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  چكيده

گیـرد.   تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قـرار مـی   عوامل صاحبان در ادبیات اقتصادي معاصر تعامل و روابط میان

در نظریـه   عامل، زمینـه بحـث از تعیـین مالـک    - کارگر یا مالک- نظریه عاملیت به واسطه تمرکز بر تحلیل روابط کارفرما

پردازیم کـه آیـا بـازخوانی     نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می توزیع درآمد را فراهم می

 به ارتقاي آن کمک نماید. بنا به فرضیه مقالـه، بـازخوانی   دتوان نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس نظریه عاملیت می

 و باعـث ارتقـاء مباحـث از سـطح مباحـث مکتبـی       عامـل، - مالـک  هـاي  صدر بر اسـاس مـدل   شهید نظریه توزیع درآمد

 رویکـرد شـهید   دهـد کـه در   هاي مقاله نشان مـی  یافته. شود می خرد اقتصاد سطح مباحث نظري پیشرفته به ایدئولوژیک

 بـا  متناسـب  بـازي  دقواعـ  داراي و ناهمگن یالگوی رئیس، یا مالک کیستی از پرسش لحاظ به عامل- مالک الگوي صدر،

بازخوانی نظریه توزیع درآمد شـهید صـدر بـر اسـاس رویکـرد عاملیـت       . است عامل و مالک بین قراردادي مختلف عقود

 جـاي توجـه بـه    بـه  اجتماعی است. بر این اساس، نظریه عدالت شـهید صـدر،   عادالنه تمرکز ایشان بر روابط ةدهند نشان

  .گوید می سخن کارفرما و کارگر میان روابط نظام در پیشینی و فرآیندي عدالت برقراري از پسینی، و توزیعی عدالت

    .فرآیندي عدالت عامل،- مالک الگوي درآمد، شهید صدر، توزیع نظریه عاملیت، نظریه: ها دواژهيکل
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  مقدمه

 ن اقتصـادانان یاز برتـر  یکیعنوان  به، یجهان کنوبل اقتصاد و معاون سابق بان زهیبرندة جا، تزیگلیجوزف است

 اتیـ م بـر ادب کحـا  انی(جر یکالسکنئو انیبا نقد جر، آثار خود در مقدمۀ مشهور جلد اول مجموعه، معاصر

 یکالسـی کنئو اندیشـۀ   لکمشـ  سوییزي و رابینسون چونهم ه برخیکند ک ین عنوان میمعاصر) چن ياقتصاد

 یاساسـ  لکمشـ اسـت کـه    یدرحـال . این اند ه ردک خالصه بازار اقتصاد نقد و رقابت در نقصان مسئلۀ در را

. بـه نظـر آنهـا،    باشد می يدار هیسرما نظام یدرون روابط نگرفت نادیده ،کالسیکنئو نظري و انتزاعی هاي  الگو

 در فـرض  این. و یا استخدام سرمایه توسط کارگر وجود ندارد سرمایه صاحب بین اجاره نیروي کار توسط

 سـنّتی  پـارادایم  در، گرید  عبارت به ).xviص ، 2009، تزیگلیاست(است شده اعمال  یکالسیکنئو هاي  الگوم  تما

 حـذف  بـا . باشـد  محصـول ، در نهایـت  و تولیدفرایند  ،بنگاه کمال سیک چه هک ندک نمی فرقی، کالسیکنئو

ـ  اصـلی  سؤاالت به پاسخ براي بازار جز دیگري گزینۀ عمالً،  »کمال یستیک« از سؤال ـ تول اقتصـاد  کی  يدی

 هـا  تصـمیم  این سیک چه« هک است خالی، امروزي نینو اقتصاد در ژهیو به، سؤال این جاي اما. ماند نمی باقی

  گیـري  تصـمیم  هـرم  رأس متولیـان  سـانی ک چـه ، تولیـد فراینـد   دهی سازمان در، دیگر تعبیر به »گیرد؟ می  را

  )220ص ، 1389، یغامی(پ هستند؟

ریشه بسـیاري از منازعـات نظـري در    » دین عوامل تولیبو قراردادي  ينهاد  باتیترت یچگونگ« ۀمقول

ـ    یبا پ ن موضوعیت ایاهممیان مکاتب اقتصادي است.   »یاضـاف   ارزش«پرچـالش   ۀونـد خـوردن بـا مقول

ت یـ ه بـا توجـه بـه ماه   کـ شـده اسـت    ن فـرض بنـا  یبر اساس ا، یاضاف  ارزش ۀشود. مقول یدوچندان م

 یسـ کچـه   آن شـده از  جادیا اضافۀ ارزش، دیتولفرایند  ت)سش از مجموع اجزایل بک(حاصل  يافزا هم

  د.  یتولفرایند  کا مالیس یرئ يه براکخواهد بود ن یا یاست؟ پاسخ اجمال

گر اسـت  یدیکـ از  ياقتصـاد  يهـا  دهیـ هـا و ا  شـه یز اندیتما ۀنقط، است یسکچه فرایند  که مالکنیا

ن موضـوع اقتصـاد در سـه    یتر عنوان مهم ه را بهین نظری) ا1358( نسونیراب). 1388، یغامیوفا و پ ي(زاهد

ـ  ، »تیـ عامل«ۀ ینظر يبر مبناد صدر یشه ۀینظر یبازخوان. ندک یم یقرن گذشته معرف ن یدر چـارچوب چن

ـ نظر یکعنوان  به د صدریشه عیتوز ۀیشود به نظر ین امر موجب میگردد. ا یمطرح م یپرسش شـرو  یپ ۀی

و  ينظـر  يهـا  ها و توسعه ارفرما) توجه شود و داللتک ارگر وکا یه (یار و سرماکان یروابط م یدر طراح

ه پژوهش حاضر در تـالش اسـت   ک يا                 مقوله ؛مشخص گردد ياقتصاد ۀعادالن نظام یآن در طراح یعمل

  ن عرصه را بردارد.یاول در ا تا گام

ـ برانگ ست. از مباحـث چـالش  یشورمان نک یاسیس -  یاجتماع ياز فضا ين جدایادین پرسش بنیا ز ی

ـ ، ریـ اخ يهـا  شور در دههک یاسیس یو حت یاجتماع، ياقتصاد يدر فضا ـ ارتبـاط م « ۀمقول ارگر و کـ ان ی
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 يا ه است. نمونـه یسرما ارگر و صاحبکژه یو به، دین صاحبان عوامل تولیقرارداد ب ةتبع نحو و به »ارفرماک

ه کـ  مشاهده نمـود  »ارک قانون«ب یان تصویدر جر، 60 ۀتوان در ده یرا م زیبرانگ چالش يها ن بحثیاز ا

  بحث و نزاع بود.  ضوع مو »ارگرکارفرما و کان یتعادل ارتباط م« ۀمقول، در آن

ـ توز«ۀ یتوان در نظر یه را میسرما ارگر و صاحبکان یچالش م ينظر يمبنا ان عوامـل  یـ ع درآمـد م ی

 یـک شـده از   ع درآمـد حاصـل  یـ ه به نحـوة توز ک اي افت؛ نظریهی) Distribution of Factor Income» (دیتول

ـ توز یچگـونگ  یش از نحوة طراحیه پک يزید اشاره دارد. چیتول ان صاحبان عواملیم يدیت تولیفعال  عی

پرسـش از  ، گـردد  ین مطرح میادیعنوان پرسش بن ت برخوردار است و بهید از اهمیتول ان عواملیدرآمد م

  د است.یتولفرایند  کا مالیس یرئ

ه کـ کنـد   مـی رهنمون  یتیریو مد ياقتصاد اتیمطرح در ادب يها هیگر از نظرید یکین پرسش ما را به یا

شـود.   یمـ   ادی)Principal-Agent Model(»عامل ـ کمال يالگو« ای) Agency Theory( »تیعامل ۀینظر« نام از آن با

و چـالش تعـارض اهـداف     یزشـ ین نظام انگییتب يبرا» تیۀ عاملینظر«نوعاً از  یدانشگاه ياگرچه در فضا

 يهـا  کسـ ین ریـی تباز ایـن عنـوان بـراي     یت مـال یریات مـد یو در ادب، شود یبرده م نام» عامل- کمال«ان یم

گـردد؛   مـی اد یـ رعامل یصاحبان سهام و مد یاز مجمع عموم یندگیره به نمایمد أتیان هیتعارض اهداف م

ـ     یبه بحث و بررس» تیۀ عاملینظر«، و مقدم بر آن یاما به لحاظ فلسف ارگر و کـ ن یدر بـاب ابعـاد روابـط ب

ـ ارفرما ک ـ  ی ـ پـردازد. اهم  یمـ  کا عامـل و مال ـ  یسـت یت پرسـش از چ ی شـه در مقولـۀ   یر، سـو  یـک از  کمال

  د دارد.ین عوامل تولیانواع عقود و قراردادها ب یدر نحوة طراح، گرید يو از سو، »یاضاف رزش ا«

پیوندي اساسـی وجـود دارد؛   » تیعامل«و » دیتول ان عواملیدرآمد م عیتوز«ۀ ینظر ان دویم

 يالگو، کمال یستکید و پاسخ به پرسش از یتول ان عواملیم یتعامل  يردن الگوک مشخصزیرا 

ه است) یسرما ار و صاحبک صاحبآنها  نیتر ه مهمکد را (یتول عواملمیان  يقراردادها یطراح

  .نماید می مشخص

دمحمدباقر ید سـ یشـه جمله  از، ي متأخراز فقها یبرخ يها با تالشژه یو به، هیرسد فقه امام ینظر مبه 

 يبـه مجمـوع آراء فقهـا    یده نظم يبرادر تالش  يمطهر ید مرتضیشه استادو  صدر یامام موس، صدر

را بـه   یاسـالم  اقتصـاد د) برآمدند تا نگـاه  یتول ان عواملیدرآمد م عیتوز ۀن مسئله (مقولیا متقدم در مورد

 امـام  نخست در مجموعه مقاالت ،ن بحثینند. اک زیمتما ياقتصاد اتبکر مین مسئله مشخص و از سایا

 دیشـه  مانـدگار  ها را در اثر ن تالشین اید بارزترید. اما شایطرح گرد اسالم تبکم ۀدر مجل صدر یموس

ـ تـاب بـه ا  کاز مطالـب   یتوجه زان قابلیه مکافت یبتوان  اقتصادناتاب کدر  صدر ن و یادیـ ن موضـوع بن ی

بـه   توجه نشـد. بدان  يصورت جدبه ، بعد يها ه متأسفانه در سالک يافته است؛ امری  اختصاص یاساس
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ـ باشـد؛ ز   یاسالم اقتصاد ةوار به حوز نظام  شروع استفاده از نگاه ۀن مسئله نقطیبه اتوجه رسد  ینظر م را ی

 یزنـدگ  یعمـوم  لکشـ  از یجزئ و دارد یوستگیپ، شیخو ةستردگ اتیجزئ و روش در یاسالم اقتصاد

  .)291ص ، ق1408، (صدرشود یبررسصورت مجزا و جداگانه  به دتوان یاست و نم

ـ توز«ۀ ینظر یطراح ير براکن سه محقق و متفیتالش ا ـ تول ان عوامـل یـ ع درآمـد م ی د از نگـاه  ی

ـ نظر بـا ، نیادیـ ل بنکاز همان ابتـدا و بـه شـ   » یاسالم اقتصاد ـ نظر، و )Value Theory» (ارزش«ۀ ی ۀ ی

ـ نظرپیوند خورده است.  )Add value Theory»(یارزش اضاف« ـ توز«ۀ ی امالً وابسـته بـه   کـ » ع درآمـد ی

  است. مزبور يها هینظر

  سد:ینو یم، داند یاز اساس مستحدث م يا دهیرا پد »يدار هیسرما« ۀه مقولک، يد مطهریشه

، گـذرد  یشتر نمیاست که دو سه قرن از عمر آن ب يا سابقه ینو و ب ةدیک پدی، امروز يایدر دن يدار هیسرما

ـ ازا .د اسـت یک جدیتکن یشرفت و ترقیاست که محصول پ ينو یو اجتماع ياقتصاد ةدیک پدیو  ، رو نی

  .)480ـ479ص ، 20ج ، 1386، مطهري( ...»د از آن بحث شودیمستحدث باۀ ک مسئلیعنوان  مستقالً به

رامـون ارزش  یپشـده  مطرح  يها هینظرفهم گرو  درداري  سرمایه ییشناسا يبراتالش فقها به نظر ایشان 

  .(همان)استع درآمد یتوز، آن تبع و به

نقشـی اساسـی   د یـ ن صاحبان عوامل تولیماب یف يد و قراردادهایان عوامل تولیم یتعامل يالگوتحلیل 

ـ را یتعـامل  يهاالگوان ی. در مدر تبیین توزیع درآمد میان عوامل تولید دارد  يالگـو ، دیـ ج در عصـر جد ی

دار تبیـین   عهـده » نظریه عاملیت« .است »یدست نییپا -  یروابط باالدست«و  »مراتب بر سلسله یروابط مبتن«

ـ نظر یاجمال یات موضوع و معرفین پژوهش ضمن طرح ادبیا ـ توز« ۀی ، »دیـ ان عوامـل تول یـ ع درآمـد م ی

ـ  يه الگوهایاز زاود صدر یشه ۀینظر یبازخوانبه ، هیامام ياز نگاه فقها ژهیو به عامـل پرداختـه و    -  کمال

ات و یـ ن نظریبه مـتن آخـر  خارج نموده و آن را  یکدئولوژیو ا یتبکم یتا مطلب را از قالبکند  می یسع

نظریه توزیـع درآمـد    یو عمل ينظر ۀمنجر به توسع، رویکردن یند. اکخرد منتقل  اقتصاد ۀشرفتیمسائل پ

از  یمـ یه تـا قواعـد تنظ  دیگردتالش کند. در این بحث  کمک می ياقتصاد ۀعادالن نظام یطراحشده و به 

  ارائه گردد. اقتصادناتاب کدر  د صدریشه ۀیارفرما در قالب نظرکارگر و ک ۀرابط

اسـت.   متعـارف  هیفاقد فرض، رو نیا است. از يو نظر نیادیو از نوع بن »یتشافکا« ن پژوهشیت ایماه

، هیـ د از منظـر فقـه امام  یان عوامل تولیع درآمد میتوز يالگوحاضر این است که پژوهش  یاما سؤال اصل

براي پاسـخ بـه    دارد؟» تیعاملۀ ینظر«بر  يا و توسعه ينظر يها چه داللت، د صدریشه ۀید بر نظرکیبا تأ

قـه امامیـه،   باید به سؤاالت دیگري همچون الگوي توزیع درآمد میان عوامل تولید از منظر ف این سوال می

  نیز پاسخ گفت.» عاملیت«و » توزیع«نظریه  وارتباط میان د و مفهوم نظریه عاملیت
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  قيتحقة نيشيپ

اسـت.  منتشر شده ،  »دیان عوامل تولیع درآمد میتوز«ۀ ینظرکشور مباحثی گذرا پیرامون  یعلم يدر فضا

د یشـه  چـون هم يافـراد  يهـا  ه حاصل تالشک، یاسالم ر در باب اقتصادیعصر اخ یکالسکاز آثار پس 

د یشـه  ) واسـالم  ياقتصاد يها افتیره تابک(عمدتاً با  صدر یموس امام، )اقتصادنا تابک(عمدتاً با  صدر

شـاهد  ، در چند دهـه بوده، ) اسالم ياقتصاد نظام  به ينظر يها ادداشتیمجموعه عنوان (عمدتاً با  يمطهر

ـ ا يهـا  م. تـالش یهستن یادین مسئله بنیادربارة پژوهش  يندک  یاسـالم  اقتصـاد  ةن سـه تـن در حـوز   ی

بـدان توجـه   متـر  که کنمود ن مسئله فراهم یاخصوص  دربحث  يبرا یخوب يو اجتهاد ينظر يها هیما

  .ه استشد

 ي. بـرا در زمینه نظریه توزیع انجام شده اسـت ور کت مذیشخصسه هاي  اندیشهدر اندکی  ها پژوهش

ـ توز« ۀیـ ن نظرییضمن تب ی) در پژوهش1388(، وفا يزاهدو  یغامیپ، مثال ـ بـر اسـاس نظر   »ع درآمـد ی  ۀی

ـ نظردر » زمان«و  »پول«نقش دو عامل  یبه بررس، د صدریشه ـ توز ۀی ، گـر ید یع پرداختنـد. در پژوهشـ  ی

د یشـه  يهـا  عمدتاً بر اساس تالشو د یان عوامل تولیم يردکارکع یتوز ين الگویی) به تب1375( وضلویع

. نـد ه پرداختین نظریا یفقهابعاد  ی) به بررس1392، زاهد و ي(مهدو زیها ن پژوهش یپرداخت. برخ صدر

ـ توز« ۀیـ ن نظریـی تبدر زمینـه   ۀجملـ  ه ازکـ شده   ز انجامین يگرید يها پژوهش  »هیـ ع از نگـاه فقـه امام  ی

ـ ن) 1384(» دیـ مف خیش«آموختگان دانشگاه  از دانش یجمع است.صورت گرفته  )1382، يری(تسخ بـه  ز ی

  اند. ردهکن باب اقدام یدر اسنت  اهل نارکآثار متف یبرخ ۀترجم

، ن پـژوهش یـ ه در اکـ آن اسـت  ، شده اشاره  يها ن پژوهش از پژوهشیز ایو نقطۀ تما ينوآور

) بـه  د صـدر یشـه  يهـا  د (عمدتاً بر اساس تـالش یان عوامل تولیع درآمد میتوز ين الگوییضمن تب

نشان  یاسالم شۀیپرداخته و بر اساس اند» تیۀ عاملینظر«ارتباط با  آن در ينظر يها داللت یبررس

 ییهـا  در چـه حـوزه  ، شـتر یب یینمـا  واقعسبب  به »تیعامل ۀینظر« يبعد  قاتیر تحقیه مسکدهد  یم

  ت توسعه دارد.یقابل

  »ديتول عوامل انيم درآمد عيتوز« ةينظر الف.

ـ مناقشات در بـاب نظر   ۀشیري، اقتصاد دیعقا  خیدر تار ـ توز« ۀی ـ  »عی  :ك.(رسـت ا »یاضـاف  ارزش « ۀمقول

ا صــاحب یــ کمالــ  یســتکی«بــا پرســش از  »یاضــاف ارزش«بحــث از . )109ـــ93ص، 1368، يمطهــر

هـاي   پاسـخ  ياقتصـاد  گوناگون  اتبکم .آغاز شد »يدیتول يها تیحاصل از فعال ةدشدیتول یاضاف ارزش 

د یـ ژ. ك(ر. دانستند می یاضاف ارزش   صاحبرا  نیزممالک ها  راتکویزی. فاند دادهن پرسش یبه امتفاوتی 

۱۰      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

ـ  مـی قلمـداد  را مالـک آن   ارگرکـ نیـز  هـا   ستیسکمار .)78ـ42ص، 1381، ستیو ر داران  د. طـرف کردن

  دانند. را مستحق دریافت ارزش اضافی می هیصاحب سرمانیز  يدار هیسرما

  :زیر است مقدمه دوطرح بحث فوق مستلزم توجه به 

ـ تولفراینـد   وارد، يعنـوان ورود  ه بـه کـ هاسـت   از نهـاده  يا د مشتمل بر مجموعهیمقدمۀ اول: تول د ی

 تصـویري  متضمن دیتول تابع، اقتصاد یمبان هاي تابک همۀ ند. دریگو» دیتول يها نهاده«آنها  شوند و به یم

 و سـلبی  هـاي   ورودي سایر و مولد هاي   نهاده از اعم،  فرایند این هاي   داده، آن طی هک است تولیدفرایند  از

» یرانسـان یغ يهـا  نهاده«و » یانسان يها نهاده«ها را به  ن نهادهیا یشوند. برخ می  تبدیل محصول به، ایجابی

). امـا در عمـوم   1388، یغـام یپزاهـدي وفـا و   ( انـد  ردهکـ را احصـا   يدینهادة تول 13رده و تا ک کیکتف

(مشتمل بر تمـام  » نیزم«سه عامل نوعاً به ، یاقتصاد اسالم یکالسکو آثار  یاسیۀ اقتصاد سیاول يها تابک

  .)ب 1357، صدرر.ك: ( اشاره شده است» ارگرکا یعامل «) و  یکیزی(ف» هیسرما«، )یعیمنابع طب

 ۀدسـت  سـه ) به 407ص ، ق1408، (صدرد صدر یشه يبند طبقه ر اساسب، ع درآمد یمقدمه دوم: توز

  شود: یم میتقسزیر  یلک

 يهـا  آب، یمعـدن  مـواد ، نیزمشامل  یعیمنابع طب :دیتول یعیطب منابع ناظر بر، دیش از تولیع درآمد پیتوزـ 

 یعـ یطب يهـا  ثـروت  یخصوصـ  تیکمال و حقوق منشأ ارکه کنیاست. ا یعیطب يها ثروت ریساو   یعیطب

 یخصوصـ  حقـوق  بـا  ارکـ  ونـد یپاسـت.   كمشـتر  يا قاعده، یعیطب منابع به مربوط امکاح تمام در ستا

 دیـ مف ياقتصاد ارک، یاسالمۀ ینظر در .است امکاح آن تمام در كمشتر موضوع و ثابت عنصر، یلکطور به

 ماننـد  ؛اسـت  یخصوصـ  حقـوق  موجداقتصادي  ارک .است حق منشأـ  بخش انیز ارک نه وـ  ثمربخش و

ـ با دریـ گ قـرار  یخصوص حقوق منشأ ارک هکنیا يبرا، يبند جمع در .جنگل از زمیه يآور جمع  صـفت  دی

 یتلقـ  تیـ کمال منشـأ  ،ندارنـد  یبـازده  و یانتفـاع  تیـ ماه هکـ  یاعمـال ، يرو نیبد د.باش داشته ياقتصاد

  بر این اساس، دو اصل زیر قابل ارائه است. د.شون یمن

 ت.اس شیخو ارک محصول کمال، یعیطب ۀیاول مواد يرو ارکسبب  به عامل. 1

 مزاحمـت  از مـانع ، دنک یم دایپ ثروت در یحق، آن استناد به عامل هک، تثرو از يبردار هبهر به اقدام. 2

  .ندک يبردار ه بهر ثروت آن ازتواند  ینم کسی، عامل از ریغ رایز ؛شود یم عامل از مال انتزاع و گرانید

 طیشـرا  عتیطب هک، لمنقو يها ثروت ازتیح امکاح. است استوار نینخست اصل بر ایاح و دیص امکاح

ـ  دوم اصـل  برنیز  هآورد فراهم انسان يبرا راآنها  از يردارب ه ربه  آوردن وجـود  بـه ، نیبنـابرا  .اسـت  یمبتن

 یعـ یطب يها ثروت در یخصوص حقوق یاصل  منشأ، ود آن از مستمر انتفاع و یعیطب ت ثرو در تازه طیشرا

 خـام  يهـا  ثروت عیتوز مقام در يفرد حقوق یهدف بررس، »دیتول از شیع پیتوز« ۀینظر ۀمطالع در. است



   ۱۱» عامليت«اساس نظرية  فقهي توزيع درآمد ميان عوامل توليد بر بازخواني نظرية شهيد صدر در الگوي

ـ  .اسـت ه ثروت در ارک نقش نییتع متوجه بحث، تاس مزبور حقوق منشأ ارکچون است و  ـ نظر در یول  ۀی

ـ  يبـر  سـهم  از و میدار ارک دیعوامل تول شیآرا با »دیتول از پس عیتوز« ـ تول از ل پـس عوام گفتـه   سـخن  دی

  .)296ـ269 ص، 1357، شود(صدر یم

 یناظر به چگـونگ ، دیعوامل تولان یع درآمد مینجا توزیدر ا ت):ین فعالیا حید (یع درآمد پس از تولیـ توز

  است. ینیع پسیتوز، اصطالح د است و بهیتول تیع درآمد پس از انجام فعالیتوز

 عیبـازتوز بـه  ه کـ  انـد  ردهکـ ز مطـرح  یرا ن یسوم عیتوز یبرخ، عالوه بر دو سطح باال ـ باز توزیع درآمد:

  خمس است.ات و کز ۀمقول، یاسالم آن در فقه نۀ. نمونظر دارددرآمد در جامعه 

. اسـت  یموضوع چنـد سـطح   یک، یاسالم ع درآمد در نگاهیموضوع توزبا توجه به آنچه گفته شد، 

    این سطوح عبارتند از:

  ؛ها) (سطح فرصت دیش از تولیع پیتوز ۀ: مرحلیکسطح 

  ؛د)یان عوامل تولیع درآمد می(توز ت مولدیسطح دو: سطح فعال

 ی(جمعـ  افـراد)  يازهاین حداقل نیتأم يار براکان یاز پا پست یمکحا ۀ(مداخل عیسطح سوم: بازتوز

  .).375ص ، 1384، سندگانیاز نو

مکاتب اقتصادي در پاسخ به این سوال که توزیع درآمد در سطح دوم (توزیع پس از تولید) چگونه باید 

  به صورت خالصه آمده است: 2شماره اند که در جدول  هاي مختلفی ارائه نموده صورت گیرد، دیدگاه

  ي به سؤال از رئیس فرایند تولید : مکاتب اقتصاد2 جدول

  کا مالیس یرئ  يتب اقتصادکم  فیرد

  يارکد با همیعوامل تول ۀهم  طلب یسم تعاونیالیسوس  1

  )یعی(منابع طب نیصاحب زم  یراسکویزیتب فکسم و میفئودال  2

  د)یتول (ابزار یکیزیف ۀیصاحب سرما  یسنت يدار هیسرما  3

  یه مالیصاحب سرما  مدرن يدار هیسرما  4

  ارک يروین  سمیسکمار  5

  یعامل و سهام ت چندکمشار  یتکشر يدار هیسرما  6

  دهین و صاحب ایارآفرک  يتریشومپ  8

  229، ص1388منبع: پیغامی، 

  ديان عوامل توليم يتعامل يالگوها

  چینش زیر مطرح شده است:در زمینه نحوه تعامل میان عوامل تولید، دو نوع 

  )؛تیبر عامل یمبتن يالگو(یدست نییپا - تعاملی عمودي: روابط باالدستی يالگو ـ الف

  ).یتعاون يالگو( ت بین عوامل تولیدکمشار  تعاملی افقی: الگوي ب ـ

۱۲      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

ـ  هرگونهفاقد  یروابط افق يبر مبنا یافق یتعامل يالگو ـ یـ س یرئ ـ تولفراینـد   در کا مال د بـوده و در آن  ی

هـا در   میست. تصـم الگون یبرآمده از ا یتعاون يمعروف به الگو يست. الگوین یباالدست از روابط يخبر

اسـت. امـا    يریـ گ میتصم يبرا يرأ حق يدارا ياست و هر عضو یزن رات و چانهکحاصل مذااین الگو 

از تعـامالت  الگو این . باشد او می شدةرین اجو عامال سیرئبین  یمراتب سلسله روابط يدوم بر مبنا يالگو

  و» مرئـوس ـ   رئیس«،  »رعیت�ـارباب  «چون هممعمول بوده است. نظاماتی  بسیار روابط انسانی در تاریخ

تعـاملی   ةاز این شیو، نیز در بسیاري از ابواب یفقه يها ابتک. در هستند از این قبیل »ارگرکـ دار سرمایه«

 راهـن  ؛زوجـه  ـ زوج ؛موال ـ عبد ؛والد ـ و تمشیت روابط ولد يساز الگو، مثال يراباست.  شده  استفاده

ـ نظر عمـودي توجـه دارنـد.    تعـاملی  طـۀ راب کبه ی ینوع به قیمـ   صغیر و ؛مضاربـ��ـــضارب ؛مرتهن�ـ  ۀی

  است. یتعامل ين نوع الگویجاد ایعامل) برآمده از اـ  ک(مال »تیعامل«

المثـل و   افـت اجـرت  ی(در »دسـتمزد «، یلـ کبه دو روش ، متفاوت یاتیدر ادب اقتصادنادر د صدر یشه

 رد .)206ص ، 1ج ، 1357، (ر.ك: صـدر نـد ک یاشـاره مـ   »تکمشار«د) و روش یت تولکخروج از مشار

،�شـود  یخـارج مـ   یاضاف ع ارزشیتوزیند آفر از حضور در، خود ةآورد ةافت اجاریفرد با در، اول روش

ـ تولفراینـد   کسـ یرش ریو با پـذ  دینما یفا میاس را یرئ  فرد نقش، »تکمشار« روش ه درک یدرحال ، يدی

خواهـد   يا صورت اجـاره  روش اول به ت فرد درکمشار، نیند. بنابراک یم میسه یاضاف  در ارزشخود را 

  ).253ص ، 1392، یت فرد بر اساس محصول خواهد بود (شعبانکمشار، روش دوم ه درک یدرحال، بود

  هيد در فقه اماميتولان عوامل يع درآمد ميقواعد توز

ـ توز« ۀیـ ل نظریبه تحل، ن مسئلهیبه ا ياقتصاد گوناگون اتبکمسئله و نگاه م ریاز تقرپس   اقتصـاد در ع ی

 د صـدر یشـه  يها شده از تالش  برگرفته ـ  اشاره شد هک همچنانـ ن بخش  یا ةم. عمدیپرداز یم »یاسالم

، صـدر : ك(ر.» ربنـا یت از روبنـا بـه ز  کحر«از روش  يریگ ر با بهرهکن دو متفیاست. ا صدر یموس امام و

ـ انـد. ا  ردهکـ ه تـالش  یـ ع از منظر فقه امامیتوز ۀیم نظریدر جهت تنظ) 60ـ21ص ، 1ج ، 1357 ن روش ی

ان یـ م یقواعـد تعـامالت  از ، دشده از جانب شارعییه با استفاده از انواع عقود مشروع تأکل است کن شیبد

ن یـ دها و خطـوط قرمـز ا  ینبا، اند د نشدهییه تأک ياز عقود يمند بهرهو با  رده استک د استفادهیعوامل تول

  د:یافزا ین روش میان ایدر ب د صدریشه گردد. یه مشخص مینظر

 اقتصـاد  ه دربارةک یسکدهد.  یم لیکتش را روبنا یقانوندستگاه  و، اربنیز ياقتصاد تبکم قواعد و اتینظر

ـ  .اسـت  مواجه - شده  لیمکت قبالً آن ينظر ساختمان هکـ  يمنجزبا دستگاه  ندک یم مطالعه یاسالم  او ارک

 آن از را زمـان  غبـار  و ندک نییتع را یاصل قواعد، اندیبنما رادستگاه  یقیحق طرح هک بود خواهد نیا تنها



   ۱۳» عامليت«اساس نظرية  فقهي توزيع درآمد ميان عوامل توليد بر بازخواني نظرية شهيد صدر در الگوي

 سـم یالیسوس و يدار هیسـرما  داران فطر ارک هک یدرصورت، تاس جستن و تشافکا ما ارک، نیابنابر د.یبزدا

ـ  روبنـا  بـه  قاعـده  از و، عفر به اصل ازه ینظر نیوکت در .است تبکم ابداع و نیوکت ـ  یم ـ  م؛یرس  در یول

  ).60ـ21، ص 2ج، 1357، (صدر است نیا از ریغ آغاز ۀنقط و ریس خط تشافکا

 یسـهم  »دمـز « د.سـو  و االجـاره  مال، هبهر، مزد د:شو یم میتقس قسم چهار به، يدار هیسرما عیوزدر ت سهم

ـ  یپـول  ۀیصـاحب سـرما   بـه » بهـره «شـود.   می ارگرک یعنی ،دیتول یانسان عامل بینص هک است . رسـد  یم

 در فعـالً  و عمـالً  هکـ  اسـت  يا هیسرما يبرا »سود«، هباالخر و، تاس نیزم و تعیطب بینص »االجاره مال«

 سـهم  و شـده   داده قرار سطح کی در دیتول عناصر متما ،در این شیوه توزیع .است شده  داده تکشر دیتول

  شود. محاسبه می دیتول درآنها  تکمشار زانیم با متناسب، لمحصو از دامکهر

 اسـالم  رایـ ز ؛شناسـد  یم مردود مطلقاً را آن و رددا یاصول اختالف يدار هیسرماتوزیع  ۀینظر با اسالم

ـ  در راآنها ، دده یم قرار واحد سطح در را دیعوامل تول هک، يدار هیسرما برخالف ـ  قـرار  فیـ رد کی ه دادن

رسـد از مباحـث    یبه نظـر مـ  ، يرو نیبد د.ندار قبول تقاضا و عرضه قانون طبق را عیتوز، رو نیو ازا است

  رد:کاستنباط  یبتوان دو اصل را در نگاه اسالم، »عیتوز« ۀین در باب نظریصدر

، صدر دیشه ۀشیدر اند، غرب شرق و رکبرخالف تف د:یان عوامل تولیم یو همگن يتساو عدم . اصل1

ـ تول يهـا  ر نهادهیو سا یو مال یکیزیف ۀیسطح قراردادن انسان با سرما هم آوردن شـأن انسـان    نییپـا ، يدی

  است. یاهللا در هست فۀیخلعنوان  به

ـ آ یدر ادامه م که همچنان و...):  هیه و ثانوید اولیمحصوالت (تول یهمگن  . اصل عدم2  د صـدر یشـه ، دی

ـ اول دیدر توله کد دارد کین امر تأیبر ا اقتصادنادر  ارگر) اسـت و  کـ ت عامـل ( کیـ محصـول تحـت مال  ، هی

 ۀیرِ صـاحب سـرما  یو در نقش اج دهدخود را اجاره  يرویتواند ن ینم، دیتولفرایند  کارگر در نقش مالک

 ا بـر یـ گـردد و   یر مـ یا اجی، ندک ید میا خودش تولی، يثانو د محصوالتیباشد. اما در تول یو مال یکیزیف

 شود. یم یکشر يد ثانویدر تول، »جعاله«چون هم ياساس عقود

در حالـت تولیـد    يدیتولمحصول ، دیتول از پس عیتوز، در مرحلۀ شهید صدربر اساس دیدگاه 

 صـاحبان  و، دباشـ  ، مـی ردهکار ک شخصاً یعیطب ۀیاول مواد يرو هک است یسک تیکمال در فقطاولی 

ـ تول در مزبـور  لیوسا و ابزار رایزبرند؛  ینم محصول از یسهم هیسرما و نیزمو  دیتول ابزار ـ  دی  ۀجنب

 ارکـ  عامـل  آن از را محصـول  تمام اسالم د.یآ یم دست به عتیطب ردنک مهار يبرا تنها و رددا یفرع

ـ نظر در، نیبنـابرا . اسـت  دانسـته  اجرت  قحمست ار ارک ابزار و نیصاحبان زم و داند یم ، یاسـالم ۀ ی

 و آمده دست  به یعیطب مواد يرو ارک اثر در هک است یثروت یاصل صاحب نندهک دیتول و سازنده انسان

مسـئول    ابـزار  صـاحبان  برابـر  در نندهکدیتول یول. ندارند محصول اصل از يا بهره دیتول يماد عناصر

۱۴      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

ـ یـ ان تولید میبا، ن بحثیاست. البته در ا دیتول يماد سهمپرداخت  ـ قا کیـک تف يو ثـانو  ید اول ل ی

  .)1357، ص 1(ر.ك: صدر، جشد

  آمده است:د صدر یشهبر نظر  از عقود بنا یبرخ لیذدر جدول 
  »عیتوز«ۀ یها در نظر و داللت ی: عقود اسالم3 جدول

  ع درآمدیتوز ۀیها بر نظر داللت  نام عقد  فیرد

  یتکصورت مشار ه بهیسرما صاحب ان عامل ویناظر بر رابطه م - يتجار يعقد   مضاربه  1

  مساقات  2

 و است درخت صاحب آن از تماماً، دعق بطالن حال در محصول هک دارد وجود صراحت، تمساقا در

 و ندارد، ندیگو یم »المثلةاجر«، اصطالحدر  هک، ارشک با متناسب یاجرت ۀمطالب جز یحق عامل

 افتیدر مشابه موارد در و داده انجام درختان یثمربخش يبرا عامل هک است یخدمات يبازا ماالمثل ةراج

 نماء رایدارد؛ ز یبرم را ثمره لاص حبصا و المثلةاجر لعام، ندر صورت بطال، تمساقا درت. اس شده

  .است اصل تابع، تیکمل در

  مزارعه  3

 المثل ةاجر دیبا نیزم صاحب شود داده يرأ بطالن به اگر یول، تاس زارع آن از زراعت، يا هینظر به بنا

(اگر مزارعه باطل باشد و بذر از آن  د.دار تعلق او به زین محصول باشد عامل از بذر اگر و دبپرداز را آن

 آن از بذر اگر یول. ن بپردازد و محصول مال عامل استین را به صاحب زمیزم ةد اجاریعامل باشد با

 قرار بذر صاحب تیکمل در محصولزد. بپردا را ارک ابزار و عامل المثل ةاجر دیبا باشد نیزم صاحب

  .است زراعت یاصل هیاول هیما بذر رایز ن؛یزم صاحب ای و باشد زارع هکآن از اعم، ردیگ یم

  ت عنانکرش شریپذ- ت ابدان)کصورت شر به ارکة قاعد یت ابدان (نفکبطالن شر  تکشر  4

  م ربایتحرسبب  به صورت قرض ه بهیبطالن حضور صاحب سرما  قرض  5

  1369 ،منبع: بیات

 ۀجنبـ  يحاو قاعده نیا .ندارد يگرید منشأ، يدیتول سازمان خالل در ارک زشیر جز درآمد هکآن حاصل

 و حیصـح  باشـد  آمده دست به ارک اساس بر هک یموقع تنها درآمد، یجابیا ةقاعد در .است یسلب و یجابیا

ـ تول ارکـ  از هکـ  يدرآمـد  هـر  نیـز  یسلب ۀجنب از .است یقانون  یرقـانون یغباشـد   امـده ین دسـت  بـه  يدی

  ).156ص ، 2ج ، 1357، است (صدر شده  شناخته

  :سازد منعقد قرارداد ،عامل با است نکمم صورت دو به یمال ۀیصاحب سرما

ـ ا در د.نـ کمنتقـل   عامـل مالکیـت آن را بـه    و دهد قرار عامل اریاخت در را خود هیسرما شخص. 1  نی

 در یول ر.یخ ای باشد برده سود هکآن از اعم، تاس ضامن عامل، یقانون طیشرا ریسا وجود فرض به، تحال

  .بود نخواهد کیشر عامل با یاحتمال منافع در هیسرما صاحب، لمقاب

 آن بـا  دادوسـتد  و معامله يبرا را يگرید و دارد نگه خود تیکمال در رااش  هیسرما هیصاحب سرما .2

 یحقـ  هیسرما صاحب هک است حالت نیا در .دباشن کیشر شده حاصل منافع در هک ندک توافق با او و دایپ

  ).  175ص ، 1382، يری(تسخد آور یم دست به سود در

 شـده  منظـور  مقـام  نیتـر  یعـال  و حصه نیتر بزرگ، ماسال ي اقتصاد بتکم در ارک يبرا، اساس نیبرا

 هکآن بدون، دباش میسه شده حاصل سود در یزراعت و یصنعت، يتجار دیتول کی در تواند یم رگراک. است
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ـ نـه در ز ، تاسـ  یکتنها در سـود شـر  ز عامل یدر مضاربه ن ی(حت ندیبب انیز هشدوارد خسارت از ز اان). ی

 هـم   آن، دباش میسه تواند یم دیتول سود در هیسرما. ندک افتیدر) مزد( ثابت سود تواند یم ارک، رگید يسو

 حـرام  و ربـا ، هیسـرما  يبـرا  ثابـت  سود یول، رضر در هم و داشته باشد یسهم نفع در هم هکنیا شرط  به

 االجـاره  لمـا  توان یم فقط دیتول ابزار يبرا، دیتول در یعنی ت؛اس ازیامت کی يدارا فقط زین دیتول . ابزاراست

 .بود نخواهد محصول از يا حصه يدارا و گرفت نظر در

دریافت سـود متغیـر    و دریافت سود ثابت (مزد)،امکان  ارک، دنک یان میبصدر  یموس  امام هک گونه آن

ـ  مزد، نیز دیتول ابزاربه  .را دارد انیز در تکشر با سودولی سرمایه تنها حق دریافت  را دارد. بدون زیان  ای

 .)25ص ، 1386، (صدرگیرد  اجرت تعلق می

بـرخالف  ؛ د ناهمگن اسـت یان صاحبان عوامل تولیقواعد تعامل مدر اسالم  ،د صدریشه ۀینظربنا به 

عقـود و   شـتر یب، هیـ در منظـر فقـه امام   .د دارندیعوامل تول له نگاه همگن به مجموعه تعامکاتب کر میسا

و در  یافقـ  یتعـامل  يالگـو مـوارد   یشود. در برخ یم میتنظ یط واقعیمتناسب با شرا، تتعامالع آن تب به

ـ یـی تع، دبعـ  ۀدر مرحل ت.شده اس  رفتهیپذ يعمود یتعامل يالگو، رگید یبرخ ـ یـ س ین رئ فراینـد   کا مال

 نظـام  ایـ  یشه بـا تعـاون  یاسالم هم هکست ین نیچنمتفاوت خواهد بود.  يدیت تولید متناسب با فعالیتول

اسـت.   يدیو تول يت اقتصادیت فعالیط و ماهیه تابع شراکبل، موافق باشد) کمالـ   عامل(یتیرع و  ارباب

  ه در سابق گذشت.کاست  یاتبکگر میاز د یاسالم ع اقتصادیتوز ۀین تفاوت نگاه نظریتر ته مهمکن نیا

  »تيعامل« ةينظر

ـ ا از. اسـت  مورد بحث و نظـر قـرار گرفتـه    یمبادالت و یتعامالت يها نهیهز اقتصاد در »تیعامل«ۀینظر  نی

ـ ن »عامل – کمال« ۀینظر و »لکیو – لیاص«ۀ ینظر، »یندگینما« ۀینظر يها نام به، هینظر ـ  زی . شـود  یمـ  ادی

 بـه ، يقـرارداد  توافـق  یـک  چارچوب درتعامل دو طرف  هک دیآ یم دیپد یزمان تیعامل بر یمبتن ارتباط

  ).1972، ان و دمستزیاست (آلچمند ازین دو نیا نیب ارتباط ردنک تیریمد

، وابسـته  داران ران و سهامیان اهداف مدیو در اشاره به تفاوت م يت در بخش تجاریۀ عاملینظر

  شـکل  و در عین حال تعارض منافع و اهداف ایـن دو گـروه   گریدیکبه ل کیل و ویاص بودن منافع

ـ داران) با عـامالن   ل (مانند سهامکا مویس ین رئیرابطۀ ب نییۀ به تبین نظری. اگرفته است الن کـی ا وی

دهـد (او را   یالت مـ کا وی یندگیس به عامل نمایرئ، ن رابطهیپردازد. در ا یت) مکران شری(مانند مد

  پردازد: زیر می ه به دو مسئلهین نظریار را انجام دهد. اکند) تا ک یاستخدام م

  ت).یعامل ۀد(مسئلنند تا در تضاد نباشکراستا  م و همیس را تنظی. چگونه اهداف رئ1

۱۶      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

  .)1384(نمازي، سین عامل و رئیب کسیر يقدرت تحمل برا يساز پارچهیکق و ی. تلف2

ـ  فـه یوظ يورا، خود یشخص منافع يریگ یپ يبرا تالش در عامل هک است آن نظریه نیا يزکمر هسته  ای

بـا   .اسـت  اهـداف  تجانس و ییهمنوا هینظر نیا يزکمر ۀهست، گرید یعبارت به. دارد قرار یتوافق اهداف

 يشـما ، 4شـماره   در جدول، ن مقاله خارج استیا ۀاز حوصل هینظرن یا یلیح تفصیه توضکنیتوجه به ا

  :آمده است هینظرن یا یلک

  : نقاط محوري در نظریه عاملیت4 جدول

  ند.کس کرا منع کسیتحمل ر يها نهیاطالعات و هز یده ل مؤثر سازمانکد به شیعامل باـ  سیروابط رئ  يدیلک ةدیا

  ) و عاملک(مال سین رئیقرارداد ب  لیتحل واحد

  کسیت محدود و روگردان از ریعقالن، ینفع شخص  یشناس انسان يها فرض شیپ

  س و عاملیرئان یاطالعات م تقارن عدم یار اثربخشیمع ۀمثاب به ییاراک، ان رؤسایم یبخش تضاد اهداف  یسازمان يها فرض شیپ

  دیخر قابل ياالک ۀمثاب اطالعات به  فرض اطالعات شیپ

  کسیم ریتسه، ر و مضر)یو انتخاب مغا یاخالق ة(مخاطر تیعامل  يمسائل قرارداد

  عامل)ـ  سیل(رئکیو -  لیاص ۀمسئل  گرید يها نام

  زیآم تیبستن موفق قرارداد، کسیم ریتسه، م منافعیو تنظ ییراستا هم، ییاراک  ساخت(عوامل) وابسته

  و اعتماد یاخالق ةمخاطر، قرارداد، عدم تقارن اطالعات  ساخت(عوامل) مستقل

  Jensen and Mekling (1976)و Alchian and Demsetz (1972), Eisenhardt (1985, 1989)  سندگان مهمینو

  سطح فرد و گروه، دانش اقتصاد  تخصص و سطح

  »احتمال«ۀ ینظر، دانش اقتصاد ینه مبادالتیهز  مرتبط ۀینظر

  مسئله نۀیزم و قلمرو
 تیریمد، مقررات، غرامت و خسارت :یعنی( متفاوت اهداف و کسیر حاتیترج با ییها بخش در عامل و سیرئ نیب روابط

  )يعمود ادغام، احساس

  1985منبع: ایزنهاد، 

رابطـه بـین رؤسـا و    اطالعـات وجـود دارد. در    تقـارن  نان و عـدم یعدم اطم، کسیر، در تمام قراردادها

 يهـا  نـه یبا هزرو، آنها،  اطالعات ندارند. از اینقرارداد  یبخش تیرضا بارةدر یافک ةانداز رؤسا بهعامالن 

ـ  یمخـاطره اخالقـ  رابطـه دو طـرف بـا    ، جـه ینت در .شـوند  میمواجه  یندگیا نمایت یعامل روسـت.   هروب

ـ  یـ رد طبق مکعمل يبرا »عامل یشزیانگ يساختارها«ت یه اهمکنجاست یا ـ یل و خواسـت رئ  کس و مال

. 1 اس، در طراحـی قراردادهـا، چهـار اصـل    بـر ایـن اسـ    ).1384، يابـد (نمـاز  ی یت مضـاعف مـ  یاهم

  شود. در نظر گرفته می . خسارت و جبران برابر4 و ؛یبان دهی. رصد و د3 ؛بخش یآگاه  .2 ؛محور زهیانگ

ه کـ است  یندگیا مسائل نمایالت کدرخصوص مش» تیعامل«ۀ یحجم عمدة مباحث دربارة نظر

ـ بر اثـر فعال  کا مالیه به سازمان کاست  ییها نهیمحور آن هز ر(عامل) یطلبانـۀ مـد   منفعـت  يهـا  تی

انـد (جنسـن و    ردهکـ اد ی یندگیالت نماکها و مش نهیهز يتا هفت مسئله برا یشود. برخ یل میتحم

 يهـا  نـه یتـر از مجموعـه مباحـث هز    يتواند محـور  یرسد آنچه م یبه نظر م ی). ول1979، نگیلکم
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ـ تعامـل م  یو چگونگ کمال یستکین به یادیتوجه بن، باشد یندگیا نمایت یعامل ـ  ی  کان عامـل و مال

ه بـه دنبـال   کـ است » تیعامل«ۀ ین پژوهش در فلسفۀ نظریمرتبط با موضوع ا یاست. پرسش اساس

ونـد دو  یپ يبـرا  ین نقطـۀ اساسـ  یـ و اد و عامل اسـت  یان صاحب عوامل تولین نسبت روابط مییتب

  است.» تیعامل«ۀ یو نظر» دیان عوامل تولیع درآمد میتوز«ۀ ینظر

  »تيعامل«ة ينظرد صدر و يشه »ديان عوامل توليع درآمد ميتوز« ةيوند نظريپ

روابـط و   ،هـا  سـت یبرالیهـا و ل  سـت یسکهمچـون مار  یانیـ گرا يمـاد  ۀیبرخالف نظر، یاسالم ۀشیدر اند

ـ نه بر اساس روابـط و اولو ، است یو اله یانسان يها بر اساس ارزش یانسان تعامالت ـ تول يهـا  تی د و ی

ظلـم و اسـتثمار ممنـوع و    ، رو نیهم). ازیانسان رامتک و، همچون حق و عدالت ییها د (ارزشیتول ابزار

  د چه باشد.یتول ةویه شکنیفارغ از ا، ح شده استیتقب

ـ ا ازع اسـت.  یـ د از روابـط توز یروابط تولز یفرض بر تما، شهین اندین در ایهمچن ـ تغ، رو نی رات و یی

ان یـ ز بینتر  پیشه ک شود. همچنان یمنتقل نم يگریدو به د از آن یکی يها و تضادها یتحوالت و دگرگون

اسـالم    یعیروابـط تـوز  ، يرو نیبـد ار است و که ید) بر پایش از تولیع پی(توز یت خصوصکیمال، دیگرد

دو اسـت.   ریمتغ معموالً يدیه روابط تولک یدرحال، است ثابت بوده و غالباً يدیاساساً مستقل از روابط تول

ع در نگـاه  یـ ن روابـط توز یـی تواند دو اصـل راهنمـا در تب   یم »یانسان رامتک«و  »یاجتماع عدالت«اصل 

  باشد. یاسالم

د یشهۀ یاز نظر ییوندهایان پیضمن ب، در ادامه، بحث ينظر يها  هیعنوان پا به، یقیتطب ین بررسیپس از ا

  شود. یر مکذ ينظام عادالنۀ اقتصاد یآن در مقولۀ طراح يها توسعه و داللت، »تیعامل«ۀ یو نظر صدر

  ه  يوند دو نظرينقاط پ

 يالگـو ج از آن بـه  یـ ات رایـ ه در ادبکـ اسـت   ییالگو، يل عمودکد به شیان عوامل تولیم یتعامل يالگو

 دیـ ان عوامـل تول یـ ع درآمد میتوز ۀیبر اساس نظر. شود یمر یتعب) Model Principal-Agent(»کمال�ـعامل  «

ـ  » ۀبر رابطـ  یو مبتن یمراتب ل سلسلهکبه ش یتعامل يالگو، در رویکرد اسالمی  یدر برخـ  »عامـل ـ   سیرئ

ـ امامه در فقـه  کط تابع قواعد است ین شرایشده است. ا  هیط توصیشرا یو در برخ یط نهیشرا  بـارة ه دری

ارگر از کـ اسـتثمار  ، یصـنعت  يدر فضـا ، اسـاس  نیاگردد. بر یحاصل م یان عقود شرعیع از میتوز ۀینظر

س کمـار از منظر ـ   فروشد یارفرما مکار خود را به ک يرویفرد ن، ن باریاول يه در آن براکارفرما ـ  کق یطر

  رقم بخورد.   »عیتوز« ۀیقواعد ناهمگن نظرد با توجه به ین استثمار بایه اکبل، ل همگن نخواهد بودکبه ش

۱۸      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

ان یـ م ۀن رابطـ یـی ه در تعکـ آن است ، مغفول مانده »تیعامل«ۀ ینظر يعنوان مبنا ه بهک، نیادیبن پرسش

اسـت داشـته باشـد؟ در    یتوانـد حـق ر   یشده م ریاجفرد ا یاست دارد؟ آیحق ر یسکچه ، سیعامل با رئ

بـه دو  ، يدار هیبـرخالف نگـاه سـرما    یانسـان  يرویـ عامل و نا یارگر ک، د صدریشه »عیتوز« ۀیمنطق نظر

  د شود:یتولفرایند  تواند وارد یصورت م

  ؛ر شدن عامل)یروش دستمزد (اج. 1

  .د)یم شدن در عوامل تولی(سه یتکروش مشار. 2

روه و ناپسـند  کـ م يه امـر یـ رشدن در ساحت فقـه امام یاج رایزدارد؛  يدوم بر روش اول برتر روش

 ار درکـ  يرویـ و اصالت بـا حضـور ن  ، دارد يثانو حالت ینوع و به )90، ص 5ق، ج 1407(کلینی، است

در اجاره شـدن  ـ اند   ردهکاشاره  یه برخک همچنانـ ه  کآن گرید ۀتکاست. ن یتکمشار لکش د بهیتولفرایند 

ـ از محور »دستمزد عادالنه« ۀهم مقول ل کشـ  یاضـاف  گـر ارزش یه دکـ ت برخـوردار اسـت و آنجاسـت    ی

  .)1361، یبهشتر.ك: ه شاذ است(ین نظریهرچند ا، ردیگ ینم

ـ تواند بر تمـام مباحـث ا   یم، سیان عامل و رئیم ۀرابط ین چگونگییو تع کمال یستکیپرسش از  ن ی

ـ ی. اباشدن حوزه را امروزه گرفته است اثرگذار یا ةه بخش عمدک یجمله مبحث از، حوزه  ین موضوع بحث

ـ  »ینـدگ ینما« ۀه از آن به مسئلکاست  ـ یهز«ا ی ـ تعب )Agency cost & Agency Problem( »ینـدگ ینما ۀن ر ی

 يهـا  نهیشود هز یس سبب میان عامل و رئیاهداف و منافع م ان انحرافکام، ن طرحیشود. بر اساس ا یم

ه در بـاب  کـ  ینیادیـ شـود. امـا بحـث بن    یم ریتعب» یندگینما يها نهیهز« بهه از آن کجاد شود یا یگوناگون

  ن بحث اثرگذار باشد.  یل ایتواند در تحل یم، دیان گردیب  هین نظریا يمبنا

ـ یرا م ین انحرافیتصور چن ياقتضا »يدستمزد«ا ی »اجاره«روش  یب ذاتیآس  کان اهداف عامل و مال

ـ انگ يسبب ارتقا یتکصورت مشار فرد به يرویحضور ن، سببن یدارد و به هم ن یـ زش افـراد و حـل ا  ی

ـ یآستوان به  را می د صدریشهدرآمد  »عیتوز« ۀیدر نظر ن روشیامرجوع بودن شود.  یتعارض م  یب ذات

  .مستند نمود» يدستمزد«روش 

و بـه   »دیان عوامل تولیم يعمود یتعامل« يالگو بر یمبتن» تیعامل« يالگو، آنچه گفته شد يمقتضا به

ـ تول تیـ عت فعالیصورت ناهمگن متناسب با طب س بهین رئییتع، ه در آنکاست  یمراتب ل سلسلهکش  يدی

قواعد بر اساس عقود و قراردادهـا   »دیان عوامل تولیدرآمد م عیتوز« ۀیدر نظر رد.یگ یصورت مشده   انجام

س و عامـل  یرئ ۀرابط، ن قواعدید متناسب با ایبا يا ن رابطهیردن چنکه هنگام برقرار کشده است   یطراح

ـ ب یندگینما ۀنیه در باب هزک ییها از بحث ياریه در آن صورت بسکن گردد ییتع ، مرتفـع  گـردد  یان مـ ی

  خواهد شد.
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  ياقتصاد ةعادالن نظام يبر طراح يتوسعه و داللت عمل

است. آنچـه معمـوالً از    یاجتماع عدالت ۀمقول در مورد هینظر ن دویا یعمل يها ن داللتیتر از مهم یکی

ـ  یبه ذهن م» عدالت«و » عیتوز« ۀلمکدادن دو  نار هم قرارک ع درآمـدها در جامعـه و   یبـازتوز  ۀرسد مقول

آن در  یتجلـ ه کـ ان آحـاد جامعـه اسـت    یـ م يو درآمـد  یاف طبقـات کاهش شکدر  ینیپس يهاارکسازو

چـون  هم ییهاارکسـازو ز یـ ات است. در شرع مقدس نیارانه و مالی ةدر حوز، ها دولت یمال يها استیس

ه یـ حالت اول یاسالم اقتصادرسد آنچه در  یبه نظر م . اماه استدیگرد ین مبنا طراحیات بر اکو ز خمس

ـ  نظـام  یطراحـ ، بوده يمطهرن و یچون صدرهم یرانکمتف ۀدارد و دغدغ یاصل و بـر   ياقتصـاد  ۀعادالن

  است.   ینیشیا پی» يندیافر عدالت«تحقق منظور  به »دیان عوامل تولیدرآمد م عیتوز« ۀینظر يمبنا

 عیو بـازتوز  است هی) حالت اوليندیو فرا ینیشی(حالت پ یانسان عادالنه در تعامالت روابط يبرقرار

 دیشـه  ۀشـ یتحقـق اند  يبرا يساز رسد نظام یبه نظر م، نیدارد. بنابرا ي) حالت ثانوینیدرآمد (حالت پس

ـ   یـک توانـد در تحقـق    یم» دیان عوامل تولیدرآمد م عیتوز« ۀیدر باب نظر صدر  ياقتصـاد  ۀنظـام عادالن

تـاب  ک انتشـار  د آنیجد ۀنمون یکد یه است. شانشدتوجه بدان معاصر  يایه در دنک يامر ؛باشد راهگشا

یـاد شـده   در غـرب   سکمارظهور مجدد  از آن به عنوان هکباشد  یتیکتوماس پۀ نوشت، 21ه در قرنیسرما

، با ارائه پیشـنهاداتی همچـون   »ينابرابر« ۀمقولدربارة مفصل  يها لیاز تحل پس، تابکن یا ةسندی. نواست

جهـت دسـتیابی بـه     یو نه اصـول  یمیو منفعالنه و البته ترم ینیامالً پسک يا نسخه ارث، ات بریمالوضع 

  .دهد عدالت ارائه می

 ۀاز نقشـ  یخـود بخشـ  ، ینیپسـ  لکع درآمدها به شـ یبازتوز، اسالم ياقتصاد ه در نظامک ین درحالیا

ـ اسـت. اگـر ا   یدر تعامالت انسان یعیروابط توز تنظیم یه در آن اصالت با چگونگکاست  يتر بزرگ ن ی

  رسد. یز به حداقل میع نیبازتوز جهت یتیحمادستگاه از به یل عادالنه محقق گردد نکنظام به ش

  يريگ جهينت

 اتـب کز میتمـا ۀ نقطـ ، ياقتصـاد  نظـام  يزکـ مر ۀعنـوان حلقـ   بـه  »دیان عوامل تولیع درآمد میتوز« ۀینظر

ـ  یستکیدر مورد ن یادیآن به پرسش از سؤال بن ه درکگر است یدیکاز  ياقتصاد  ۀپـردازد. نقطـ   یمـ  کمال

ه در کـ آن اسـت  ، ياقتصـاد  اتبکر میه از ساید از نگاه فقه امامیان عوامل تولیع درآمد میتوز ۀیز نظریتما

ـ متفاوت اسـت. نظر  یتعامالت يناهمگن و متناسب با بسترها، قواعد تـاب  کدر  د صـدر یشـه  تـوزیعی  ۀی

 ات مهـم یـ جملـه نظر  از »تیـ عامل«ۀ ینظر، گرید يسو است. ازشده  یطراحدر این چارچوب  اقتصادنا

ـ تأ »کمال – عامل«ه بر تعامل کاست  یتیریو مد ياقتصاد اتیر در ادبیاخ يها در سالموردنظر  د دارد. کی

۲۰      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

ـ نظرو  »دیان عوامل تولیع درآمد میتوز« ۀیان نظریم یمهم يوندهایرسد پ یبه نظر م وجـود   »تیـ عامل« ۀی

ه در تقابـل بـا   کـ گویـد   سـخن مـی  د یـ ان عوامل تولیم يعمود یتعامل ياز الگوها »تیعامل«ۀ ینظر دارد.

ـ  یسـت کیپرسش از  مغفول ماندهه ینظرن یه در اک ینیادی. پرسش بنقرار دارد یتعاون يالگو  ؛اسـت  کمال

ـ توز« یـۀ در نظراثرگذار است.  یندگینما يها نهیجمله بحث هز ه ازین نظریبر تمام ابعاد ااي که  مسأله ع ی

و متناسـب بـا    متناسب بـا قواعـد   یو افق یمراتب سلسله يعمود یتعامل يالگو، »دیان عوامل تولیدرآمد م

 یتعـاون  يالگـو مثالً ـ   ـ ه  کست ین نیچن، جیبرخالف تصور را، نیشده است. بنابرا  رفتهیپذ، ط خودیشرا

ـ قواعـد نظر ن الگو متناسب بـا  ییه تعکبل، مقدم باشد یمراتب سلسله يهمواره بر الگو ـ توز« ۀی اسـت و   »عی

 ۀدارد. توسـع  يبرتـر  یتعـاون  یافقـ  یتعامل يبر الگو »کمالـ   سیرئ« یمراتب  هلسلس یتعامل يالگو یگاه

ـ  نظام یک یتوان در طراح یرا مد صدر یشه نگاه یعمل ه بـر  کـ  ییرد؛ جـا کـ مشـاهده   ياقتصـاد  ۀعادالن

  دارد.د کیتأ یعیتوجه صرف به عدالت توز يجا به يندیافر عدالت
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