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به دوراز هرگونه اعمال نظرهای خالف قاعده، مسیر ارتقا یا 
تنزل منزلت و جایگاه اجتماعی را رقم می زند به گونه ای 
کاهل، تنبیه  که ارزش آفرین تشویق و غیرمولد، تنبل و 
شود. طراحی چنین فرآیندهایی در حیات اجتماعی 
منجر بــه آن مــی شــود تــا در هرگونه داشــتــن موهبت و 
ی تابعی از شایستگی ها، نیازها و تالش ها  برخوردار
باشد نه معیارهای ذهنی غیرقابل قبول همچون حضور 

در یک طبقه اجتماعی خاص یا یک خانواده ویژه.
گر افراد جامعه چنین بستر و ساختاری را احساس کنند،  ا
کار ارزش و مولدیت هنجار اساسی تلقی می شود و رقابت 
در بهبود همیشگی شکل می گیرد و رونق اجتماعی فراگیر 
گر احساس انسداد در مسیر تکامل و تعالی  می شود اما ا
گیر  گردد، یأس اجتماعی فرا ک عمومی  اجتماعی، ادرا
و دلهره و اضطراب نسبت به آینده فردی و جمعی به 
که هنجارها به ضد  نقطه اوج خود می رسد و آنجاست 

هنجار و بالعکس تبدیل می شوند.
در ادامــه این یادداشت، با طرح مفهوم نسبتًا جدید 
»تحرک درآمدی بین نسلی« تا حدودی به این دغدغه 
کوتاه به یکی از  گذری  اشاره خواهد شد و در انتها نیز 
مؤلفه های مهم »نظریه اسالمی عدالت« مرتبط با این 

مفهوم اشاره خواهیم داشت.

مقدمه
در روزهـــای آخــر اســفــنــدمــاه، در خــیــابــان هــای شلوغ 
که در آستانه  کودکان خردسالی بودند  کالن شهرها، 
جشن آخرین چهارشنبه سال، به رسم سنت سال های 
کودک  اخیر ایرانیان بالن های آرزو را می فروختند؛ اما 
که بالن های آرزو را در این شهر می فروخت، آیا  فقیری 
ی خود را خواهد یافت و از فقر نجات پیدا  بالن آرزو

کرد؟ خواهد 
امکان خروج از فقر و رهایی از تنگدستی ابدی و دائمی، 
یکی از خصوصیات جامعه عدالت مدار است. فقر به 
دلیل چسبندگی ذاتی خود، عماًل امکان هرگونه تحرک 
و پویایی را از افراد فقیر سلب می کند و ماندگاری در 
آن را پایدار می سازد. بخشی از این چسبندگی، ذاتی 
که  خود فقر و ناشی از انتخاب  های غلط فقرا است 
اوضاع آن ها را بدتر از قبل می کند؛ اما عامل مؤثر دیگر 
در مسدود بودن مسیر خروج از فقر و نردبان تکامل و 
تعالی اجتماعی، نبود بستر و ساختارهای اجتماعی 

این پویایی و تکامل است.
 به تعبیر پیتر دراکر در کتاب »جامعه پس از سرمایه داری«، 
بخشی از این ساختارهای اجتماعی در جایگزین شدن 
نظم اجتماعی غیرقائم به اشخاص به جای رابطه های 
که  یه ها و فرآیندهایی  قائم به شخص است. اصالح رو
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اما اصل معنای تحرک درآمدی که مرتبط با ایده تعریف 
عدالت به فرصت های برابر است چیست؟

معنای ساده تحرک درآمدی آن است که آیا فرصت برای 
کسب موفقیت در زندگی )مثاًل ورود به دهک یا طبقه 
درآمدی باالی جامعه( برای کسی که در طبقات فرودست 
یا خانواده های کم تر تحصیل کرده به دنیا می آید با کسی 
که در یک خانواده مرفه، تحصیل کرده و دارای ارتباطات 
گر  قوی دیده به جهان می گشاید برابر و مشابه است؟ ا
که افراد  پاسخ چندان مثبت نیست به معنای آن است 
ضعیف جامعه در دام فقر و تله عقب ماندگی و طبقه 
ثروتمند جامعه در مصونیت برای ماندن در وضعیت 
فعلی است. این وضعیت در صورت استقرار و تداوم 
منجر به تفرقه و عدم انسجام بیشتر جامعه و دوقطبی 

شدن فزاینده جامعه می گردد.
که میزان  تحرک درآمــدی بین نسلی، نشان می دهد 
درآمد افراد در نسل های مختلف چگونه بوده است، 
گر هیچ تحرک درآمدی بین نسلی وجود نداشته باشد  ا
گر عدد یک(  )در سنجه و مقیاس از صفر تا یک، نما
کودکان فقیر به فقرا افزوده  که همه  حکایتگر آن است 
کودکان ثروتمند به ثروتمندان اضافه می شوند  و همه 
گر وجود داشته باشد این عدد به سمت پایین میل  و ا
می  کند؛ در این حالت ارتباطی میان پیشینه خانوادگی 
فرد و موقعیت و فرصت آتی فرد وجود ندارد و در واقع 
کودکان طبقه فقیر، از  که  معنا و مفهوم آن این است 
کودکان طبقه ثروتمند برای  شانس و فرصتی برابر با 
موقعیت و فرصت های اجتماعی برخوردار هستند. 
منابع و پیشینه های فرهنگی و خانوادگی، شرایط بازار 
کار و خط مشی های دولت از جمله محورهای اثرگذار 

در تعیین حدود تحرک درآمدی در جامعه است.

درآمدی بر مفهوم »تحرک درآمدی بین نسلی«
تحرک درآمدی بین نسلی ]1[ به عنوان سنجه ای برای 
ایده »برابری فرصت ها« در جهان معاصر مورداستفاده 
قــرار می گیرد. به بــاور استیگلیتز، یکی از جنبه های 
یشه در عقاید مؤسسان آمریکای  که ر عدالت و انصاف 
جدید دارد مفهوم »فرصت« است. آمریکایی ها همیشه 
سرزمین خود را به عنوان سرزمین »فرصت های برابر« یاد 
می کنند]2[؛ اما در ادامه او ارزش فرصت های برابر برای 
تحرک درآمدی و طبقاتی افراد را در جامعه آمریکایی 
نوعی افسانه قلمداد می کند. تلقی آمریکا به عنوان 
سرزمین فرصت ها در افسانه سرایی ها و داستان ها قابل 
ردیابی است و در آمریکای معاصر، آمار و اطالعات در 

نگاه استیگلیتز چیزی دیگری می گوید ]3[. 
شانس شهروندان جوامع مختلف برای فرار از طبقات 
پایین به سمت طبقات باال، به غایت متنوع و متکثر است. 
در برخی از جوامع توسعه یافته امروز همچون آمریکا این 
شانس به غایت پایین است. بسیاری از داستان هایی 
که در این جوامع بــرای ثروتمندان ذکر می شود مبنی 
بر اینکه افراد طبقات باالیی برای ماندن در باال باید 
کنند و اال به سرعت سقوط می کنند، تنها  کار  سخت 
کتاب ها است. در سوی دیگر در  افسانه های برخی از 
پای شمالی و میانه وضعیت به  کشورهای ارو برخی از 
لحاظ تحرک درآمدی برای شهروندان مناسب تر است. 
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که آیا فرصت  معنای ساده تحرک درآمدی آن است 
 ورود به دهک 

ً
برای کسب موفقیت در زندگی )مثال

که در  کسی  یا طبقه درآمدی باالی جامعه( برای 
کم تر تحصیل کرده  طبقات فرودست یا خانواده های 
که در یک خانواده مرفه،  کسی  به دنیا می آید با 
تحصیل کرده و دارای ارتباطات قوی دیده به جهان 

می گشاید برابر و مشابه است؟



که قدش به 6 فونت و 5 اینچ برسد. این  فرزندی شود 
اتفاق رخ می دهد، ولی نه اغلب اوقات« ]5[.

ی  کرده در درون خود حاو آنچه این اقتصاددان طرح 
یک و محافظه کارانه نیز هست. وجه  معنای ایدئولوژ
که آیا اساسًا تحرک و پویایی  هنجاری موضوع آن است 
دائمی درآمد و ثروت، مقوله مطلوب و طبیعی است؟ آیا 
تفاوت ها و اختالف ها ذاتی نظام هستی و متناسب با 
شرایط طبیعی نیست؟ به نظر در اینجا نوعی محافظه کاری 

جدید از نوع نئولیبرالیستی اش را شاهد هستیم.
جامعه امروز که حول فرآیند نئولیبرالیسم، به سوی قطبی 
گون سالمت،  گونا شدن حرکت می کند، در جنبه های 
آموزش، روابط اجتماعی و...آثارش نمایان می گردد. گرچه 
نابرابری در درآمد و آموزش والدین ترجمان مستقیمی 
از نابرابری فرصت های آموزشی است، ولی نابرابری 
در فرصت ها به تعبیر استیگلیتز حتی قبل از مدرسه 
که فقرا قبل و بعد از  آغاز می شود. در موقعیت هایی 
که در فقر به دنیا  کسانی  تولد با آن مواجه می شوند. 
می آیند محکوم به »ابد و یک روز« هستند. محکوم به 
که فرار از آن دشوار است و به تعبیر  ماندن در فقر، آنجا 

اقتصاددانان »تله فقر« ]6[.

»عدم تداول قدرت و ثروت«؛ مفهومی 
اساسی در نظریه اسالمی عدالت

کریم در آیه 7 سوره مبارکه حشر می فرماید: قرآن 
ُسوِل َو ِلِذی  ُقرى َفِلّلِه َو ِللّرَ

ْ
ْهِل ال

َ
فاَء الّلُه َعلی َرُسوِلِه ِمْن أ

َ
 »ما أ

وَن 
ُ

ِبيِل َکْی لاَیک َمساِكیِن َو اْبِن الّسَ
ْ
َیتامی َو ال

ْ
ُقْربی َو ال

ْ
ال

در سرزمینی که روزی سودای برابری فرصت ها را داشت 
کشورهای  )ایاالت متحده( امــروز فقرا در مقایسه با 
یادی برای ماندن در طبقه ضعیف  پایی فرصت ز ارو
جامعه دارند و باالنشینان نیز فرصت برای باال ماندن. 
که اینجا وجود ندارد، فرصت تحرک  به واقع آن فرصتی 
و جابه جایی درآمدی و طبقاتی است. طبق برآوردهای 
که در طبقه  رسمی در آمریکا تنها 58 درصد از فرزندانی 
پایین به دنیا می آیند، می توانند از طبقه خود باالتر بروند 
که در  کاهنده( و ایــن در حالی اســت  )آن هــم با نــرخ 

کشوری همچون دانمارک این عدد 75 درصد است.
برنامه تحرک درآمدی و اقتصادی خود را در جلوه های 
مختلف نشان می دهد؛ مثاًل در بخش آموزش، فرزندان 
فقرا که از نظر دانشگاهی موفق بودند، در مقایسه با فرزندان 
که از نظر دانشگاهی ضعیف تر بوده اند، شانس  ثروتمند 
کمتری برای فارغ التحصیلی دارند ]4[. آموزش به عنوان 
کلید موفقیت و بسترساز ایده فرصت های برابر، با روند 
گرفته و  پولی شدن فعلی در اختیار طبقه ثروتمند قرار 
عماًل امکان تحرک را پایین آورده است. این امر در مورد 
اقلیت های نژادی در دنیای معاصر شدت بیشتری دارد.

یارون و همکارانش در مقاله ای با عنوان »منابع نابرابری 
که تفاوت در شرایط  ــد  در طول زندگی« نشان داده ان
اولیه تبیین دقیق تری برای تغییرات درآمدی، ثروت و 
مطلوبیت طول حیات افراد نسبت به تکانه هایی است 
کاری تجربه می کنند. در واقع، رابطه  که در طول زندگی 
بین درآمد والدین و فرزندان بسیار شبیه به رابطه بین 
والدین خودشان با آنهاست. آن ها در نقل قولی جالب 
گر )رئیس مشاوران اقتصادی دولت اوباما و  کرا از آلن 

استاد برجسته دانشگاه پرینسون( می آورند:
یع درآمدی  که در دهک اول توز »شانس این که شخصی 
متولد شده در بزرگسالی به دهک دهم انتقال یابد، همانند 
که با قد 5 فوت و یک اینچی دارای  شانس پدری است 
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 َفُخُذوُه َو ما 
ُ

ُسول ْم َو ما آتاُكُم الّرَ
ُ

ْغِنياِء ِمْنک
َ
ًة َبْیَن الأ

َ
ُدول

ِعقاِب« ]7[
ْ
ُقوا الّلَه ِإّنَ الّلَه َشِدیُد ال

َ
َنهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َو اّت

گرفتن ثروت در  بنا به بیان این آیه، فلسفه در اختیار 
که ثروت در  کم اسالمی آن است  بیت المال توسط حا
انحصار ثروتمندان نماند و به نوعی دست به دست اهالی 
کریم در اینجا به نقش »فیء« به عنوان  قدرت نشود. قرآن 
یکی از درآمدهای بیت المال در ایجاد شکل گیری نوعی 

توازن اجتماعی پرداخته است.
 این چرخش ثروت به عنوان اصلی اساسی در طراحی 
نظام اقتصادی اسالم دیده  شده است. شهید سید 
محمدباقر صــدر، در آخرین اثــر قلمی خــود با عنوان 
»االسالم یقود الحیاه« ]8[ در ذیل طرح اجمالی اقتصاد 
کلی  اسالمی، با بیان این آیه شریفه به عنوان شاخصه 
اقتصاد اسالمی که باید مبنای تشریع و استنباط احکام 

اجتماعی اسالم مورد توجه قرار داد، بیان می کند:
یع سرمایه- به  که توازن و توز »این آیه شریفه ظهور دارد 
که تمام نیازهای مشروع جامعه را بپوشاند- و  شکلی 
عدم تمرکز آن در شماری معدود از افراد جامعه، یکی 
از اهداف قانون گذاری اسالمی است. این هدف، در 
مورد مؤلفه های متغیر اقتصاد، شاخصه و اصل ثابت به 
که موجب  شمار می رود. بر این اساس ولی امر قوانینی را 
یع ثروت می شود،  حفظ تعادل اجتماعی در زمینه توز
وضع می کند و به این وسیله مانع تمرکز آن به افرادی 
محدود می شود و بدین ترتیب دولت اسالمی با تمرکز 
سرمایه داری در تولید و انحصار، با اشکال مختلف آن، 

مبارزه می کند« ]9[.
این منع تمرکز، به صورت مستقیم به توزیع ثروت و به صورت 
غیرمستقیم به تولید مرتبط است. تمرکز ثروت منجر به 

ضربه به نظام تولیدی در یک نظام اقتصادی می شود 
گروهی اندک متمرکز شد، فقر  زیرا هرگاه ثروت در دست 
گیر می شود و بسیاری از مردم جامعه دچار  و پریشانی فرا
کاهش و بدین سان  نیاز می گردند؛ در نتیجه مصرف 

کندی روبرو می شود ]10[. چرخش نظام تولیدی نیز با 
در اینجا قصد بیان نوعی ترادف معنایی میان اصل 
»عدم تداول ثروت در نزد ثروتمندان« با مفهوم »تحرک 
که  کید می کنیم  یم، تنها به این نکته تأ درآمدی« را ندار
الزمه پویایی اجتماعی به لحاظ انواع برخورداری ها و 
رهایی از انسدادها و بن بست ها، ایجاد بسترهای الزم 
یت است. در آن صورت است  برای تحقق این مأمور
که عدالت اجتماعی در جامعه شکل و ساخت خود 

را می یابد.
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گرفتن ثروت در بیت المال توسط  فلسفه در اختیار 
ــروت در انحصار  که ث کم اسالمی آن اســت  حا
ثروتمندان نماند و به نوعی دست به دست اهالی 

قدرت نشود.


