادي و توزيع درآمد، مورد توجه نهادهـاي سياسـتگذاري قـرار دارد؛ زيـرا     
ه تواند از برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف مشخص براي ايـن دو مؤلفـ   سياستگذار اقتصادي نمي

براي سياستگذار همواره اين دغدغه وجود دارد كه آيا براي تسريع در رشـد اقتصـادي   . غافل بماند
                                        

1- Income Distribution 
2- Gini Coefficient  
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آمد را پذيرفت و آيا براي بهبود در توزيع درآمد، بايد به كند شدن رشد  بايد سطحي از نابرابري در
توانـد   رآمـد مـي  اقتصادي تن داد؟ بنابراين تبيين نظري ارتباط متقابل بين رشد اقتصـادي و توزيـع د  

ريزان اقتصـادي، بـه ويـژه در كشـورهاي در      هاي اساسي و بنيادين برنامه پاسخگوي يكي از پرسش
حال توسعه باشد؛ زيرا كشورهاي مـذبور همـواره از سـطح پـايين درآمـد سـرانه و نيـز گسـتردگي         

ابري كـن كـردن فقـر و تعـديل نـابر      شايد بتوان گفـت ريشـه  . درآمدي در رنج بوده اندهاي  شكاف
درآمد وقتي همراه با رشد اقتصادي در نظرگرفته شود، بـه بزرگتـرين هـدف و دشـوارترين وظيفـه      

  شود مي در حال توسعه تبديلهاي  سياستگذاران اقتصادي در كشور
  

  ادبيات موضوع
هـاي   دوره نخسـت شـامل دهـه   : در ادبيات رابطه رشد و توزيع درآمد سه دوره قابل تمايز است

د كه در اين دوره اقتصاددانان رشد و صنعتي شدن را راه حل اصلي كاهش فقر شو مي 1950و1940
 1950در دوره دوم كـه از اواسـط دهـه    . دانسته اما به پيامدهاي توزيعي آن  توجـه زيـادي نداشـتند   

يابد، بر تضاد ميان رشد و توزيع درآمد و لزوم دخالت دولـت   ادامه مي 1970آغاز و تا اواسط دهه 
آغـاز شـده و    70دوره سوم و پاياني نيز از اواسـط دهـه   . شود فرآيند رشد تاكيد ميجهت مديريت 

توزيع درآمد و رشد اقتصادي مـورد توجـه   1در اين دوره امكان وجود مبادله. تاكنون نيز ادامه دارد
  .قرار گرفته است

  
  مباني نظري ارتباط بين رشداقتصادي و توزيع درآمد

تقاد داشتند كه رشد اقتصادي بـه همـراه بهبـود توزيـع درآمـد      اقتصاددانان كالسيك از قديم اع
آنان معتقد بودند كه يكي از شرايط الزم براي ايجـاد رشـد سـريع اقتصـادي، تشـديد      .مقدور نيست

كـم درآمـد   هـاي   زيرا با توجه به اينكه تقريبا تمام درآمـد گـروه  . نابرابري در توزيع درآمدها است
هـاي پردرآمـد جامعـه     انداز گـروه  رشد اقتصادي وابسته به پسگردد،  هاي مصرفي مي صرف هزينه

بر اين اساس هر نظام اقتصادي كه بر پايه نابرابري . كند است كه اساس سرمايه گذاري را فراهم مي
گذاري شده باشد، در مراحل اوليه توسعه داراي رشد اقتصادي بـاالتري نسـبت بـه     بيشتر درآمد پايه

                                        
1- Trade off 
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 .باشد تر درآمد مي دالنهنظام طراحي شده براساس عا

 پرتو در قانون مشهورش بيـان . باشد مي 1)1897(اولين نظريه مطرح شده در اين زمينه قانون پرتو
او معتقـد اسـت كـه    . مانـد  هـا توزيـع درآمـد ثابـت مـي      ها و در همه مكـان  كند كه در همه زمان مي

اساسـي را در علـوم اجتمـاعي     تواند ايـن ثابـت   هاي تساوي گرايانه نمي تغييرات ساختاري و ماليات
كرد كه يك ثابت اقتصادي را يافته است كه قابل مقايسه با شتاب جاذبـه   پرتو تصور مي. تغيير دهد

هاي مختلف توزيع درآمد ثابت  زمين در علم فيزيك است، بدين معني كه در يك اقتصاد در زمان
مهمترين نظريه در زمينه توزيع درآمد  .اما اين نظريه بعدها با انتقادات جدي مواجه گرديد. باشد مي

  3.انجـام گرفـت  » رشد اقتصادي و توزيع درآمد«اي تحت عنوان  در مقاله 2)1955(توسط كوزنتس
در اين مقاله كوزنتس توزيع درآمد را در يك برش مقطعي از كشورهايي با سطوح مختلف توسعه 

پورتوريكو، انگلسـتان و ايـاالت متحـده    كشور هند، سريالنكا،  5او با مقايسه . يافتگي بررسي نمود
 تـراز  گـذارد و سـپس هـم    نتيجه گرفت كه نابرابري درآمد طي اولين مراحل رشد رو به افزايش مي

   4.يابد شود و باالخره طي مراحل بعدي كاهش مي مي
 مجـدداً از  است، بارزتر يافته توسعه كمتر كشورهاي در نابرابري كه فرضيه اين 1960 سال در

 و درجه نابرابري بين را اي پيچيده ولو مثبت همبستگي او گرديد مطرح 5كراويس روينگاي سوي
 كشورهاي كه در رسيد نتيجه اين به هم او كوزنتس مانند .كرد مشاهده سرانه واقعي درآمد سطح

 و كمتـر  جدول توزيع زيرين بخش در درآمد پراكندگي صنعتي كشورهاي به نسبت نيافته توسعه
 6نيافتـه  توسعه در كشورهاي كه بيشتري نابرابري علت بنابراين. باشد مي بيشتر آن يفوقان بخش در

 نظركراويس طبق .شود توزيع جستجو جدول فوقاني بخش همين در بايست مي گردد، مي مشاهده

 مـردم  ويـژه  خصوصـيات  توزيع اختالف در به توان مي را نابرابري درجات در المللي بين اختالف

 بـه  اجتمـاعي،  تحـرك  قـانوني  و موانع عرفي به مؤثراست؛ اقتصادي عرصه در هاآن عملكرد بر كه

                                        
1- Pareto 
2- Kuznets 
3- “Economics Growth and Income Equality”. 

امه كارشناسي ارشد، دانشگاه  ، پايان ن"امكان سنجي استراتژي توسعه از طريق توزيع درآمد و ثروت در اسالم"). 1374(ابراهيمي، تقي  -4
  .عالمه طباطبايي

5- Irving Kravis 
  .توسعه نيافته، كشورهايي است كه در مراحل ابتدايي رشد اقتصادي قرار دارندهاي  منظور كراويس از كشور در اينجا -6
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 بندي سازمان به و باشد مي آميز شديداً تبعيض و نابرابر درآمد با كارهايي منشأ كه ساختاري عوامل

  1.داد نسبت اجتماعي سياسي
  

  مطالعات انجام شده
  مطالعات خارجي

 كوزنتس صورت گرفته است كه از آن جملـه  مطالعات تجربي زيادي در بررسي صحت نظريه
او كشـورها  . انجام پذيرفته است اشاره نمود 2)1962(اي كه توسط هاروي اوشيما  توان به مطالعه مي

دسته توسعه نيافته، كم توسعه يافته، نيمه توسعه يافته و كامالً توسعه يافته تقسيم كرد و نتيجه  4را به 
سعه يافته كـم و پراكنـدگي درآمـد آنهـا متناسـب بـا افـزايش        گرفت كه نابرابري در كشورهاي تو

يابـد و   وي اضافه نمود كه نابرابري درآمد تا سومين طبقه افزايش مـي . يابد درآمد سرانه افزايش مي
 .يابد رسد ولي در طول طبقه چهارم كاهش مي در آنجا به حداكثر مي

در ايـن مطالعـه   . انجام شده است 3)1973(ي ديگر در اين ارتباط توسط فليكس پاكرت  مطالعه
 20درصد باالي درآمدي، ضـريب جينـي، سـهم هريـك از گروههـاي       5شاخصهايي از قبيل سهم 

مورد استفاده قرار گرفت كـه نتيجـه آن در تاييـد     4درصد درآمدي و ماكزيمم درصد معادل سازي
  5.نظريه كوزنتس بود

ع درآمد كوزنتس را مـورد تأييـد قـرار    همانطور كه مشهود است كليه مطالعات فوق نظريه توزي
 برحسـب  كـه  كشـور  66هاي  داده اساس بر را اين تئوري جهاني بانك 1974 سال اما در. دهند مي

عمـل   به بررسي .قرارداد آزمون بودند، مورد شده بندي طبقه سرانه درآمد و درآمد درجه نابرابري
كشـورهاي   اغلـب  در نسـبي  نـابرابري  كـه  كنـد  مي تأييد را نظر اين 6اهلوواليا مونتك توسط آمده

                                        
1- Champernowne, D. G (1974 ) A Comparison of Measures of Inequality of Income 
Distribution. The Economic Journal. Vol. 84. 
2- Harry Oshima 
3- Paukert. F. 

ماكزيمم درصد معادل سازي يعني چند درصد از درآمد كل بايستي بين گروههاي درآمدي منتقل شود تا توزيع يكسان درآمد حاصل  -4
  .شود

  .34و  35، شماره 77، مجله برنامه و بودجه، بهمن و اسفند"آمدارتباط رشد اقتصادي و توزيع در"). 1377(نيلي، مسعود و فرح بخش، علي  -5
6- Ahluwalia 
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 ابـراز  نظر اهلوواليا اما .است يافته توسعه كشورهاي از بزرگتر اي مالحظه قابل به طور نيافته توسعه

 نابرابري از ناشي عمدتاً عمومي بيشتر پراكندگي اين اينكه بر مبني 1963 در كوزنتس توسط شده

 همچنين .دهد مي قرار مورد ترديد را است آمديدر متوسط گروه و پردرآمد گروه ميان در بيشتر

 نيافتـه  توسـعه  ممالـك  از در بسـياري  كـه  آيـد  برمـي  چنـين  كشـورها  از بزرگتري نمونه بررسي از

 گـروه  و درآمـد  ميـان  دو گـروه  هـر  بـه  كـه  است درآمد از كوچكي سهم از ناشي زياد، نابرابري

  1.گيرد مي تعلق درآمد ترين پايين
 مقطعي جهت بررسي صحت نظريـه هاي  تمامي اين مطالعات استفاده از دادهنكته قابل توجه در 

مقطعـي در مطالعـات تجربـي نشـان دهنـده ارتبـاط بـين        هـاي   از آنجا كـه اسـتفاده از داده  . باشد مي
هـاي   باشـد لـذا بكـارگيري روش    مـي  متغيرهاي مورد مطالعه بوده اما فاقد قـدرت پـيش بينـي معتبـر    

  .رسد زماني ضروري به نظر ميهاي  اقتصادسنجي مبتني بر سري
نشـان داد كـه چنانچـه فرضـيه كـوزنتس را در كشـورهاي در حـال         2)1988( راتي راميمطالعه 

شـود امـا در صـورتي كـه      توسعه و توسعه يافته به صورت مقطعي آزمون كنيم اين فرضيه تأييد مـي 
ج بـه صـورت قابـل تـوجهي     نمونه مورد مطالعه تنها به كشورهاي در حال توسعه محدود گردد نتـاي 

متفاوت خواهد بود و اين امر ناشي از ساختار متفـاوت كشـورهاي در حـال توسـعه و توسـعه يافتـه       
هـاي مقطعـي در كشـورهاي مختلـف      همچنين وي بيان نمود كه كاربرد نتايج حاصل از داده. است

  .براي اطالعات سري زماني در يك كشور خاص اكثر مواقع صادق نخواهد بود
يابنـد   اگر رشد اقتصادي وجود داشته باشد، درآمدها افزايش مي 3)2001(تحقيق دانيلسون طبق 

يابد، از اين طريق ابعـاد غيردرآمـدي    شود و توزيع درآمد بهبود مي و در نتيجه فقر درآمدي كم مي
 .يابد فقر نيز كاهش مي

رشـد اقتصـادي بـر    بـا موضـوع بررسـي نـابرابري و      4)2002(در مطالعه ديگري كه توسط پانيزا 

                                        
1- Barrera –Flores, Jose G (1982 ) Economic Aspects of Regional walfare.Leaden: Martinus Nijhoff , 
Social Sciences Division 
2- Rami.R.(1988) “ Economic Development and Income Inequality: Furher Evidnce on the U-Curve 
Hypothesis. Vol. 16 No.11.PP. 1371-76 
3- Danielson A. (2001), “When Do the Poor Benefit From Growth, and Why?”, Department of 
Economics, Lund University, Sweden. 
4- Panizza, Ugo, (2002). “Income inequality and economic growth: evidence from American data”, 
Journal of Economic Growth, 7, P.25-41. 
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 48اساس آمارهاي اياالت متحده آمريكا انجام شده است، رابطه بين نابرابري و رشـد اقتصـادي در   
بر اسـاس نتـايج ايـن    . مورد استفاده قرار گرفته است 1980تا  1940ايالت آمريكا براي دوره زماني 

اي مبنـي   رد، هميچنين رابطهگونه رابطه اي مثبتي بين نابرابري و رشد اقتصادي وجود ندا تحقيق هيچ
بر وجود ارتباط بين دو متغير ضريب جيني و سهم درآمدي قشرهاي كم درآمد بـا رشـد اقتصـادي    

  .مشاهده نشده است
دهـه، بـه ايـن نتيجـه      4كشور در طي  80هاي  با بررسي داده 1)2003(كاكواني، خاندكر و سان 

شـود، فقـرا نيـز منتفـع      صـاد بهـره منـد مـي    رسيدند كه از رشد اقتصادي به همان انـدازه كـه كـل اقت   
تر درآمدها، رشد اقتصـادي الزم اسـت ولـي     از اين رو براي كاهش فقر و توزيع عادالنه. گردند مي

ه عادالنـه تـرين توزيـع درآمـد ممكـن تنهـا       بـ براي حداكثر كردن مقدار كاهش در فقر و دسـتيابي  
  .توان به سياست حداكثرسازي رشد اقتصادي اكتفا كرد نمي

تحقيقي در مورد رابطه بين نابرابري و رشد اقتصادي در كشورهاي  2)2004(ورييمي و ارهارت 
مقطعي استفاده شـده  هاي  در اين مطالعه از داده. اند اتحاديه اروپا و حوزه درياي مديترانه انجام داده

درآمـدي  ورييمي و ارهارت نتيجه گرفتند كه رشد سريع اقتصـادي باعـث افـزايش نـابرابري     . است
  .شود گردد و نيز اختالف درآمدي بيشتر باعث تسريع روند رشد اقتصادي مي مي

اصـالحات اقتصــادي،  "در دانشـگاه سـائوپائولو تحقيقــي بـا عنـوان      3)2004(بانـدريا و گارسـيا   
هـاي   طـي سـال   "نابرابري و رشد اقتصادي در آمريكاي التين و كشورهاي حوزه دريـاي كاراييـب  

نتايج اين تحقيق كـه منحنـي كـوزنتس را نيـز بـراي كشـورها مـورد        . م داده اندانجا 1995تا  1970
ارزيابي قرار داده است، گوياي آن است كه هيچ گونه رابطه علـت و معلـولي مسـتقيمي بـين رشـد      

توانـد توجيـه كننـده خـوبي بـراي رابطـه رشـد         مي تنها عاملي كه. اقتصادي و نابرابري وجود ندارد
اگـر رويكـرد   . درآمـدي باشـد، چگـونگي انجـام اصـالحات اقتصـادي اسـت       اقتصادي و نـابرابري  

اصالحات اقتصادي به سمت صنعتي كردن اقتصاد باشد به افزايش اخـتالف درآمـدي   هاي  سياست

                                        
1- Kakwani Nanak, Shahidur Khandker and Hyun H. Son (2003), “With Application to Korea and 
Thailand”. 
2- Weriemmi M.E. and Ch. Ehrhart, (2004), “Inequality and growth in a context of commercial 
openness, Theoretical analysis and empirical study: The case of the countries around the 
Mediterranean basin”, University of nice-Sophia antipolice. 
3- Garcia F. and A.C. Banderia, (2004), “Economic reforms, inequality and growth in Latin America 
and the Caribbean”, University of So Paulo, school of economics and business. 
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  .باشد وري صنايع كاربر مي منجر خواهد شد زيرا بهره وري صنايع سرمايه بر بيشتر از بهره
  

  مطالعات موردي ايران
اي موردي به بررسي فرضيه كوزنتس در ايران بـر اسـاس    در مطالعه 1)1998( دوسل و ولدخاني

در اين مقاله ارتباط بين ضريب جيني بعنوان . پرداختند 1993-1967هاي  هاي سري زماني سال داده
عنوان شاخص رشد اقتصادي از طريق يك مدل غيرخطـي    شاخص توزيع درآمد و درآمد سرانه به

  .مشاهده شده داللت بر رد فرضيه كوزنتس داردنتايج . برازش شده است
بـا  » كاهش فقـر، كـارايي و برابـري در ايـران    «در رساله دكتري خود با عنوان  2)1378(صمدي 
هاي رگرسيوني مختلف به بررسي تأثير متقابل فقر، كارآيي و برابري بر همديگر و نيـز   تخمين مدل
-75هـاي   ع درآمـد و سـطح فقـر در طـي سـال     اي از متغيرهاي كالن بـر چگـونگي توزيـ    تأثير پاره

پرداخته و نتيجه گرفته است كه رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد با جهت گيـري علّـي دو   1347
شـود، زيـرا اصـوالً شـرايط      جهت دارند، فرضيه توزيع درآمد در ايران تأييد نمـي  طرفه، حركتي هم

بـه عبـارتي نتـايج حاصـل     . قق نشـده اسـت  الزم براي آزمون اين فرضيه،  در دوره مورد مطالعه مح
بهبـود  هـاي   افـزايش رشـد اقتصـادي و سياسـت    هـاي   گوياي آن است كه هيچ تناقضي بين سياست

  .توزيع درآمد وجود ندارد
سـتانده  -با استفاده از مدل شبه داده 3)1379(در مطالعه ديگري كه توسط جهانگرد و محجوب 

هـاي درآمـدي پـايين بـر متغيرهـاي كـالن        ع گـروه جهت بررسي تأثير توزيع مجـدد درآمـد بـه نفـ    
اقتصادي ايران انجام شده است، نتايج حاصـل بيـانگر آن اسـت كـه توزيـع مجـدد درآمـد بـه نفـع          

كشـاورزي، معـدن و   هـاي   هاي توليدي اقتصاد از جمله بخش هاي روستايي اثر مثبت بر بخش گروه
وه اينكه تضادي ميان توزيع عادالنـه  صنعت و اثر منفي بر توليد بخش خدمات خواهد داشت به عال

  .تر درآمدها و رشد اقتصادي وجود ندارد

                                        
1- Doessel, D.P. & Valladkhani, Abbas (1998). “Economic Development and Institutional Factors 
Affecting Income Distribution: The Case of Iran, 1967-1993”, International Journal of Social 
Economics, Vol.25. 

  .پايان نامه دكتري، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران. "كاهش فقر، كارايي و برابري در ايران "). 1378(صمدي، سعيد  -2
ها و  ، فصلنامه پژوهش"بررسي تأثير توزيع مجدد درآمد برمتغيرهاي كالن اقتصادي ايران") 1379(جهانگرد، اسفنديار و محجوب، حميد  -3

  .اقتصاديهاي  سياست
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بررسـي رابطـه بلندمـدت    در مقاله اي به  1)1384( رنجبركي علي و محمدحسين مهدوي عادلي
نتـايج ايـن   . انـد  پرداختـه  1380تـا   1347طي سال هـاي   بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران

 فرضيه كوزنتس در اين دوره در ايران صادق نيست و يك رابطه همگرايي دهد كه تحقيق نشان مي

 وجـود دارد؛ ) ضـريب جينـي  (بلندمدت مثبت، ميان رشد اقتصادي و شاخص توزيع نابرابر درآمـد  

 همچنين آزمون عليت گرنجري بين دو متغير نشـان دهنـده وجـود تـأثيري متقابـل و دوطرفـه بـين       

  .آنهاست
  

  رد رابطه رشد و توزيع درآمدسناريوهاي مختلف در مو
  2:در تجزيه و تحليل اثر رشد اقتصادي بر توزيع درآمد سه سناريوي مختلف شكل گرفته است

در ايـن سـناريو   . بـود  1960و  1950هاي  اين سناريو تفكر حاكم بر توسعه در دهه 3:رشد سرريز )1
به اين مفهوم . گردد مي جريان عمودي حاصل از رشد اقتصادي به تدريج از اغنيا به فقرا سرازير

رسد و آنگاه در مرحله بعد وقتي كـه آنهـا    كه منافع حاصل از رشد ابتدا به ثروتمندان و اغنيا مي
مسـتقيم و   بدين ترتيب فقرا به طـور غيـر  . گردند كنند، فقرا از آن منتفع مي اين منافع را خرج مي

طبـق ايـن   .شـوند  دي بهره منـد مـي  آن هم از طريق جريان عمودي از كانال اغنيا، ا ز رشد اقتصا
بـا ايـن وجـود ، رشـد     . آورنـد  سناريو  فقرا همواره از رشد اقتصادي منافع كمتـري بدسـت مـي   

چون منافع حاصل . تواند فقر را كاهش دهد، اما ممكن است نرخ كاهش فقر بسيار كم باشد مي
بـه افـزايش در    پـذيرد، منجـر   از رشد اقتصادي كه به طور عمودي و از طريق اغنيا صـورت مـي  

  .گردد نابرابري مي
ايـن وضـعيت   . شـود  در اين سناريو رشد اقتصادي زياد، منجر به افزايش در فقر مي 4:رشد فقرزا )2

بـه  . دهد كه نابرابري آن قدر افزايش يابد كه اثر كاهندگي فقر را نيـز خنثـي كنـد    زماني رخ مي
توانـد موجـب    تـازه، مـي  هـاي   ولـوژي عنوان مثال رشد ناشي از توزيع نـابرابر در اسـتفاده از تكن  

                                        
، پژوهشنامه »بررسي رابطه بلندمدت بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران «). 1384( علي، رنجبركيو  محمدحسين، مهدوي عادلي -1

  .18اقتصادي، شماره
پژوهشهاي اقتصادي ايران، سال نهم ،  ، فصلنامه»برآورد اثر رشد اقتصادي بر فقر در ايران« )1386(ابونوري، اسمعيل، عباسي قادري، رضا -2

  .30شماره
3- Trickle-Down Growth 
4- Immiserizing Growth 
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، نابرابري ناشي از رشد اقتصادي زياد )فقرزا(در سناريوي رشد آسيب رسان . افزايش فقر گردد
 .كند اثر كاهندگي فقر را خنثي مي

اقتصـادي  هـاي   دهد تا فعاالنـه در فعاليـت   نوعي از رشد است كه به فقرا امكان مي 1:رشد فقرزدا )3
طبـق   . سب بيش از افراد غيرفقير از افزايش كـل درآمـد منتفـع گردنـد    سهيم شوند و به طور متنا

اين تعريف زماني رشد، فقرزدا است كه نيروي كار را جذب كند و با سياست ها و برنامه هايي 
توانـد وقـوع فقـر را     چنـين رشـدي بـه سـرعت مـي     . دهد، همراه شود كه نابرابري را تخفيف مي

  .دهد مراه با كاهش در نابرابري كاهش ميبه عبارت ديگر فقر را ه. كاهش دهد
  

  رشد و توزيع درآمد از ديدگاه اسالم
در تعـاليم دينـي،   . كنـد  مـي كيـد  أخواهي و رفع فقر به عنوان هدف مهم دينـي ت  بر عدالت اسالم

  :فرمايد قرآن كريم مي. قيام به قسط معرفي شده است ءهدف ارسال انبيا
رستاديم ، و به آنها كتاب و ميزان داديم تا مردمان بـر اسـاس   همانا پيامبران را با داليل روشن ف« 

  2».عدالت زندگي كنند
عـدالت و رفـع فقـر هـدفي      .عه اسـت متحقق عدالت در جا يكي از اهداف تشريع دينبنابراين، 

بايد بررسي نمود آيا اسالم افزايش رفاه گروهي را اما . هاي ديني بايد دنبال كنند است كه حكومت
  .داند اي ديگر مجاز مي هش سطح زندگي عدهبه قيمت كا

از ديدگاه اقتصاد اسالمي توزيع مناسب و عادالنه درآمـد يكـي از مصـاديق عـدالت اجتمـاعي      
به همين منظور ايجاد عدالت توزيعي در جامعه به عنوان يكي از راهكارهاي مهم رسـيدن بـه   . است

  .عدالت اجتماعي در اين ديدگاه مدنظر قرار گرفته است
آن مقطع زماني كه بينوايان با فقر دست و پنجه نـرم كننـد، در آتـش     :مي فرمايند )ع(مام علي ا

هـاي   فقدان امكانات بسوزند، و در عين حال زراندوزان خوشگذراني كنند و سرمايه ها را به شـيوه  
  3دشو مي نادرست به كار بندند، رشد و توسعه شكل نمي گيرد و همچنان نابساماني ها روز افزون

                                        
1- Pro-Poor Growth 

  .25سوره حديد، آيه -2
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عمـل شـود    آن سه چيز است كـه اگـر بـه   : نددعلي به عمر فرمو ماما فرمايند، مي )ع(امام صادق
يابد و اگر ترك شود، فعاليت و اقدامات اصالحي در امور ديگر سود بخش و  مي ديگر امور سامان

، موثر واقع نمي شود، يكي از اين سه چيز، تقسيم عادالنـه امكانـات و امـوال بـين همـه انسانهاسـت      
  1.»والقسم بالعدل بين االحمر واالسود«

آيد از ديدگاه اسالم توزيع عادالنه درآمد يكي از عوامـل   مي همان گونه كه از احاديث فوق بر
آيد و در صورت عدم وجود آن دست  مي مهم و اساسي در رشد و توسعه اقتصادي جوامع به شمار

از اين منظر عدالت توزيعي بر رشد اقتصـادي   توان دريافت كه مي لذا .باشد مي يافتن به رشد دشوار
  .آيد مي مقدم بوده و به نوعي علت آن به شمار

در تفكـر دينـي رشـد اقتصـاد فقـط از       كه اساساً ندمعتقد متفكران اسالميبسياري از همين طور 
  :در اين ميان مي توان به نظريات ذيل اشاره كرد .خواهي ديني معنادار است منظر عدالت
است كه همراهي عدالت اجتماعي و رشد اقتصـادي، ويژگـي بـارز و     مودودي معتقد ابواالعلي

محمد عمر چپرا، شوقي احمد دنيا و ابراهيم . مشي اصلي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم است خط
ييد دين در جوهر و ذات خويش، عـدالت اقتصـادي   أالعسل نيز معتقدند كه توسعه اقتصادي مورد ت

اي بـراي احـاد    ين نظر، اگر توليدات جامعه افزايش يابد، اما سـطح معيشـتي شايسـته   از ا. را داراست
     2.توان نتيجه را پيشرفت و توسعه ناميد افراد جامعه تحقق نيابد، از نظر ديني نمي

كنـد كـه اسـالم هرگـز      هاي برجسته اقتصاد اسـالمي تصـريح مـي    محمد شوقي فنجري از چهره
بـه اعتقـاد وي، تـا    . كند جود فقر و محروميت گروهي ديكر امضاء نمياي را با و ثروت و غناي عده

هـاي درآمـدي مجـاز     زماني كه جامعه به سطح حد كفايت در زندگي دسترسي پيدا كنـد، تفـاوت  
  3.نخواهد بود 

اكرم خان نيز اعتقاد دارد در اقتصاد اسالمي تأكيدات اصلي نه بر رشد، بلكه بر عدالت  توزيعي 
در چشم انداز توسعه اقتصادي از نظـر اسـالم، توسـعه انسـاني كـه زنـدگي       : ويسدن عريف مي. است

                                        
  .346،ص6، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، چاپ پنجم، جلد»الحياه«). 1374(حكيمي، محمدرضا  -1
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: گويـد  فريـدي مـي  . گيرد، در كنار رشد اقتصـادي ديـده شـده اسـت     شايسته براي همگان در بر مي
راهبرد مورد انتظار تكيـه بـر مصـرف ، توزيـع و     . توسعه بايد توزيع مجدد منابع را در بر داشته باشد

سيد محمد باقر صدر معتقد است كه اسالم به رفع فقر توجه ويژه كرده .. يد آيت اشه 1.توسعه است
از ديدگاه شهيد صدر گرچه يكي از اهداف اقتصادي، رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه . است

رشـد اقتصـادي ابـزار و    . جامعه است، اما رشد اقتصادي هدف نهايي و اصيل محسـوب شـده اسـت   
و لذا در چـارچوب تفكـر تـوزيعي ديـن معنـادار      . مي آحاد افراد جامعه استطريقي براي رفاه عمو

  2.است
دارد كه گرچه رشد اقتصادي هدفي از اهداف جامعه متقين است، اما آنچـه   شهيد صدر بيان مي

اهميت بيشتري دارد، تأثير رشد اقتصادي بر زندگي مردم است، رشد اقتصادي به  مقـدار و ميزانـي   
اگر جامعـه ، امكانـات خـويش را    . كه بتواند در زندگي مردم تجلي پيدا كندهدف اقتصادي است 

در خدمت اقتصادي قرار دهد و جنبه توزيعي آن غافل شود، رشد اقتصـادي بـه صـورت يـك بـت      
گيرد، در حالي كه دين رشد اقتصادي را صـرفاً   گيرد و توليد هدف نهايي مي مورد تقديس قرار مي

  3.داند در به اهداف عالي ميابزاري براي تحقق بخشيدن 
هاي رشـد و توزيـع را طـرح     در نتيجه، در متون اقتصاد اسالمي، كساني كه بحث در باره پديده

اند و رشد را در چـارچوب عـدالت توزيـع     اند، خط بطالني بر رشد منهاي كاهش فقر كشيده كرده
  . كنند تعيين مي

اي بر خالف جريان عمـومي يـاد شـده بـه      الهدر مق) 1972(اما در اين ميان ابراهيم دسوقي اباضه
تبيين اين انديشه پرداخت كه، گر چـه اسـالم بـه عـدالت توجـه ويـژه دارد، امـا وضـعيت امـروزي          

كند كه به تالش هرچه بيشتر براي افزايش توليد اولويت داده شـود و   مسلمانان در جهان اقتضاء مي
در واقع از نظر . ها به بار نشسته باشد ره اين تالشتوان به توزيع و رفع فقر انديشيد كه ثم هنگامي مي

نگر و همچون هدفي است كه در فرآينـد توسـعه بايـد بـه آن نگـاه       اباضه نگاه دين به عدالت آينده
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  1.كرد
تركيبي خردمندانه از رشد و توزيع در هر مرحله  ،رشد و عدالت توزيع را بايد در كنار هم ديد 

ثمر راجع بـه اينكـه    زمان مباحثه بي  :نويسد مي ميسرا در اين باره. استاز فرآيند توسعه تعيين كننده 
. از ميان توليد ناخالص داخلي و نيازهاي اساسي كدام بايد در اولويت قرار گيرد، به سـرآمده اسـت  

نيازي نيست كه بـر هـر دو بـه يـك انـدازه      . شيوه صحيح اين است كه هر دو مورد توجه قرار گيرد
  2.ريزي توسعه ضروري است جانبه در برنامه يلي چند داشتن يك نگاه  همهتأكيد شود به دال

هـا و عـدالت اجتمـاعي و اقتصـادي،      به طور كلي با توجه به پايبنـدي اسـالم بـه بـرادري انسـان     
 چنـين نـابرابري هـايي تنهـا    . هاي فاحش درآمد و ثروت كامالً بـا روح اسـالم مغـاير اسـت     نابرابري

. آنكه  آن را رشد دهد به جايرا كه اسالم خواستار آن است از بين ببرد، تواند احساس برادري  مي
هاسـت، بنـابراين دليلـي  نـدارد كـه  در       اعطـاي خداونـد بـه همـه انسـان      ،منابع يافزون بر اين، تمام

  3.معدود به باقي بماندعده ي  دستهايي 
عنـوان هـدفي واال    توان چنين بيان نمود در نگرش اسالمي، عـدالت تـوزيعي بـه    مي در مجموع
عاملي در جهت رشد و توسعه جوامـع بشـري   به عنوان   آن از هاي انسان معرفي شده و براي فعاليت

 ،هدف قرار دادن رشد اقتصادي را به هر قيمـت فقط  ، به همين دليل اين ديدگاه نام برده شده است
دانستن رشد اقتصـادي در مسـير   اسالم با توجه به ابزار . داند را به بيراهه رفتن مي محكوم كرده وآن

يعني رشد سرريز و رشـد   اول كه در باال از آن ياد شد،دست يافتن به عدالت توزيعي دو سناريوي 
بـا توجـه بـه ايـن نـوع      . كنـد  مـي  يـد كتأ است رشد فقرزدا سناريوي سوم كه فقرزا را رد كرده و بر

رار دادن توزيـع عادالنـه   كنـد كـه در آن ضـمن هـدف قـ      مـي  نگرش، اسالم راهكارهايي را معرفي
  .درآمد، رشد اقتصادي نيز به عنوان معلول آن حاصل خواهد شد
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  راهكارهاي تحقق رشد اقتصادي از طريق توزيع عادالنه درآمد از منظر اسالم
  درآمـدها سـوق    توزيـع   شـدن   عادالنـه   سمت  اقتصاد را به  با اتخاذ تدابيري  اسالم  اقتصادي  نظام 
 :اند از ها عبارت آن  ترين مهم  كه  از اين طريق به رشد نايل آيد،تا  است  داده

 
 كار  حقوقي  روابط  گسترش )1

  ديگـري   هاي كار روش  نيروي  دستمزد ثابت، براي  و گرفتن  اجاره  حقوقي  در كنار رابطة  اسالم  
در . ه استكرد  را مطرح  و اجاره  از مشاركت  يا تركيبي  و مساقات  مشاركت، مضاربه، مزارعه  چون

بـا    عقـد اجـاره    و براسـاس   دسـتمزد ثابـت    تواننـد در مقابـل   يا چند كـارگر مـي    يك  اقتصاد اسالمي
  از توليـد يـا درآمـد واحـد اقتصـادي       سـهمي   توانند در مقابـل  طور مي كارفرما قرارداد ببندند، همين

كنند، در   از سود را انتخاب  با سهمي  د ثابتاز دستمز  توانند تركيبي مي نيز ببندند و  مشاركت  پيمان
  بازار كار بلكـه   و تقاضاي  عرضه  بر اساس  توانند نه مي  در اقتصاد اسالمي  كارفرما و كارگران  نتيجه

در   روش  اين  كه  است  روشن. برسند  توافق  به  اقتصادي  فعاليت  درآمد و سود واقعي  تقسيم  بر اساس
اين امر  .توليد از درآمد خواهد داشت  از عوامل  هر يك  سهم  شدن بر واقعي  شگرفيتأثير   بلندمدت

منجر به افزايش انگيزه كارگران شده و تالش بيشتر براي توليد و رشد اقتصادي را به دنبال خواهـد  
 1.داشت
 

  زهد) 2
بـه و ميـل   به چيزي كه نسبت بـه آن جاذ  بستگي دلزهد عبارت است از عدم از ديدگاه اسالم،  

رغبتي نشان دهد و زيبـايي   نسبت به آن بي ، با اختيارطبيعي وجود داشته باشد و انسان در اثر عواملي
  .هاي آن را ناچيز بشمارد و ارزش

هـاي بـاالي درآمـدي بـه      با توجه به اين تعريف اگر زهد را به مفهـوم انتقـال مصـرف ازدهـك    
عنوان كسي كه علي رغـم دارا بـودن درآمـد     هاي پايين درآمدي بدانيم و شخص زاهد را به دهك

باال تنها به ميزان نياز از آن مصرف نموده و به جاي مصارف تجمالتي به انتقال منابع مصـرفي خـود   
تـوان بـدين    مـي  كم درآمد بپردازد بنگـريم، در ايـن صـورت آثـار اقتصـادي زهـد را      هاي  به گروه
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  .ن نموديصورت تبي
تحت عنوان مطلوبيت نهايي نزولي مواجه هسـتيم كـه در آن بـه     اي در متون اقتصادخرد با قاعده

هاي مصرف از يك كاال مطلوبيتي كـه فـرد از آن كـاال     اين واقعيت اشاره دارد كه با افزايش واحد
حال با توجه به اين مفهوم و ارتباط آن با زهد بنا به تعريـف فـوق   . يابد كند، كاهش مي دريافت مي

كه افراد جامعه به جاي مصرف بيش از حد كاال و خدمات اقدام به انتقال يابيم ، در صورتي   در مي
آنـان   كاالهـايي كـه در اختيـار   آن به افراد پايين دست خود كنند، مسلماً بـا توجـه بـه پـايين بـودن      

 مطلوبيتي كـه از مصـرف ايـن كـاال و خـدمات     براي مصرف وجود دارد،  ) كم درآمدهاي  دهك(
كننـد بيشـتر از اقشـار پردرآمـد جامعـه       دريافت مـي ) به آنها منتقل مي شودكه از ناحيه افراد زاهد (

هاي درآمدي به مراتب باالتر خواهد بود، لذا  اين  است و به عبارت ديگر مطلوبيت نهايي اين گروه
فرآيند در مجموع موجب افزايش سطح مطلوبيت و رفاه كل جامعه با فرض ثابت بودن ميزان توليد 

درآمد جامعه  هاي كم با توجه به كمبود منابع مصرفي در نزد گروهبنابراين  . شود كاال و خدمات مي
اهميت اين منابع مصرفي در منظر آنان بسيار بيشتر است، كه اين امر سـبب بهينـه شـدن مصـرف در     
جامعه و كاهش اسراف گرديده، اين خود نيز يكي از عوامل دسـتيابي بـه توسـعه پايـدار در جامعـه      

براي جلوگيري از  ندتوان ر اينجا ممكن است اين سوال مطرح شود كه اقشار پردرآمد ميد. باشد مي
امـا ايـن نكتـه را نيـز     . نماينـد  مصرف كاال و خـدمات  تنوع در به كاهش مطلوبيت نهايي خود اقدام

نبايد از نظر دور داشت كه با افزايش درآمـد فـرد، مطلـوبيتي كـه از هـر واحـد درآمـدي دريافـت         
كند، ده  هش خواهد يافت، فرضاً اگر به درآمد شخصي كه ماهانه صد واحد دريافت ميكند كا مي

واحد اضافه نماييم، افزايش مطلوبيت وي به مراتب كمتر از فردي خواهد بود كه درآمد وي صـفر  
  .است

  :فرمايند مي )ع(امام علي
  1».برخورداري از امكانات و اموال، زياده از حد اعتدال داشتن، اسراف است«
   2»اسراف از جمله عوامل نابودي است«
بـه  ) كه اكثرا كارفرمـا و صـاحب سـرمايه هسـتند    (انتقال مصرف از قشرهاي پردرآمد همچنين  

                                        
  307، مكتب االعالم االسالمي،» غرر الحكم دررالكلم«آمدي، عبدالواحد، -1
  .235، ص4، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، چاپ پنجم، جلد»الحياه«). 1374(حكيمي، محمدرضا  -2
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درآمدي هاي  سبب افزايش قدرت خريد در اين گروه) باشند مي كه اكثرا كارگر( اقشار كم درآمد
عيت تغذيـه و در شـرايطي باعـث    جامعه شده كه اين امر در كشورهاي جهان سوم سبب بهبود وضـ 

شود، لذا اين عوامل همگي افزايش كارآيي نيروي كـار   افزايش امكان آموزش بيشتر براي آنها مي
ايـن افـزايش توليـد بـا توجـه بـه اينكـه از        . خواهد داشـت   و افزايش سطح توليد در اقتصاد را در پي

  .ل تورم خواهد شدها و نيز كنتر دهد سبب كاهش قيمت جانب عرضه اقتصاد روي مي
  :فرمايند مي )ع(امام علي

  .1»فقر يكي از عوامل كاهش بازدهي كاري است« 
 2.»دارد سازد و از كار كردن درست باز مي فقر بينش عقلي انسان را متحير مي«

اگر فرد زاهد را شخصـي بـدانيم كـه بـه     . توان مطرح نمود اين موضوع را از جهت ديگر نيز مي
كنـد، در ايـن صـورت نيـز      انداز مي اني به مصرف، مازاد درآمد خود را پسعلت عدم دلبستگي رو

توان بيان نمود كه با توجه بـه   اين امر را اين گونه مي. زهد رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت
حرمت كنز و ربا در جامعه اسالمي تنهـا راهـي كـه فـرد زاهـد بـراي تخصـيص درآمـد خـود دارد          

توليدي در جامعه است، كه اين امر نيز در مراحل اول سبب افـزايش  هاي  يتگذاري در فعال سرمايه
  .تقاضاي كل جامعه و در مراحل بعد سبب افزايش اشتغال و توليد در اقتصاد خواهد شد

  :فرمايند مي) ع(امام صادق 
براي اين است كه در آن جهت و راهي كـه خداونـد    ،خداوند به شما داده كهاموال زيادي را « 
  3».كار بريد، و نداده است كه گنج و انباشته كنيد به ستهخوا

همانطور كه در مطالب فوق بيان شد زهد در اسالم نه تنها توزيع درآمد در جامعه را متعادل تـر  
( كند، بلكه طي فرآيندهايي سـبب تسـريع رشـد اقتصـادي در جامعـه از طريـق افـزايش تقاضـا          مي

شـايان ذكـر   . خواهد شـد ) افزايش بهره وري نيروي كار( و افزايش عرضه) افزايش سرمايه گذاري
است كه زهد داراي ابعاد رواني و اجتماعي فراواني نيز در جامعه اسـت كـه تـأثيرات زيـادي را بـر      

  .رشد و توسعه اقتصادي دارد، اما بررسي اين ابعاد در اين مجال از حوصله بحث خارج است

                                        
  .284، ص4همان، جلد -1
  47-72/48، »بحار االنوار الجامعه لدر اخبار االئمه االطهار«ي، محمد باقر،المجلس -2
  355، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي، ص)ع(معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي). 1370(حكيمي، محمد -3
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  زكات) 3

دهد و به بدين ترتيب نـابرابري در   را به نيازمندان انتقال ميمندان  زكات بخشي از ثروت ثروت 
 1.كند توزيع درآمد را كاهش داده ، با گرايش به تمركز ثروت مبارزه مي

، بر اين باور است كه كمك اساسي زكات بـه رشـد از طريـق جريمـه كـردن      )1989(ظفر اقبال
يـد زكـات در جهـت خـود كفـا      عوا. باشـد  توسط صاحبان ثروت مـي  گذاري كنز  و تشويق سرمايه

هاي زكوي ، فـراهم   قبل از آن، هدف اين درآمد. ترين زمان ممكن است مندان در كوتاه كردن نياز
  2.آوردن نيازهاي مصرفي اوليه براي آنهاست

انـداز و   داراي اين ديدگاه است كه وضع زكات داراي دو اثـر متقابـل بـر پـس     3)1997(فريدي
انداز خالص باالتر از حد نصاب، موجب تقويت  ت ساالنه بر پسزكا. گذاري شخصي است سرمايه

انداز كننده ممكن است خرسندي بيشتري از مخارج بيشـتر كسـب    فرد پس. شود ميل به مصرف مي
ولـي  . كند پرهيز نمايـد  كند تا اينكه بخواهد از زكات ساالنه كه پس انداز خالص وي را تهديد مي

كننده  فرد پس انداز. كامالً متفاوت در وي بوجود آوردالعمل  وضع زكات ممكن است يك عكس
كـار خـود را بـه     به منظور حفاظت از ثروت خود در مقابل نابودي تدريجي، ممكن است ثروت بي

هـر دوي ايـن   . شـود  گذاري تقويـت مـي   منابع مالي يا حقيقي تبديل كند، و نيز تمايل وي به سرمايه
ايش تقاضا براي كـاال هـا و خـدمات توليـد شـده در جامعـه       تمايالت در تحليل نهايي ، منجر به افز

  4.كند اي، به توليد بيشتر كمك مي هاي مصرفي و سرمايه شود و تقاضاي افزايش يافته براي كاال مي
معتقد است كه ماهيت تأديبي زكات نسبت به كنز داراي اثر سالم و  5)1989(صباح الدين زعيم

تـر و تـالش بـراي حفاظـت از پـس انـداز خـالص آن هـا          مثبت بر روي تمايل مردم به كـار سـخت  

                                        
، ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  "المامكان سنجي استراتژي توسعه از طريق توزيع درآمد و ثروت در اس"). 1374(ابراهيمي، تقي  -1

  177ص . عالمه طباطبايي
، مجله تحقيقات اقتصادي »تحليل نظري آثار اقتصادي زكات و مقايه آن با ماليه تورمي « ).1383(كميجاني، اكبر و عسگري، محمد مهدي -2

  64شماره 
3- Faridi F.T. 

، مجله تحقيقات اقتصادي »تحليل نظري آثار اقتصادي زكات و مقايه آن با ماليه تورمي « ).1383(كميجاني، اكبر و عسگري، محمد مهدي -4
  .64شماره 

5- Sabahaddil Zaim 
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گـذاري جريـان يابـد، اثـر      سـرمايه هـاي   اگر ذخاير ناشي از دريافت زكات به سمت كانال. شود مي
از طرف ديگر، هزينـه  . افزايد دهد و بر توليد ناخالص ملي مي انداز كاهش مي منفي آن را روي پس

وي معتقـد اسـت   . كمي روي كاهش فقر خواهد داشـت گذاري، اثر ترا كردن اين ذخاير در سرمايه
گـذاري در نـرخ    كند و تقاضا براي سرمايه گذاري را تشويق مي نظام زكات، كنز را تقبيح و سرمايه

بـاالتر   ي، اقتصـاد  مكاتـب  مورد انتظار معيني از سود را در يك اقتصاد اسالمي، در مقايسه بـا سـاير  
كننـده رشـد اسـت، لـذا يـك اقتصـاد        كي از عوامـل تعيـين  گذاري ي از آنجا كه سرمايه. خواهد برد

  1 .گيري بيشتري به سمت رشد خواهد بود اسالمي با اجراي نظام زكوي داراي جهت
گـذاري مولـد ذخـاير     سـرمايه . تواند خـرج شـود   وري فقرا مي درآمد زكات، براي افزودن بهره

هـاي بهداشـتي،    رورش، مراقبـت اي متنوع در آموزش و پـ  توسعههاي  زكات، براي تأمين مالي طرح
در اثر بـاال رفـتن   . كند مربوط به رفاه اجتماعي، منافع فقرا را تأمين ميهاي  آب سالم و ديگر فعاليت

  2.بهره وري فقرا، درآمد آن ها نيز متعاقباً باال خواهد رفت
  

  3در حال توسعههاي  تأثير زكات بر اقتصاد كشور

. گيرنـد  هاي در حـال توسـعه قـرار مـي     مي در زمره كشورمتأسفانه امروزه بيشتر كشورهاي اسال
بنابراين در اينجا تأثير و كاربرد زكات را به عنوان اقدام مالي در يك كشور اسالمي در حال توسعه 

هاي خاص يك جامعه اسالمي در آن  البته فرض بر اين است كه ويژگي. نماييم بررسي و تحليل مي
بــازي و  تحــريم ربــا، جلــوگيري از معــامالت ســفته: نــد ازجــاري اســت كــه برخــي از آن هــا عبارت

  .. ...كردن كاال و بازي، احتكار، ذخيره  بورس
انـدازهاي خصوصـي و    هاي  مالي در اقتصادهاي در حال توسعه به سـمت افـزايش پـس    سياست

گـذاري مولـد و تخصـيص     رود و هدف آن آزاد كردن منابع واقعي بـراي سـرمايه   عمومي پيش مي
سوالي كـه  . ي عمومي در مسيري است كه در خدمت هدف رشد رفاه اقتصادي قرار بگيردها هزينه

                                        
  همان  -1
  همان -2
، پايان نامه كارشناسي 194 -192،ص "امكان سنجي استراتژي توسعه از طريق توزيع درآمد و ثروت در اسالم"). 1374(ابراهيمي، تقي  -3
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آوري و خرج زكات در چه جهاتي و تا چـه حـد در اجـراي ايـن      شود اين است كه جمع مطرح مي
  هدف مفيد فايده خواهد بود؟

  
  :پس انداز وسرمايه گذاري)الف

گـرفتن  . گذاري داشـته باشـد   و سرمايه اندازهاي خصوصي تواند دو اثر متقابل بر پس زكات مي
احتماالً ميل . كه بيش از حد نصاب است) يا ثروت خالصي( اندازهاي خالصي زكات ساالنه از پس

هاي گـزاف رضـايت    كننده فردي ممكن است از خرج پس انداز. به مصرف را تقويت خواهد كرد
 انـداز خـالص او را كـاهش    بيشتري بدست آورد تا بدين وسيله از پرداخت زكات ساالنه كـه پـس  

هـر چنـد اصـل حرمـت     (شـود  بنابراين تابع مصرف به سمت باال منتقل مـي . دهد، خودداري كند مي
العملـي    اما زكات ممكـن اسـت عكـس   ). گيرد اسراف تا حدودي جلوي برخي مصارف باال را مي

ثـروتش،   كامالً متفاوت در او به وجود آورد، ممكن است او براي جلـوگيري از كـاهش تـدريجي   
گـذاري   ثروت خود را به منابع فعال واقعي تبديل كند، همچنين ممكـن اسـت تمايـل او بـه سـرمايه     

  1.افزايش يابد
شـود،   اين هر دو تمايالت، موجـب افـزايش تقاضـاي كـل و خـدمات توليـدي در اقتصـاد مـي        

س العمـل  گـذاري در عكـ   شـوند و سـرمايه   هاي اندوخته به عامل فعالي براي تقاضا تبديل مي ثروت
. اي متناسـب بـا آن افـزايش خواهـد يافـت      نسبت به قدرت زكات در كاهش منابع راكـد در انـدازه  

  .گذاري به افزايش توليد كمك خواهد كرد افزايش  تقاضاي كاالهاي مصرفي و سرمايه
از نظرگاهي ديگر، قدرت زكات در كاهش ثروت راكـد و اخـذ زكـات فلـزات كنـز شـده بـه        

  .عرضه ي پس اندازها را بالنسبه افزايش خواهد داد) در مفهوم اقتصادي( عنوان كيفر اين كار
  

  كاهش نرخ بازده انتظاري پس انداز)ب
اين اثر زكات تا آنجا مفيد خواهد بود كه بـازده انتظـاري را كـاهش دهـد و در نتيجـه سـرمايه       

كنـد، در نبـود   سودتر، اما از نظر اجتماعي ضروري و سـودمند هـدايت    گذاري ها را در جهاتي كم
هايي خواهد كشاند كـه   گذاري خصوصي را به زمينه معامالت ربوي، كاهش سود انتظاري، سرمايه

                                        
1- Kahf, M. (1973). “A Contribution to the Study of the Economic of Islam”, Utoh, USA Univ of 
Utoh, S.L.C. 
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نرخ بـازدهي ايـن   . گيرد ها به عهده بخش عمومي قرار مي  گذاري در آن در شرايط معمولي سرمايه
هـا   گـذاري  سـرمايه كمتر از نرخ زكات باشد، بلكه بايد به نسبت زحمتي كه در ايـن    ها نبايد سرمايه

گـذاري هـا    وجود دارد، بيش از نرخ زكات باشد و نيز اگر دوران انتظار براي بـازدهي ايـن سـرمايه   
بنـابراين اگـر چـه زكـات احتمـاالً نسـبت       . تواند مانع به شـمار رود  بيش از حد طوالني باشد نيز مي

  .گذارد لت باقي ميدهد اما باز هم سطح وسيعي را براي صرف مخارج دو انداز را كاهش مي پس
  

  :تمايل به كار)ج
اي ديگر، ماهيت كيفري زكات تأثيري مثبت و سالم بر تمايل مردم بـه كاركـه بـه نظـر      از زاويه

اندازها  در نبود بهره و عدم افزايش پس. لوئيس يكي از عوامل توسعه اقتصادي است خواهد داشت
پس انداز خالص خود، آنان را بـه كـار   بدون هيچ تالشي توسط آن، تمايل طبيعي افراد براي حفظ 

بـدين طريـق تنبلـي    . تر تشويق خواهـد كـرد   تر يا دادن منابع خود به ديگران براي كار سخت سخت
  .تقبيح و كار تشويق خواهد شد

  
  :انفال و فيء) 4

انفال اموال عمومي است كه در اختيار حكومـت اسـالمي قـرار دارد و از آن هـا بـه نفـع عمـوم        
  .ودش استفاده مي

دسـت   هايي اسـت كـه بـا جنـگ بـه      انفال شامل ثروت«: حر عاملي در تعريف انفال آورده است
نيامده يا اموالي كه در اثر مصالحه به دولت اسـالمي منتقـل شـده يـا قـومي خودشـان بـه مسـلمانان         

ز و بعـد ا ) ص(خـدا  ها در ملك رسـول  اين ثروت. ها است موات و ته درههاي  بخشيده باشند و نيز زمين
  1.»كند است و در مواردي كه مصلحت بداند مصرف مي) ع(وي براي امام

  : فرمايند شوند مي درارتباط با اموالي كه شامل انفال مي) ع(امام كاظم 
هـا،   هـا، دره  يك پنجم هر درآمدي به امـام تعلـق دارد، همچنـين اسـت انفـال، كـه شـامل كـوه        

اي كـه بـدون    كه مردم آن به عللي منقرض شوند، هر منطقـه   و هر سرزميني. هاست ها و بيشه جنگل
درگيري نظامي و با صلح در اختيار سلحشوران اسالم قرار گيرد، هر زمين موات كـه كسـي در آن   
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  1.به احيا نپرداخته است، هر مالي كه وارث نداشته باشد، جزء انفال است
توان دريافت كه اكثـر آن هـا در    د، ميشون با توجه به ماهيت اموالي كه انفال آن ها را شامل مي

روند، به طوري كه استفاده از آن ها در فرآيند توليـد عامـل ايجـاد     زمره كاالهاي مولد به شمار مي
توليـد دانسـت كـه در      تـوان منـابع اوليـه    لذا به طور كلي انفال را مـي . درآمد براي افراد خواهد بود

ها توسـط ايـن منـابع اقـدام بـه توليـد و        م توزيع نمايد تا آنگيرند تا در ميان مرد اختيار امام قرار مي
  .ايجاد درآمد نمايند

اسالم بر چگونگي توزيع اين منابع در ميان مردم تأكيد فراوان نمـوده اسـت و آن را عـاملي در    
زيرا از . علت اين امر نيز در نگرش اسالمي كامالً مشهود است. داند جهت توزيع عادالنه درآمد مي

بـرداري از   و بهـره  2سالم عدالت توزيعي به مفهوم برابري افراد در برخورداري از منابع جامعهمنظر ا
شود  هايشان است و نابرابري كه بعد از اين در جامعه ايجاد مي ها و استعداد آن ها با توجه به توانايي
يح و الزمه ادامه داند كه از نظر اسالم كامال صح ها مي هاي فردي ميان انسان را حاصل همين تفاوت

  . هاست حيات انسان
  :فرمايند مي در اين باره) ع(امام علي

بين آدميان وجود دارد، همـواره در پيشـرفتند و بـه    ) آفرين منطقي و معقول و انگيزه(تا تفاوت «
استعداد و توان همـه مـردم   (نهند، آنگاه كه از هر جهت يكسان شوند  مي سوي رشد و سعادت گام

  3».گردند ك و نابود ميهال) برابر گردد
چنانچه منابع اوليه به طور عادالنه ميان افراد توزيع نگردد، جامعه به سوي طبقاتي شدن حركـت  

هـا، امكانـات و انـواع     اي از سـرمايه  كند، و فاصله هاي طبقاتي آن چنان شديد مي شود كه عـده  مي
گردند كـه از تـأمين هزينـه     شوند و گروه زيادي چنان ضعيف و محروم مي ها برخوردار مي آسايش
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مانند و اين، همان وضعيتي است كه سخت از جانب اسالم و تعاليم دينـي   ضروري و اوليه عاجز مي
در قـرآن كـريم آمـده اسـت كـه امـوال و غنـايم از آن خـدا و پيـامبر و          . باشد محكوم و مردود مي

  :ن توانگران دست به دست نشودها ميا خويشان، يتيمان، بينوايان و در راه ماندگان است تا سرمايه
آنچه كه خداوند از اموال كافرانِ ديار به رسول خدا غنيمت داد، آن متعلق به خـدا و رسـول و   «

، اين حكم براي آن است كـه مبـادا   )است(خويشاوندان رسول است و يتيمان و فقيران و رهگذران 
و در ميان آنان دسـت بـه   ) ر گيرداموال عمومي در دست عده اي معدود از ثروتمندان و اغنياء قرا(

و شما آنچه رسول حق دسـتور  ) و اكثريت افراد جامعه در فقر و تهيدستي واقع شوند(دست بگردد 
بگيريد و هر چه نهي كند واگذاريد و از خدا بترسيد كه عقاب خدا بسيار ) و منع يا عطاء كند(دهد 

  1.»سخت است
  ):ع(امام صادق

گي نابسـامان و آشـفته تـوده مـردم بـه خـاطر غـارت امكانـات و         فقر، نيازمندي،گرسنگي، زند«
  2.»ها توسط بزرگ مالكان و ثروتمندان است سرمايه

توان دريافت كه اولين گام در توزيع عادالنه درآمد، توزيع عادالنـه منـابع توليـد در     مي بنابراين
. استفاده و ايجاد درآمـد نماينـد  هاي خود از آن ها  رود، تا افراد با توجه به توانايي شمار مي جامعه به

لذا چگونگي توزيع اين منابع در جامعه از اهميت بـااليي برخـوردار اسـت و در واقـع سـنگ بنـاي       
توزيـع    با توجه به اهميت اين مقوله در ادامه به بررسـي نحـوه  . آيد توزيع عادالنه درآمد به شمار مي

تـه و نگـرش اسـالمي را نسـبت بـه آن ذكـر       مختلـف اقتصـادي پرداخ  هاي  منابع اوليه توليد در نظام
  .كنيم مي

  
  3:ديدگاه هاي نظامهاي اقتصادي مختلف در ارتباط با توزيع منابع اوليه

  :نظام سرمايه داري لبيرال

                                        
  .7سوره حشر، آيه -1
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از  محـدوديتي  و بـوده  خصوصـي  بخـش  اختيـار  در منابع مالكيت ليبرال، داري سرمايه نظام در
 ايـن  از اسـتفاده  مقدار تنظيم اين صورت، در .ندارد وجود آن ها از برداري بهره براي دولت سوي

 كننـدگان،  اسـتفاده  بـين  در وجـود رقابـت   طرفـي  از :شـود  مي تعيين بازار توسط آن قيمت و منابع

 البته .گيرد مي قرار كننده اختيار مصرف در كمتري قيمت به محصول و برده باال را توليد كارآيي

 زمينـه  خـود،  بـاالي  فنـاوري  سـرمايه و  از برخـورداري  با گروهي يا فرد كه است صورتي در اين

 بـه  سـود،  حـداكثر  دسـت آوردن  ديگـر بـه   طـرف  از .نكنند ايجاد را ديگران زدن كنار و انحصار

 همـه  بـه  متعلق سرمايه ملي كه به زيان آوردن وارد ضمن و شده منجر منابع محاباي بدون استفاده

 كـه  آن بـر  عـالوه . داشـت  خواهد دنبال به را بيتخري آثار زيست محيط به نسبت باشد مي ها نسل

 .شود مي باشد، مختل مي درآمدها و ها ثروت عادالنه توزيع در قدم اولين كه منابع عادالنه توزيع
  

  :نظام سرمايه داري مقرراتي
 حفـظ مبـاني   با خود درون در جديهاي  چالش با شدن روبرو از بعد ليبرال، داري سرمايه نظام

 يا مقرراتي ارشادي داري سرمايه آن نتيجه كه كرد نظر تجديد خود راهبردهاي زا برخي در اصلي

 برخـي مـوارد،   در و شـد   داده خصوصـي  بخـش  كنترل در دولت دخالت نظام، اجازه اين در .بود

 به را هايي نظام، راه اين پردازان نظريه .شد دار عهده را منابع برخي از برداري بهره و مالكيت دولت

 و تصويب ماليات، يارانه مانند منابع، از حد از بيش استفاده و زيست محيط تخريب با بلهمقا منظور
  .پيشنهاد كردند را مستقيمهاي  كنترل يا

  
  :نظام سوسياليسم

 و بخش داده قرار دولت مالكيت در را طبيعي منابع ها سوسياليست داري، سرمايه نظام مقابل در

 از تكاثر گرچه سيستم اين .اند دانسته مركزي دولت هاي سياست مجري عنوان به فقط را خصوصي

ويـژه   بـه  و طبقـات  همه كه است اين مدعي و كند مي جلوگيري خصوصي بخش دست در ثروت
 بهـره  و كـارآيي  مشـكل  بـا  رقابـت  نبود سبب به كه آن اول اما دهد، قرار رفاه در را كارگر طبقه

 فراهم را مردم عموم رفاه است نتوانسته عمل در نظام اين كه، آن دوم و بوده مواجه وري ضعيف

 فراوانـي  تحوالت عمل در نيز نظام اين .است داده قرار مركزي دولت انحصار در را و ثروت كند

  .است گرفته خود نظري مباني از زيادي فاصله و داشته به دنبال را
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  :نظام اقتصادي اسالم

 بينـي شـده   پـيش ) عمـومي  و دولتي ي،خصوص(مالكيت  انواع چه گر اسالم، اقتصادي نظام در

عامـه   منـافع  حـافظ  و نماينـده  عنوان به دولت يا و است دولت مالكيت در يا طبيعي منابع اما است،
زيـادي   انعطـاف  از منـابع  ايـن  از بـرداري  بهـره  دليل همين به .دارد عهده به را آن سرپرستي مردم،

كنـد،   پيدا تحقق شريعت شده ارائه نمودهايره و ها دستورالعمل اجرا، در اگر .باشد مي برخوردار
ناعادالنـه   توزيـع  و خـاص  گروهـي  دسـت  در ثـروت  تمركز از باال كارآيي از برخورداري ضمن

 منـابع  از بـرداري  بهـره  در نظـام  ايـن  در .كنند مي برداري بهره منابع از مردم عامه و شده جلوگيري

 :است شده پيش بيني نهاد دو طبيعي
  
  :نهاد احياء) الف

  .شود مي آن مالك كند، اقدام طبيعي منبع احياء به كه كسي هر نظرها برخي بنابر
  :فرمايد مي )ص(پيامبر اكرم

  1»هركس به مقدار حق خود زمين بايري را احياء كند، ازآن اوست«
سـبب   و شـده  منجـر  منـابع  سازي تهي به نظر آيد كه اين امر به است ممكن موارد از برخي در 

  :كه حالي در .شود خاص گروهي يا شخص دست در ميابك منابع انحصار
بنابراين دولـت  . گيرد انجام اسالمي دولت موافقت و اجازه با بايد احياء تمام فقها نظر بنا بر -1
  .برداري از منابع نظارت كند تواند بر  شيوه و ميزان بهره مي

 منبعـي را  ن بخشـي از به آ نسبت اختصاص حق فقط كه احياكننده معتقدند فقها از گروهي -2

 توانـد  مي دولت بنابراين، .است باقي دولت منبع براي مالكيت و كند مي پيدا است، كرده احياء كه

 بـا  و بگنجانـد  احيـاء  شـرايط  در را زيسـت  از محـيط  حفاظـت  و عـدالت  كـارآيي،  ماننـد  اهدافي

  .كند را كنترل شرايط اين به تعهد نيز خود نظارتي ابزارهاي
يط احياء آمده است ، فردي كه به موجب احياء زمين مالك آن شـده اسـت در   همچنين در شرا

  .صورتي كه در مدت زمان مشخصي از آن استفاده نكند، مالكيت وي منتفي خواهد شد
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  :فرمايد در اين رابطه مي) ع(امام كاظم
 هركس بدون عذر موجه سه سال پي در پي زميني را رها كند و بدون كشت و كار بگذارد، از«

  .»شود شود و در اختيار ديگري قرار داده مي وي گرفته مي
شود بلكـه   آيد كه اين نوع نگرش نه تنها سبب افزايش توليد در جامعه  مي از مطالب فوق بر مي

 مانع بيكار ماندن منابع توليدي در اقتصاد شده كه خود عامل مهمي در جلوگيري از ركود اقتصادي
  .باشد مي

  
  :نهاد حيازت) ب

 دسترسـي  بـرداري  بهـره  شـيوه  ،تجديد پذير منابع ويژه به منابع در بحث مهم مشكالت از يكي

 منجـر  مراتـع  و جنگلهـا  تخريـب  و تجديدپذير هنگام منابع زود تخليه به و بدون قيد و شرط آزاد

هـاي   روش از يكي اسالمي نظام در .كنند  رفع را مشكل اين تالش هستند، در ها نظام همه ،شود مي
 در صـيد،  وسـيله  بـه  شـيالت  در حيـازت  .اسـت  حيـازت  منابع، از برخي خصوصي بخش دهاستفا

 .باشد مي چرانيدن به مراتع در و كانال حفر وسيله به ها رودخانه در آب شكار، با وحشي حيوانات
 كـه  حـالي  در كنـد؛  مـي  دار خدشـه  را توسـعه  پايـداري  نهادي، چنين شود كه تصور است ممكن

 مانند مختلفيهاي  راه از تواند مي دولت و باشد همراه دولت با موافقت بايد ياءاح مانند نيز حيازت

  .كند كنترل را منابع، آن از برداري پروانه بهره صدور
توليـد  تمـام منـابع اوليـه     و يا كنتـرل   توان بيان نمود در نگرش اسالمي مالكيت مي يبه طور كل

وظف به نظارت كافي بر آنهـا اسـت، امـا در عـين     جامعه در اختيار دولت اسالمي قرار دارد و وي م
بـرداري از آنهـا را بـراي بخـش خصوصـي ميسـر        حال در قالب نهادهايي چون احياء و حيازت بهره

بـه منظـور افـزايش توليـد و رفـاه در      (وري در اين بخش  نموده است تا با حفظ روحيه توليد و بهره
  .دليل استفاده بيش از حد از آنها شودمانع تخريب و از بين رفتن اين منابع به ) جامعه

به منظور روشن شدن ابعاد بيشتر ديدگاه اسالم در ارتباط با توزيع عادالنه منـابع اوليـه توليـد در    
ادامه اصولي را كه در اين زمينه در اسالم عنوان شده است را بيان نموده و با توجه اين اصـول تـاثير   

  . دهيم د بررسي قرار مياين نحوه توزيع را بر رشد اقتصادي مور
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 1اصول حاكم بر مالكيت و توزيع منابع مادي توليد از منظر اسالم

 .توليد براي خدمت به انسان است نه انسان در خدمت توليد: 1اصل
تواننـد فقـط از    باشـند و افـراد مـي    تمامي منابع طبيعي ثروت داخل در بخش دولتـي مـي  : 2اصل

، حق خاص در انتفاع از آن منبع ثروت طبيعي به )شود متبلور ميكه در احياء منبع (طريق كار مولد 
دست آورد و مقصود از كار، مقدار فعاليتي است كه فرد به تنهايي قادر است به انجام برسـاند، كـه   

 .شود به آن كار مباشر گفته مي
، )چوب هاي جنگلي، حيوانات در خشكي و دريـا (تمامي ثروت هاي منقوله در طبيعت : 3اصل

باشد و مقصود از فعاليت كار مباشر اسـت   ط از طريق فعاليت براي حيازت آن ها، قابل تملك ميفق
و قابليت تملك به سبب ديگري ندارند مگر از طرق ارث از حيازت كننده يا معاوضه با ساير نواقل 

  ... .شرعي مثل هبه يا وقف يا صدقه و 
  :يد، بر دو اساس استآ توزيع ثروتي كه از توليد اوليه به دست مي: 4اصل

  كار مولد -1
 نياز -2

منـدي از مواهـب    هاي الهي اسـت؛ يعنـي حـق بهـره     مندي از نعمت ي بهرهايجاد حق برا  كار، منشأ
رابطـه غـايي   . الهي با تكليف كار، گره خورده است و حق استيفا و انجـام تكليـف بـا هـم تـالزم دارد     

) كـار (واهب الهي است كه با انجـام تكليـف و وظيفـه    انسان با مواهب الهي سبب حق بالقوه انسان با م
  2.مند شود تواند بهره يافته، ميفعليت 

ايجاد حـق بـراي نيازمنـدان     از ديدگاه اسالم، افزون بر كار، نياز نيز عامل ديگري است كه منشأ 
 .كند هاي الهي را براي آنان بالفعل مي شود و حق استيفا از نعمت مي

كليف كرده است كه در راه تأمين نيازهاي همنوعان و بـرادران خـود تـا    اسالم پيروان خود را ت
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  346، ص )عربي(صدر، سيد محمد باقر ، اقتصادنا-
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زيرا ياري رسـاني  . سرحد امكان كوشش كنند و از بي تفاوتي و سرباز زدن از اين تكليف بپرهيزند
به ناتوان نشانگر رشد و بلوغ فكري و اخالقي افراد است و بي تفـاوتي نسـبت بـه نيازمنـدان، نشـانه      

همچنين در نگـرش اسـالمي     .عه و خيانت به دين و آيين و برادران ديني استانحطاط اخالقي جام
  1با توجه خاص به مساله تامين اجتماعي سعي در تبين هرچه بيشتر اين موضوع داشته است

گويد كار مولد اسـاس مالكيـت در توليـد اوليـه اسـت، بنـابراين        كه مي 4بر اساس اصل: 5اصل
شود، به دست كسي است كه توليد  ليد ثانويه ماده طبيعي حاصل مياختيار مالكيت ثروتي كه در تو

تواند خود رأساً عمليات توليد ثانوي را به عهده گيـرد   توليدكننده اوليه مي. اولي را انجام داده است
شود و يا اينكه اجازه دهد ديگري عمليات توليد ثـانوي را   و لذا مالك تمامي كاالي توليد شده مي

شود و يا براي فـرد   صورت قرارداد و جعاله با فرد مزبور شريك مي به اين صورت يا در. انجام دهد
كند، كه اجرت فرد دوم و اجاره لوازم و ماشين آالتـي كـه فـرد دوم بـه      مزبور دستمزد مشخص مي

 .گردد برد توسط دولت مشخص مي كار مي
ليـد ثـانوي و اجـراي    بايست دستمزد عامـل تو  براي اجراي بند آخر اصل فوق دولت مي: 6اصل

 .ماشين آالت مورد استفاده در توليد ثانوي را با الغاي عامل احتكار تعيين كند
به خطـر افتـد،    5چنانچه در شرايط استثنايي، توازن اجتماعي حاصل شده بر اساس اصل: 7اصل

 .هاي مناسب توازن اجتماعي را مجدد ايجاد و حفظ نمايد دولت موظف است كه با اجراي سياست
دهد كه دولت، بيشتر از قدرت فردي، منابع طبيعي را به صورت اقطاع  اسالم، اجازه نمي: 8اصل

ها و امكانات با كـاهش بـازده مواجـه     چه با اين كار سرمايه. برداري واگذار كند به كسي براي بهره
 .است

ارده و بـا  دهد كه احياءكنندگان منابع طبيعي، آن را بدون اسـتفاده گـذ   اسالم اجازه نمي: 9اصل
تعطيل عمليات عمراني، باز هم منابع را در اختيار داشته باشند، زيرا اگر غيـر از ايـن باشـد، دسـتگاه     

 .گردد توليد، دچار رخوت و سستي مي
گـري،    اسالم درآمدهاي بدون كار را تحريم كرده است، به عنوان مثال درآمد واسـطه : 10اصل

لـذا  . انـد  وليد نداشته بلكه به دستگاه توليد تحميـل شـده  ها، كوچكترين نقش مثبتي در ت زيرا واسطه
 .يابد ها، سطح توليد افزايش مي بديهي است كه با از بين رفتن واسطه
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هـا بـه    لـذا سـرمايه  . را تحريم كرده اسـت ) بهره(اسالم درآمد مستقيم از سرمايه نقدي : 11اصل
 :دو نتيجه به دنبال داردزيرا لغو بهره . دهد سمت فعاليت هاي صنعتي و خدماتي سوق مي

برد و صـاحب نقدينـه در    اصطكاك منافع بين دو طبقه رباخوار و توليدكننده را از بين مي) الف
 .اين حال وادار مي شود كه بر اساس اشتراك در منافع، به فعاليت صنعتي و خدماتي بپردازد

يابـد و در نتيجـه    مـي  هاي توليدي و خدماتي، اشتغال در جامعـه افـزايش   بر اثر رشد فعاليت) ب
 .رود سطح رفاه جامعه باال مي

اسالم انسان را به كار و توليد تشويق نموده تا آن حد كه كرامت بشري و مقام انسان را نزد خدا 
كار در رديـف عبادتهـا درآمـد و انسـان زحمـت      . و حتي در پيشگاه عقل به آن مرتبط دانسته است

  .خدا از عابد بيكار، با فضيلت تر شناخته شده است كند، نزد كش كه براي كسب روزي تالش مي
  

   1آثار توزيع منابع اوليه توليد بر رشد اقتصادي در نگرش اسالمي

  :اشتغال زايي و توزيع عادالنه درآمد -1
باشند كه قـدرت   برداري از منابع طبيعي تا آنجا مجاز مي با توجه به اينكه افراد در استفاده و بهره

بخـش وسـيعي از منـابع طبيعـي چنـگ       بهتواند  بنابراين فرد نمي). 8اصل (دهد  مي فردي آنها اجازه
در انحصـار خـود   اندازد و از طريق اسـتخدام افـراد و پرداخـت دسـتمزد بـه آنهـا، منـابع طبيعـي را         

، بلكه تمام افرادي كه در استكشاف و تسلط بـر منبـع طبيعـي مشـاركت داشـتند، بـه ميـزان        درآورد
باشند از اين طريق توزيـع درآمـدهاي حاصـل از فـروش منـابع       مي اده اند شريككاري كه انجام د

گيـرد لـذا بـا توجـه بـه       مـي  طبيعي به طور عادالنه بر اساس ميزان فعاليت و استعداد افـراد، صـورت  
گويد افراد تـا زمـاني حـق بهـره بـرداري از منـابع را دارنـد كـه فعاليـت           كه مي) 9(و اصل) 8(اصل

ل نشود و چنانچه منابع طبيعي را معطل گذارند افـراد ديگـر حـق بهـره بـرداري از      عمراني آنها تعطي
شـود و نظـام    همان منبع را دارند، در اين زمنيه اشتغال گسترده براي افراد آماده بـه كـار فـراهم مـي    

 .توليدي دچار سستي و رخوت نخواهد شد
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  :بهره برداري بهينه از منابع اوليه توليد -2
برداري بهينه از منابع استفاده  كرديم و نـه چنانچـه در ادبيـات اقتصـاد      مفهوم بهره در اينجا ما از

برداري هدف توليد است زيرا بـر اسـاس اصـل حرمـت اسـراف       بازار مرسوم است كه حداكثر بهره
آوردن حداكثر سود، بهره برداري غيربهينه از منابع بنمايد و  كننده حق ندارد با توجيه به دست توليد
  .كند دهي استفاده بهينه از دو مكانيزم استفاده مي به منظور جهت دولت

  .دارد قانوني و اجرايي براي متخلفين آنها را از اسراف بازميهاي  از  طريق مكانيزم) الف
بايسـت خـود نظـارت و دخالـت      بردار مـي  گويد فرد بهره كه مي 3و اصل  8با توجه به اصل) ب

ممانعـت از اسـراف، و بـا ايـن فـرض كـه       هاي  و با توجه به مكانيزم مستقيم در امر توليد داشته باشد
حداكثر كند، وي سـعي خواهـد كـرد    ) در چارچوب قانوني(توليدكننده ميل دارد كه سود خود را 

برداري از منابع اتخاذ كند توضيح اينكـه ايـن شـيوه از بهـره بـرداري كـه        بهترين شيوه را براي بهره
تك تك افرادي كه مشغول فعاليت هستند به نسبت كاري كـه از خـود   و . گيرد مي مباشرتاً صورت

باشند لذا تك تك افرادي نسبت به توليـد احسـاس    دهند از منافع حاصل از توليد سهيم مي بروز مي
داري و نظام سوسياليستي كـه تضـاد منـافع بـين كـارگر و       كنند، بر خالف نظام سرمايه مسئوليت مي

داري دولتي، موجب ضايعات توليد و استفاده غير بهينه از منـابع   مايهداري خصوصي و يا سر سرمايه
كنـد تـا بـه نحـوه      داري سـعي مـي   و همين دست ضايعات بوده است كه امروز نظام سرمايه. شود مي

 .مشاركت كارگران را در محصول توليدي فراهم آورد
  

  :طه ايتشويق سرمايه گذاري در بخش توليد و به ويژه منابع اوليه و واس -3
اي با اقدام بـه فـروش آن    كننده مواد اوليه و واسطه آوري توليد در نظام مبتني بر بازار رابطه سود

گونه سودي در كاالي توليد شـده بـراي وي متصـور نيسـت حـال آن كـه        شود و هيچ مواد قطع مي
بـازار   منفعت عمده را تجـار و بازرگانـان بـر اسـاس قـوانين حـاكم بـر        وعمده سود در تحول مواد 

اسالم اين شيوه از توزيع درآمد حاصل از توليـد را  . برند مي داري و انواع انحصارات و غيره سرمايه
  .آورد تحت كنترل در مي

 .باشد گيرنده در توليد ثانويه كاال مي كننده مواد اوليه يا واسطه اي تصميم گويد توليد مي 5اصل 
يا اينكه توليد ثانويه را به فرد ديگري واگذار كند و گذاري براي توليد كند و  تواند خود سرمايه مي

به او دستمزد پرداخت كند و يا آنكه بر اساس قراردادهايي مثل جعاله بخشي از سود توليد را بـراي  
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شود و مشاركت ابزار توليد در فعاليت  البته به ابزار توليد فقط اجاره پرداخت مي. وي واگذار نمايد
كه در اينجا اجراي اصل ( كت در درآمد كاالي توليد شده را همراه بياوردتوانند مشار توليدي نمي

در تعيين دستمزد و اجاره ابزار توليد توسط دولت مكانيزم توليد عادالنه درآمد حاصـل از توليـد    6
  .)كند را تضمين مي

روش آن شودكه اين اصل منافع توليدكننده اوليه را تا مرحله نهايي توليد كااليي و ف مالحظه مي
بـا توجـه بـه    (جامعه هاي  هاي انساني و سرمايه شود كه نيرو اين ضمانت موجب مي. كند تضمين مي

به توليد كااليي به طور عام و به خصوص به سمت توليـد منـابع اوليـه و توليـدات     ) اصل حرمت ربا
تعيـين  مشـي  توليـد ثـانوي و فـروش آن را      اي هدايت شود، زيرا توليد اوليه اسـت كـه خـط    واسطه

اي  كند و منـافع كـاالي توليـد شـده در مرحلـه نهـايي از توليـد در بخـش منـابع اوليـه و واسـطه            مي
  ).شود برخالف نظام بازار كه رابطه توليد با مبادله و تجارت قطع مي(گيرد  سرچشمه مي

  
  :اثر تكاملي پروسه توليد -4

 گيرنـدگان در توليـد نهـايي    كننـدگان اوليـه تصـميم    همان گونه كه در باال متذكر شـديم توليـد  
 باشـند سـعي   مـي  باشند بر اساس اين فرض كـه توليدكننـدگان مايـل بـه حفـظ و افـزايش منـافع        مي
گذاري كنند كه امكانات توليد ثانوي آن منابع در جامعـه و جـود داشـته     كنند در منابعي سرمايه مي

ود را مضاعف كنند و چنانچه اين باشد تا از طريق تبديل مواد اوليه و واسطه به كاالي نهايي سود خ
سود شخصي و ايمـان بـه تـأمين نيازهـاي اجتمـاعي بـه       (امكانات وجود نداشته باشد با همان انگيزه 

كننـد،   اقدام به ايجاد شرايط بـراي توليـد كاالهـاي نهـايي مـي     ) عنوان يك وظيفه ديني و اجتماعي
عالوه بر اين سود در بخش تجارت  ).حرمت ربا (خصوصاً اينكه بهره در جامعه اسالمي صفر است 

محدود به كار مولدي است كه به منظور تسهيل رابطـه مصـرف الزم اسـت، و سـودهاي حاصـله از      
مانعـت در تحصـيل چنـين    گري و احتكار و غيره ممنـوع شـده اسـت و دولـت موظـف بـه م       واسطه

حتـي در شـرايط   در يك شرايط تورمي و (لذا درآمد خالص حاصل از توليد اوليه  سودهايي است،
ها و ماليات ناچارند به بخش توليـد بـاز    يعني درآمد پس از كسر مصارف هزينه) با نرخ تورم عادي

بـه عنـوان   (و توليـد ثـانوي   ) كننـده  به عنوان عرضه(خواهد گشت و چون بايد تعدل بين توليد اوليه 
تكاملي خـود را تـا مرحلـه     كار پروسه توليد روند وجود داشته باشد الزاماً به طور خود) تقاضاكننده

  .نهايي طي خواهد كرد
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البته ايـن  . شرايط ركودي اين فعل و انفعاالت انجام نخواهد شددر ممكن است تصور شود كه 
گذاري دارد و حداقل اين نرخ را نـرخ   روند كند خواهد شد، ليكن اين بستگي به نرخ بازده سرمايه

توضيح اينكه در شرايط ركودي چنانچه صاحب . ندكن ثابت و حد نصاب آنها تعيين ميهاي  ماليات
گذاري مجدد نمايد در هر سال بايد بخشي از آن را بـه عنـوان زكـات     درآمد نخواهد آن را سرمايه

كننده براي حفظ ثـروت   انداز انداز وي به كمتر از حد نصاب برسد بنابراين پس بپردازد تا اينكه پس
شود البته در بخشـي كـه بـازده آن از نـرخ زكـات       مي يدگذاري در بخش تول خود مجبور به سرمايه

گذاري  سرمايههاي  باالتر يا حداقل مساوي  باشد و بدين ترتيب پس انداز بخش خصوصي در زمينه
گرفت كه  گذاري در آنها بر عهده بخش عمومي قرار مي خواهد شد كه در شرايط معمولي سرمايه

  .باشند نوعا كم بازده مي
اندازها وارد پروسه سرمايه گذاري مجدد نشـود كـه از    اليلي بعضي از اين پسحال چنانچه به د

تـوان ذكـر كـرد ايـن پـس       مـي  گذاري را آن جمله طوالني بودن دوران انتظار براي بازدهي سرمايه
گيرد دولت بخش از آن را همـه   اندازها، از طريق سيستم بانكي بدون بهره در اختيار دولت قرار مي

هـاي مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم در      كند و به صـورت پرداخـت   ماليات زكات كسر ميساله به عنوان 
هـاي انباشـته شـده جهـت      انـدازه  جهت تأمين نيازهاي فقرا و بيكـاران اسـتفاده خواهـد كـرد و پـس     

برد كه بتواند دوران ركـود را كوتـاه كنـد و اقتصـاد را وارد      بنايي به كار مي زيرهاي  گذاري سرمايه
بـه  ) زكات(انتقاليهاي  تحليل آن از ديد تقاضا به اين صورت است كه پرداخت .مايددوران رونق ن

بنايي بخـش عمـومي بـا توجـه بـه بـاال        هاي زير گذاري فقرا و نيز اشتغال ايجاد شده از طريق سرمايه
شـود، كـه    بودن ميل نهايي به مصرف طبقات فقير و كارگران موجب افزايش تقاضا در جامعـه مـي  

كند و به اين ترتيب اقتصاد از ركود  وارد  كننده بخش خصوصي مي جاد انگيزه در توليداين خود اي
  .گردد مي رونق

فوق دست يافتن به اين نتيجه بود كه حتـي در دوران ركـود   هاي  در هر صورت هدف از تحليل
روندي  پيمايد و بدين ترتيب شرايط توسعه را هر چند با روند توليد كااليي سير تكاملي خود را مي

لكن مالحظه شد كه در شريط ركود نقش دولت در تكامـل پروسـه توليـد    . كند تر فراهم مي ماليم
 .تر از بخش خصوصي است برجسته

  
  :حفظ محيط زيست -5
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با توجه به اين اصل كه مالكيت منابع طبيعي در اختيار دولت است و اوست كـه ميـزان و شـيوه    
و با عنايت به  اصـل حرمـت اسـراف كـه شـامل جلـوگيري از        كند برداري از منابع را تعيين مي بهره

رويه منابع طبيعي و ممانعت از آلوده كردن محيط زيست از طريـق توليـدات    ضايعات و تخريب بي
شود و بر اساس اصل الضرر و الضـرار فـي االسـالم كـه توليدكننـده حـق        مي غير استاندارد و غيره

حيط زيست صدمه بزند، به علت اينكه از بين رفـتن سـالمت   به م  ندارد با توجيه توليد و سودآوري،
  .محيط زيست موجب زيان جامعه است

كننده  ي توليد بنابراين دولت موظف است با توجه به اصول فوق بخش توليد را از زاويه
  .با سالمت محيط زيست كنترل دقيق كند

  
  نتيجه گيري

ديدگاه در ارتباط با رابطه رشد اقتصادي و  با توجه به مطالب بيان شده، در ادبيات اقتصادي سه 
تقابل اين سه ديدگاه با يكديگر سبب شده است كه علـم اقتصـاد نتوانـد    . توزيع درآمد وجود دارد

مطالعات تجربي نيز هر يك با توجه نوع روش بكار رفتـه  . پاسخ صريحي در ارتباط با آن بيان دارد
  .اند ن باره دست يافتهشده و قلمرو مطالعه به نتايج متفاوتي در اي

هاي انسـان معرفـي شـده و     در نگرش اسالمي، عدالت توزيعي به عنوان هدفي واال براي فعاليت
آنرا عاملي در جهت رشد و توسعه جوامع بشري معرفي نموده است، بـه همـين دليـل ايـن ديـدگاه      

با توجـه  . داند تن ميدادن رشد اقتصادي را به هر قيمت محكوم كرده وآن را به بيراهه رف هدف قرار
كند كه در آن ضـمن هـدف قـرار دادن توزيـع      به اين نوع نگرش، اسالم راهكارهايي را معرفي مي

اسـالم نـه تنهـا بـه توزيـع      . عادالنه درآمد، رشد اقتصادي نيز به عنوان معلول آن حاصل خواهد شد
ع اوليـه توليـد كـه    مجدد درآمد هاي جاري اهتمام جـدي دارد، بلكـه مقـدم بـر آن بـه توزيـع منـاب       

لـذا سياسـتهاي خـود را  از دو    . سرچشمه بسياري از انحصارات مي تواند باشـد توجـه مقـدمي دارد   
  .طريق توزيع مجدد درآمد و توزيع منابع اوليه توليددر جامعه اعمال مي كند

برخي از اين راهكارها عبارتنـد از تـرويج فرهنـگ زهـد، پرداخـت زكـات و گسـترش روابـط         
  .به منظور توزيع مجدد درآمد و قاعده انفال به منظور توزيع منابع اوليه جامعه حقوقي كار،

گـذاري، كـاهش نـرخ بـازده انتظـاري       انداز وسرمايه زكات از طريق عواملي چون، افزايش پس
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انداز و افزايش تمايل به كار ضمن افزايش تعديل توزيع درآمد در جامعه سـبب افـزايش منـابع     پس
  .به تبع آن منجر به رشد اقتصادي خواهد شدگذاري، و  سرمايه

همچنين ترويج فرهنگ زهـد بـا توجـه بـه تـأثير آن در افـزايش بهينـه شـدن مصـرف جامعـه،            
جلوگيري از اسراف و كاهش ميل به واردات موجب افزايش تقاضاي موثر براي كاالهاي داخلي و 

  .سالمت رواني جامعه و كاهش فقر ونابرابري درآمدي خواهد شد
سترش روابط كاري نيز از طريق افزايش انگيزش نيروي كار سبب افزايش كارايي آنهـا شـده   گ

  .كه امر نيز افزايش عرضه توليدات جامعه و رفاه بيشتر نيروي كار را به دنبال خواهد داشت
توليـد در توزيـع درآمـد جامعـه، اسـالم نيـز        اوليـه از سوي ديگر با توجه به اهميت توزيع منابع 

مند ساختن مالكيت اين  اوان بر اين موضوع نموده است و با طرح قاعده انفال سعي در نظامتأكيد فر
  .تر درآمدها در جامعه داشته است  منابع در جهت توزيع عادالنه

اي بـه توزيـع مالكيـت منـابع      اسالم تالش نموده است تا توسط دو نهاد احياء و حيازت، به گونه
حفظ روحيه توليد در جامعه مانع استفاده بيش از حد و نابودي آنها اوليه در جامعه بپردازد تا ضمن 

  . شود
اين نحوه نگرش به مالكيت منابع اوليه ضمن تعديل هرچه بيشتر توزيع درآمد در جامعه، توسط 

گـذاري در   برداري بهينه از منابع اوليـه توليـد، تشـويق سـرمايه     زايي ، بهره فرآيندهايي چون، اشتغال
به ويژه منابع اوليه و واسطه اي، اثر تكـاملي پروسـه توليـد، و محـيط زيسـت، تسـريع       بخش توليد و 

  .رشد اقتصادي در جامعه را نيز خواهد شد
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