
 

ABSTRACT 
Welfare economics seeks to explain how to maximize welfare of society. 

It is noteworthy to mention that the two processes of allocation of 

resources and distribution of resources are of a significant role in the 

explanation. However, there exists a methodological difference of opinion 

as to which of these two processes Pareto optimality (efficiency) belongs. 

Does Pareto optimality refer to the way in which the highest level of 

[Gross] national product, i.e. optimal allocation, is achieved? Or does it 

speak of the distribution of the beginning inventory among individuals or 

of distribution of welfare in terms of Social Welfare Function? The 

allocative aspect, though not known as distribution, carries with it a 

concept of distribution of a product which is in close relationship with 

determining the relative price of each input and with the rights of those 

who are the owners of the factors of production. The distributive aspect of 

welfare economics is concerned with the distribution of the factors of 

production or with the beginning inventory. In this connection, it is made 

clear to what extent the utility is important for individuals and what the 

criterion for degrees in poverty or richness is. Having explained these two 

aspects, the article attempts to have a cursory glance at the Islamic view of 

each of these two aspects of welfare economics. 
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 ،یکارکرد عیتوز

 .هیاول یهایموجود

 چکیده

 
 نیا در. پردازدیم جامعه کی رفاه سازینهیشیب یچگونگ نییتب به رفاه اقتصاد

 پارتو ینگیبه درباره. کنندیم فایا را یمهم نقش عیتوز و صیتخص حوزه دو نییتب
 یادشدده  حدوزه  دو از کید کددا   به که در کار است یشناختروش نظراختالفاین 
 یملد  دید تول از سدح   نیباالتر شدن فراهم یچگونگ به پارتو نهیبه ایآ. دارد تعلق

 انید م هید اول یهدا یموجود عیتوز درباره نکهیا ای دارد اشاره نهیبه صیتخص یعنی
 چهدره  هرچندد . دید گویمد  سدخن  یاجتماع رفاه تابع در رفاه عیتوز ای جامعه افراد
 زین را محصول عیتوز از یانیب ، ولیشودینم شناخته عیتوز عنوانبه آن یصیتخص
 و عوامد   دارندگان حقوق و نهاده هر ینسب متیق نییتع با که دارد خود ضمن در

 و عوامد   عید توز بده  آن یعیتدوز  چهدره . دارد یتنگداتنگ  ارتبدا   دیتول یهانهاده
 مشدخص  حدوزه  نید ا در. شدود یمد  مربو  هیاول یهایموجود ای دیتول یهانهاده

 و فقر مراتب در مالک و برخوردارند یتیاهم چه از افراد یهاتیمحلوب که شودیم
 درباره اسال  دگاهید چهره، دو نیا  یتوض و انیب از پس مقاله نیا در. ستیچ غنا
 .شودمی انیب اختصار به زین آنها از کی هر
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 درآمد شیپ - 1

ای از پیکره اقتصاد رفاه است که در ضمن بهینه پارتو پاره
چند اثر از سوی پارتو ارائه شده است. این مبحث، اکنون 

عنوان تخصیص بهینه منابع، حجم زیادی از اقتصاد رفاه به
دهد. با وجود را در کتب درسی اقتصاد خرد پوشش می

د که این دیدگاه دیگری نیز درباره بهینگی پارتو وجود دار
داند، بلکه این آن را مبحثی از تخصیص بهینه منابع نمی

دیدگاه معتقد است که بهینه پارتو در اقتصاد رفاه، مربوط 
 به تابع رفاه اجتماعی و نه تخصیص بهینه است.

کند: نخست بر آن این مقاله چند هدف را دنبال می
است که تصویری گویا، ولی فشرده از اقتصاد رفاه و 

اصلی آن یعنی تابع رفاه اجتماعی و تخصیص  هایمولفه
بهینه را ترسیم نماید و سپس دو چهره متفاوت از بهینه 
پارتو را، که یکی به تخصیص بهینه و دیگری به تابع رفاه 
اجتماعی اختصاص دارد، معرفی کند. برای اینکه خواننده 

خوبی دو چهره یادشده را با یکدیگر مقایسه بتواند به
های فاه و توزیع آن در هر یک از نقشکند، حوزه ر

-طور جداگانه توضیح داده میتخصیصی و تابع رفاه، به

شود. افزون بر آن، هر یک از این دو بخش با نگرش 
 شوند.اسالمی نیز نقد و بررسی می

 
 رفاه اقتصاد یستیچ - 2

مبحث اقتصاد رفاه بخشی از علم اقتصاد است که در 
شود. هدف اصلی مطالعه میاقتصاد خرد و بخش عمومی 

از شکافتن اقتصاد رفاه در این مقاله آن است که 
سادگی بتوان هر خوبی مشخص شود و بههای آن بهمولفه

ها های بهینه پارتو را به یکی از آن مولفهیک از چهره
های ارجاع داد. الزم است پیش از هر بحثی درباره مولفه

مقاله را تشکیل اقتصاد رفاه، که یکی از مباحث این 
طورکلی اقتصاد رفاه دهد، به این مسئله پرداخت که بهمی

 کند. گوید و چه هدفی را دنبال میاز چه چیزی سخن می

 این است که رفاه اقتصادترین اهداف یکی از مهم
 جامعه را برای یک اقتصادی رفاهی وضعیت ترینمطلوب

فی معرفی کند. آشکار است برای دستیابی به چنین هد
متغیرهای فراوانی باید مورد توجه قرار گیرند. مجهول 

 ترینمطلوببودن بسیاری از متغیرها در مواردی معرفی 
کند و رو میرفاهی جامعه را با مشکل روبه وضعیت

شود که معرفی چنین وضعیتی به آسانی میسر موجب می
نشود. هدف پرکاربرد دیگر این است که بتوان با مقایسه 

ترین رفاهی، گرچه هیچ یک مطلوبدو وضعیت 
تر را برگزید. تشخیص وضعیت نباشند، وضعیت مطلوب

تر از میان چند وضعیت نیز نیازمند دقت وضعیت مطلوب
تر است )لیارد و و تأمل است، ولی دسترسی به آن ساده

 (.3، ص1691، 1والترز
 یاقتصاد رفاه تیوضع نیترمطلوباز  سخن هنگام

 یمتعدد یهاالؤس ،ترمطلوب تیاز وضع کمدست ای
 ای گروه فرد، چه نزد یرفاه تیوضع آن نکهیا مانند

 اریاست؟ مع نیترمطلوب ای ترمطلوب یاجامعه
 تیوضع نیترمطلوب ای ترمطلوب تیوضع صیتشخ

 یهاارزشبه  هاالؤساین  آید.پیش می ...و ست؟یچ
ممکن است  و شودیم مربوطجامعه  کی پذیرشمورد 

داده شود. با  متفاوت به آنها یهاپاسخدر جوامع مختلف 
توجه به این نکته در مبحث اقتصاد رفاه، نخست باید 
حوزه اعتقادی و ارزشی جامعه مورد مطالعه مشخص و 
اقتصاد رفاه در چهارچوب و بافت فرهنگی آن جامعه 
معرفی شود. در اقتصاد خرد و بخش عمومی متعارف، 

شود که اندیشه لیبرالیسم بر آن در نظر گرفته میای جامعه
 های اقتصاد رفاه حاکم است. جامعه و مؤلفه

                                                           
1. Layard, Walters 
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 های اقتصاد رفاهمولفه - 3

اقتصاد رفاهی که اکنون در کتب درسی رشته اقتصاد 
ترین وضعیت رفاه طورعمده مطلوبمتداول است، به

داری لیبرال را معرفی اجتماعی در یک جامعه سرمایه
ند. این اقتصاد رفاه از دو مولفه اصلی تشکیل کمی
شود: یکی تخصیص بهینه منابع و دیگری تابع رفاه می

زمان این دو در دستگاهی انجام اجتماعی است. حل هم
شود که تابع رفاه اجتماعی، تابع هدف است و می

عنوان قیدی در کنار تابع رفاه تخصیص بهینه منابع به
طریق با بیشینه کردن رفاه اینهگیرد. باجتماعی قرار می

-ترین وضعیت رفاه اجتماعی بهاجتماعی مقید، مطلوب

 آید. دست می
یابی، رفاه جامعه به مثابه تولید ملی یک در این بیشینه

گیرد. واژه رفاه اجتماعی نیز به جامعه مورد بحث قرار می
چگونگی توزیع تولید ملی میان افراد جامعه اشاره دارد. 

ملی مانند کیکی است که اعضای یک خانواده تولید 
خواهند در چگونگی پخت و توزیع آن تصمیم می

بگیرند. بحث درباره اندازه و کیفیت کیک همانند این 
است که درباره مقدمات و لوازم تولید بیشترین و 

ترین محصوالت ملی در یک جامعه تصمیم مطلوب
رعمده به طوگیری بهگرفته شود. هر چند در این تصمیم

شود، ولی این بحث نیز تخصیص بهینه منابع پرداخته می
کننده چه سهمی شود که هر یک از افراد شرکتمطرح می

دهند. در اقتصاد از تولید ملی را به خود اختصاص می
توان نام توزیع بری، که میمتعارف این نوع سهم

کارکردی بر آن نهاد، جدای از تخصیص بهینه مطرح 
بلکه همه مباحث مربوط به توزیع کارکردی و شود؛ نمی

تخصیص بهینه منابع را زیر عنوان بهینه پارتو مطرح 
کنند که در توزیع کنند. گویا مسلّم فرض میمی

کارکردی، هر فرد به اندازه مشارکت در تولید ملی سهیم 
 است.

برای پخت کیک مورد نظر، که در اینجا منظور درآمد 

آورد و هایی را به میدان میملی است، هر فرد نهاده
اندازد. با توجه به این نکته کار میعوامل تولید خود را به

شود که هر فرد چقدر از عوامل و این سؤال مطرح می
های تولید را باید مالک باشد تا با وارد کردن آنها به نهاده

عرصه تولید ملی در آن سهیم شود. این مسئله نشان از آن 
گرفتن تنها سهم مشارکت هر فرد از است که در نظر 

تولید ملی در بهینه کردن رفاه اجتماعی کافی نیست، بلکه 
های افراد های اولیه افراد )آوردهها و موجودیباید دارایی

به عرصه تخصیص( نیز ارزیابی شود. ارزیابی این 
های اولیه وظیفه توابع رفاه اجتماعی است. موجودی

های تولید را، که هر عوامل و نهاده ای ازتوابع رفاه اندازه
فرد باید مالک باشد، بر حسب تناظرش با وضعیت 

کند )همان، حداکثرکننده رفاه در اقتصاد مشخص می
 (.4ص

اند متکی به توابع رفاه اجتماعی که تاکنون ارائه شده
سری اصول و اهدافی هستند که با مبانی ارزشی و یک

ت. همه این توابع، معیاری اعتقادی داعیان آنها سازگار اس
های تولید ارائه را برای توزیع مالکیت عوامل و نهاده

کنند که با مبانی فکری جامعه مورد نظرشان سازگاری می
دارد. این معیار که برخاسته از یک تصمیم جمعی یا 
ترجیحات اجتماعی است، برای نخستین بار در آثار بنتام 

جتماعی خود به شود. وی در معیار رفاه ایافت می
کند و معتقد است هر گاه افزایش مطلوبیت کل اشاره می

مطلوبیت کل افراد جامعه افزایش یافت، رفاه اجتماعی 
 یابد. نیز افزایش می

های بر اساس این معیار، نحوه توزیع عوامل و نهاده
تولید بر طبق حداکثر شدن مطلوبیت کل باید مشخص 

مطلوبیت کل را  شود؛ به دیگر سخن هر توزیعی که
گرایان افزایش دهد خوب است. پس از بنتام، مطلوبیت

جدید خمیرمایه دیدگاه بنتام را حفظ و نواقص آن را 
نظران دیگری برطرف کردند. در این سیر تاریخی صاحب

مانند رالز و آمارتیاسن به تدریج ظهور و با رد 
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 1گرایی، توابع رفاه دیگری را مطرح کردند.مطلوبیت
 
 پارتو نهیبه از چهره دو یمعرف. 4

توان های اقتصاد رفاه میپس از بیان ماهیت و مولفه
سخن اصلی این مقاله را پیش کشید که بهینه پارتو به 

های یادشده تعلق دارد. آیا بهینه پارتو به یک از جنبهکدام
چگونگی فراهم شدن باالترین سطح از تولید ملی و 

آن اشاره دارد یا اینکه  توزیع کارکردی میان سازندگان
های اولیه میان افراد جامعه سخن درباره توزیع موجودی

 پارتوتوان در آثار گوید. پاسخ به این سؤال را میمی
، شرایطی را برای یالدیم1169در سال  جستجو کرد. وی

که به  ،وضعیت بهینه ارائه کرد. در نظر او وضعیت بهینه
 فرد که نتوان وضع یک آن است ه،شهرت یافت بهینه پارتو

کم را بهبود بخشید، بدون اینکه دست جامعه از افراد
این تعریف را  دیگر بدتر شود. پارتو فرد وضع یک

بهینه در تولید به کار برد و در آن  برای تخصیص نخست
ترین وضعیت مطلوبطورکلی به او به سخن ،هنگام

و  یالدیم1613وی در سال  ولیناظر نبود؛  رفاهی جامعه
به کار برد که  را هاییخود تعبیر هایهپس از آن در مقال

کرد  در مراد و منظور او تردید ایجاد در میان اقتصاددانان
 (.44، ص1631، 2)برگسون

 او به نقل از را مثالی برای بیان تعابیر پارتو چیپمن
-که می شده است ای ترسیمجامعه کند که در آنمیذکر 

خواهد بدون اینکه به دیگران آسیب برسد، تعدادی مجرم 
، ضرایب تغییر در هدفرا تبرئه کند. با توجه به این 

 »...کند: چنین توصیف می را های افراد جامعهمطلوبیت
خواهند ، که می3، 2، 1های[، دوست ]به نامافرادی انسان

، تبرئه شوند، بدون اینکه 9، 5، 4های[، مجرمانی ]به نام
                                                           

 .1364برای مطالعه بیشتر درباره توابع رفاه اجتماعی ر.ک: کرمی،  1.

2 . Bergson 

، چیزی را از دست بدهند، 1، 9های[، افرادی ]به نام
,dU6]های باالیی را برای مقادیر ضریب dU5, dU4]  و

, dU8]ضرایب تقریباً صفر را به مقادیر  dU7]  اختصاص
 (.49-44)همان، ص «دهندمی

طور شفاف به نقل شد به که از پارتو مثالیگرچه 
سیاستی را تبیین  ، ولیشودمسئلۀ اقتصادی مربوط نمی

ریشه داشته  تواند در بهینه و بهبود پارتوکند که میمی
. این مثال همه شرایط بهبود پارتو را در خود دارد. باشد

، 9های[، افرادی ]به نامکند که ابتدا همانند آن فرض می
های آنان هیچ و مطلوبیت دهندنمی، چیزی را از دست 1

مجرمانی ]به کند. از سوی دیگر مطلوبیت تغییری نمی
یابد. آشکار آنان افزایش می تبرئه با، 9، 5، 4های[، نام

ن است که این بیان ناظر به تخصیص بهینه نیست؛ زیرا ای
یابی بر اساس ترجیحات مجرمان و افراد دارای بهینه

وضعیت ثابت، که در یک نظام بازار آزاد به مبادله 
دوست افرادی انسان پردازند، فراهم نشده است؛ بلکهمی

که به فرض خارج از افراد درگیر  ،3، 2، 1های[، ]به نام
اند. این در بهینه پارتو هستند، این وضعیت را پدید آورده

ای قضیه همانند این است که بهینه پارتو در جامعه
براساس دخالت دولت و نه ترجیحات بازاری افراد 

مانند  از اقتصاددانان، برخیرو جامعه پدید آید؛ ازاین
را بیانی از یک تابع رفاه  پارتو بهینه ،و برگسون  چیپمن

ترین وضعیت رفاهی ، که به معرفی مطلوباجتماعی
های تولید پردازد و به توزیع عوامل و نهادهجامعه می
اند و از سوی دیگر بسیاری از شود، دانستهمربوط می

 و والترز ، لیارد، آمارتیاسنمانند ساموئلسناقتصاددانان، 
های تولید این مثال را به تابع رفاه و توزیع عوامل و نهاده

در حد ساخت بزرگترین  را بهینه پارتو مربوط ندانسته و
 اند.کیک و تولید ملی تقلیل داده

گیری های چشمدو چهره یادشده از بهینه پارتو تفاوت
های که در واقع تفاوت ها،با یکدیگر دارند. این تفاوت

میان تخصیص بهینه منابع و توابع رفاه اجتماعی را 
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انگیز هستند که بیان برسازند، به قدری بحثنمودار می
رو در این خوبی میسر نیست؛ ازاینآنها در یک مقاله به

مقاله سعی بر آن است که تنها به یک تفاوت مهم اشاره 
وزیع آن میان شود و آن محدوده رفاه تحت پوشش و ت

 افراد جامعه است.
 

 پارتو نهیبه یصیتخص نقش در آن عیتوز و رفاه حوزه. 5

یکی از مباحث مهم اقتصاد رفاه محدوده و اندازه رفاه 
اقتصادی یک جامعه است. آشکار است که هر یک از دو 
چهره بهینه پارتو پاسخی متناسب با حوزه تحت پوشش 
خود به این سؤال بدهند. این مسئله در چهره تخصیص 
بهینه پارتو، با توجه به میزان و چگونگی تخصیص منابع 

شود. لیارد و والترز ا و خدمات ارزیابی میبه تولید کااله
 گویند: در این زمینه می

با فرض اینکه تابع رفاه خاصی داده شده باشد. جامعه 

صاحب همه نوع منابع: زمین، سرمایه و باالتر از همه 

توان به وقت شهروندان خود است. این منابع را می

های متفاوت در جهت ایجاد منافع برای افراد روش

توانیم بگوییم منابع جامعه مورد استفاده قرار داد. ... می

ولید( همواره برای ایجاد تولید محصوالت، )یا عوامل ت

گیرند. لذا اولین موضوع عبارت مورد استفاده قرار می

از این است که چگونه این عوامل باید به محصوالت 

تخصیص داده شود؟ پاسخ به این سوال، مقدار هر 

های محصول و تکنیکی را که در نحوه ترکیب داده

کند )لیارد و ن مییابد، تعیی)عوامل( تولید انعکاس می

 (. 4، ص 1691والترز، 

 چهره در رفاه محدوده ن،سخ نیا به توجه با
 با که است محصول هر از یریمقاد از عبارت یصیتخص
 محصول مقدار نیا. اندشده دیتول عوامل، نهیبه صیتخص

 دیتول عوامل با توانیم که است یمحصول مقدار نیشتریب
محصوالت  نیز ااحاصل آورد و رفاه  دست به محدود

 رفاه جامعه خواهد بود. نیشتریب

 ندآیاست که از فر یرفاه عیدرباره توز ،گرید نکته
حاصل  . در اقتصاد متعارف، رفاهدیآیم دستهب ادشدهی

از تخصیص بهینه منابع، با سازوکار قیمت میان صاحبان 
شود. کنندگان محصوالت توزیع میعوامل تولید و مبادله

این توزیع را، که بر اثر کارکرد عوامل و نیروهای بازار 
توان توزیع کارکردی نامید. توزیع شود، میانجام می

اط کارکردی یادشده با تعیین قیمت نسبی هر نهاده ارتب
نزدیکی دارد؛ زیرا این قیمت، که در بازار عوامل تولید 

شود، در حقیقت مبلغی است که در ازای عرضه تعیین می
شود. این هر واحد از نهاده به صاحبان آن پرداخت می

قیمت صرفاً بر اساس عرضه و تقاضای عوامل تولید و 
 شود.گیرد تعیین میهایی که در بازار شکل میقیمت

 

 یصیتخص نقش در آن عیتوز و رفاه حوزه یبررس و نقد. 6

 پارتو نهیبه

های اساسی اقتصاددانان مسلمان این است یکی از دغدغه
گیرد و ها، که در بازار عوامل شکل میکه آیا قیمت نهاده

توزیع کارکردی که با پرداختی به صاحبان عوامل بر 
گیرد، از نظر اسالم عادالنه اساس آن قیمت انجام می

توان گفت از نظر اسالم هر نهاده باید است یا خیر؟ می
اش از محصول سهم ببرد. در به اندازه ارزش افزوده

حقیقت از دیدگاه مبانی اقتصاد اسالمی میزان مشارکت 
هر عامل تولید در تولید محصول حقی را برای صاحبان 

آورد؛ زیرا میزان مشارکت آنان در تولید عوامل پدید می
توان به آنان نسبت داد و ادعا کرد که آنان میمحصول را 

اند؛ به دلیل مشارکتشان بخشی از محصول را تولید کرده
رو آنان به اندازه مشارکتشان، صاحب حق خواهند ازاین

شد. رعایت این حق و پرداختی سهمی معادل میزان 
 مشارکت به صاحبان عوامل همانا عدالت اسالمی است.

عامل تولیدی میزان مشارکتی بنابراین حق هر صاحب 
است که آن نهاده در تولید محصول دارد. بر این اساس، 

ای توزیع شود ها به گونهاگر محصول میان صاحبان نهاده
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که هر یک به اندازه مشارکت خود در تولید سهم ببرند، 
گونه توزیع نه تنها از نظر عقال عادالنه به شمار این
می نیز عادالنه بودن آن را آید، بلکه اندیشمندان اسالمی

کنند. شهید مطهری )ره( عدالت اجتماعی را به تأیید می
بری به نسبت تالش و تاثیر پاداش دادن و سهم

و  1311کند )مطهری، کنندگان تفسیر میمشارکت
(. به نظر ایشان اگر سهم افراد به اندازه مشارکت 1364

جعفری  عدالتی است. عالمهآنان داده نشود، ظلم و بی
بر اشیاء )و اجناس( مردم، و »1)ره( نیز با استناد به آیه

عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد 
هایی که کار و تالش مفید و ارزش»گوید: می« نکوشید!

به وسیله یک فرد یا گروه به وجود آمده، فقط و فقط باید 
دگان آنها وجودآورنوجودآورنده یا بهبه حساب خودِ به

« منظور شود و هرگز به حساب دیگران گذاشته نشود
 (.121، ص1391)جعفری، 

رغم اینکه اصل این مطلب، یعنی عادالنه بودن به
بری بر اساس میزان مشارکت، چندان قابل مناقشه سهم

های زیادی نیست، ولی مباحث پیرامونی آن با ابهام
است که  روست. یکی از این مباحث پیرامونی اینروبه

تواند کامالً بر میزان مشارکت بری میچه نوع سهم
 ها در تولید محصول مطابقت داشته باشد.نهاده

گویند ازآنجاکه در اقتصاد خرد متعارف برخی می
ها در قیمت هر نهاده بر اساس مشارکت صاحبان آن نهاده

توان سازوکار تعیین شود، میتولید محصول تعیین می
متعارف را به دلیل حکایت از میزان  قیمت در اقتصاد

مشارکت صاحبان عوامل در تولید محصول و در نتیجه 
کنند، عادالنه دانست و در حقی که از این راه پیدا می

باره اقتصاد اسالمی نیز آن را پذیرفت. عیوضلو در این

                                                           
ُسواْ  ل   و  ». 1 ْبخ  اس   ت  ُهْم  النَّ اء  ْشي  ْواْ  ل   و   أ  ْعث  ْرض   فى   ت 

 
ين اْْل د    (.58)هود،  ُمْفس 

های اقتصاد متعارف درباره معتقد است که مبانی تحلیل
ا چهارچوب بازار عوامل در گذاری عوامل تولید بقیمت

رو قیمت و سهمی که اقتصاد اسالمی سازگار است؛ ازاین
با سازوکار اقتصاد متعارف برای هر عامل تولید تعیین 

شود بر میزان شایستگی آن عامل در تولید محصول می
داللت خواهد داشت. به دیگر سخن، اگر انتقال و 

دارایی فیزیکی  جایی آزادانه نیروی کار با سرمایه یاجابه
کار پذیر باشد، هر یک از عوامل تولید در مواردی بهامکان

گذاری ای )در بازار( قیمتگرفته شده و به اندازه
، 1314شوند که استحقاق آن را دارند )عیوضلو، می
 (.214-213ص

ازآنجاکه دیدگاه یادشده در تعیین میزان سهم عوامل 
بری در اقتصاد تولید در اقتصاد اسالمی چهارچوب سهم

پذیرد، الزم است برای بررسی آن خرد متعارف را می
گیری عرضه و تقاضای عوامل نخست چگونگی شکل

ها در این اقتصاد مرور تولید و بازار آنها و تعیین قیمت
شود و همچنین تطابق آن با چهارچوب حقوقی در 

بری عوامل تولید در اقتصاد اسالمی نقد و بررسی سهم
ها در گیری قیمت نهادهیرهای مؤثر در شکلشود. متغ

بازار عوامل دو گونه هستند: یکی متغیرهایی که در اختیار 
توان آنها را به اراده و صاحبان عوامل تولید نیست و نمی

خواست آنان منتسب کرد و دیگری متغیرهایی که در 
 توان آنها را به آنان منتسب کرد.اختیار آنان است و می

ادگی تحلیل محصولی در نظر گرفته شود اگر برای س
توان از شود، میکه در شرایط رقابت کامل تولید می

دسته اول این متغیرها در اقتصاد خرد متعارف، به قیمت 
های تقاضاکننده نهاده و تعداد محصول، تعداد بنگاه

کننده آن نهاده اشاره کرد. در ها یا واحدهای عرضهبنگاه
توان از بازدهی نهایی دوم نیز می مورد متغیرهای دسته

محصول نام برد. بازدهی نهایی محصول، نتیجه تالش 
توان آن را به آنان صاحبان عوامل تولید است و می

 منتسب کرد.
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بندی اکنون اگر ادعای عیوضلو با توجه به دسته
ها بررسی یادشده از متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت نهاده

 ت که این ادعا درست نیست؛توان گفشود، به سادگی می
ها که در حقیقت با پرداختی به صاحبان زیرا قیمت نهاده

ها برابر است حتی در اقتصاد خرد متعارف نیز آن نهاده
با میزان مشارکت عوامل در تولید محصول معادل نیست 

طورکه بیان و بر عادالنه بودن آن حکایت ندارد. همان
ن متغیر در تعیین شد، در اقتصاد خرد متعارف چندی

ها نقش دارند که از میان آنها تنها بازدهی قیمت نهاده
توان حاصلی از تالش صاحبان ها را مینهایی نهاده

عوامل دانست و از این راه مدعی شد که بازدهی نهایی 
در مشارکت عوامل در تولید محصول نقش دارد؛ ولی 

قاضی های متمتغیرهایی مانند قیمت محصول، تعداد بنگاه
ها یا واحدهای هر یک از عوامل تولید و تعداد بنگاه

کننده آن عوامل، در میزان مشارکت یک عامل عرضه
تولید در تولید محصولش یا هیچ دخالتی ندارند و یا این 

ها نسبت دخالت آن قدر ناچیز است که به صاحبان نهاده
شود و در نتیجه حقی را برای آنان اثبات داده نمی

 کند.نمی
متغیرهای یادشده نه تنها حقی را از راه مشارکت 

رساند، بلکه حتی ها به اثبات نمیبرای صاحبان نهاده
ای شکل بگیرند گونهها بهممکن است با وجود آنها قیمت

ها که ضررها یا منافعی را به ناحق عاید صاحبان نهاده
کند. برای نمونه اگر عرضه نیروی کار افزایش یا تقاضای 

تر از نیاز هش یابد، ممکن است سطح دستمزد پایینآن کا
توان که نمیدرصورتی و حد کفاف کارگران تعیین شود؛

کارگران را مستحق چنین ضررها یا منافعی دانست. 
حلی اقتصاد خرد متعارف بدون اینکه در مورد این آثار راه

که نهد؛ درصورتیارائه کند، آنها را به سازوکار بازار وامی
هایی ارائه کرده است. در حلم برای رفع آنها راهاسال

توان مجموع، با توجه به مطالب باال باید گفت که نمی
سازوکار تعیین قیمت عوامل تولید را در اقتصاد متعارف 

عادالنه دانست و سپس آن را به اقتصاد اسالمی نیز 
 سرایت داد.
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 پارتو

اگر بهینه پارتو به مثابه تابع رفاه اجتماعی مورد توجه 
های تولید و طورکلی با عوامل و نهادهقرار گیرد، به

رو خواهیم شد. در این های اولیه افراد روبهموجودی
چهره از بهینگی پارتویی برخالف چهره تخصیصی آن، به 

و  شود. مبادلهنقطه عزیمت به تخصیص نگریسته می
تولید محصول در چهره تخصیصی نقش اصلی دارند؛ 

های اولیه در چهره تابع رفاه ولی عوامل تولید و موجودی
کنند و ارتباط آن با تخصیص تنها نقش اصلی را ایفا می

در این حد است که امکان ورود به تخصیص برای 
های اولیه فراهم خواهد مالکان عوامل تولید و موجودی

وانند محصول را مبادله و تولید کنند. با تشد و آنان می
عنوان تابع توجه به این نکته هنگامی که بهینگی پارتو به

شود که اگر کار رود به این صورت تعریف میرفاه به
های تولید، برای یک مطلوبیت ناشی از عوامل و نهاده

فرد از افراد جامعه افزایش یابد و مطلوبیت ناشی از آنها 
اد دیگر ثابت بماند، در این صورت رفاه برای همه افر

 اجتماعی افزایش خواهد یافت.
توان با فرمول ساموئلسن برای تابع این معنا را می

 کردیرو رفاه اجتماعی نشان داد. این فرمول معروف به
  :شودداده می نشان به صورت ذیل ساموئلسن -برگسون
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های افراد چقدر در تابع رفاه اجتماعی تأثیر مطلوبیت

 های افرادمطلوبیتو  (249، ص1699، 1)ساموئلسن دارند

رند برخورداوزنی  اهمیت و چه از نظر اجتماعی از

 (.334، ص1619، 2)سوزامورا

بر فرمول یادشده فرض  پارتو گیبهین برای تطبیق
از کاالی  𝐴شود موجودی اولیه همه افراد غیر از فرد می
𝑋1  ثابت است و تنها موجودی اولیه فرد𝐴  از این کاال

صورت بر طبق بهبود پارتو باید یابد. دراینافزایش می
رفاه اجتماعی افزایش یابد. این افزایش بستگی به وزن و 

در رفاه اجتماعی  𝐴میزان اهمیت تأثیر مطلوبیت فرد 
گرایی ای از مطلوبیتدارد. ازآنجاکه بهینگی پارتو نمونه

های افراد از نظر مطلوبیتباشد، اعتقاد بر این است که می
دارند و به تعبیر ریاضی،  ن یکسانارزش و وز اجتماعی

 ،به دیگر سخن هستند. ضریب یک همه آنها دارای
های هر فرد و میان مطلوبیت گرایان معتقدندمطلوبیت

 رفاه اجتماعی رابطه یک به یک برقرار است. افزایش
 هر فرد به اندازه یک واحد موجب افزایش هایمطلوبیت

 سوزاموراشد.  به اندازه یک واحد خواهد رفاه اجتماعی
را با رفاه اجتماعی  رابطۀ میان بهبود و بهینۀ پارتو

 کند: گونه توصیف میاین
آنچه را  توجه داشته باشید که در پس مفهوم بهینه پارتو

نامید نهفته است؛ یعنی این اصل  توان اصل پارتوکه می

، در صورتی که Qبه وضعیت  Zکه: تغییر از وضعیت 

کس  کم وضع یک نفر بهتر شود و وضع هیچدست

)همان،  بدتر نشود، از نظر اجتماعی ترجیح دارد

  (.411ص

معنا، در افزایش رفاه اجتماعی تفاوتی با توجه به این 
؛ چه مطلوبیت میان افزایش مطلوبیت افراد در کار نیست

                                                           
1 . Samulsen 

2. Suzumura 

فرد غنی افزایش یابد و چه مطلوبیت فرد فقیر، در هر دو 
یابد. تنها تفاوت در میزان حالت رفاه اجتماعی افزایش می

 𝑋1افزایش است. ازآنجاکه فرد فقیر از مصرف کاالی 
برد، تأثیر بیشتری نیز در بیشتر از فرد غنی مطلوبیت می

، هرچند رفاه اجتماعی خواهد داشت. به دیگر سخن
ضریب تأثیرگذاری مطلوبیت افراد فقیر و غنی یکسان و 
برابر با یک است، ولی فرد فقیر از مصرف خود مطلوبیت 

برد و تأثیرگذاری بیشتری نسبت به فرد غنی می
های او بر رفاه اجتماعی نیز بیشتر از فرد غنی مطلوبیت

 خواهد شد.
 

 رفاه تابع نقش در آن عیتوز و رفاه حوزه یبررس و نقد -8

 پارتو نهیبه بودن

گفته آشکار شد که بر طبق بهینگی براساس مطالب پیش
پارتو تنها میزان مطلوبیتی که افراد جامعه از 

برند در رفاه اجتماعی تأثیر های اولیه میموجودی
گرایان گذارد. این مطلب، معیار تابع رفاه مطلوبیتمی

ید بر اساس گویند همه چیز در تابع رفاه بااست که می
های اولیه مشخص و میزان مطلوبیت افراد از موجودی

توان از تعیین شود. در اقتصاد اسالمی این معیار را می
چند نظر نقد کرد که در اینجا تنها به دو جنبه از آنها، 

و مالک در مراتب فقر  افراد تیمطلوب تیاهم مالکیعنی 
اره و غنا، با مروری به برخی از آیات و روایات اش

 شود.می
های گیریمالک اهمیت مطلوبیت افراد در تصمیم

که از نظر  شودآشکار می با بررسی متون دینی اجتماعی:
سو نقش مطلوبیت و خواست افراد در یک اسالم از 

ترجیحات و ادارۀ زندگی قابل انکار نیست و از سوی 
دیگر، این ترجیحات ارزش مطلق نیز ندارند؛ بلکه 

آفرین در تکامل پرتو عناصر اصلی نقشها در مطلوبیت
در حقیقت در جوامع  .گیرندانسان مورد توجه قرار می

محوری، خدامحوری حاکم است و جای انساناسالمی، به
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رفاه اجتماعی بر طبق خواست و ارادۀ خداوند متعال 
 شود.تفسیر می

برای  متون اسالمی شکی نیست که انسان دیداز 
 الهی است، تقرب که نهایت آن پیمودن یک سیر تکاملی،

کند که همۀ آفریده شده است. این هدف ایجاب می
امکانات مادی نیز برای دستیابی انسان به این هدف 

اسالم باید رفاه اقتصادی و  دیدگاهآفریده شده باشند. از 
های الزم اقتصادی برای تکامل افراد را اجتماعی زمینه

ی رفاهی بیشتری را هاد. هر متغیری که زمینهکنفراهم 
پیمودن این سیر  برای تعداد زیادتری از افراد جامعه در

 رفاه اجتماعی نقش مؤثرتری در آورد، تکاملی فراهم
تواند در می هاویژگیخواهد داشت. این متغیر با این 

 فراد نشئت گیرد. ا هایمواردی از خواست و مطلوبیت
های افراد ها و مطلوبیتخواست هبه دیگر سخن، گا

 تکامل و خود انسان را در مسیرخودیتواند بهجامعه می
تنها در چنین مواردی باید نقش  ی قرار دهد.هتقرب ال

های افراد را در بیشینه کردن رفاه اجتماعی مورد مطلوبیت
محدودیت در  توجه قرار داد. بنابراین با توجه به این

های افراد در اقتصاد اسالمی، تابع آفرینی مطلوبیتنقش
-گرایی و بهرفاه اجتماعی مورد نظر اسالم از مطلوبیت

شود. در اقتصاد اسالمی ویژه بهینگی پارتو متمایز می
ها مقید به این است که انسان و جامعه را اعتبار مطلوبیت

گرایی مقید در مسیر تکامل قرار دهد، ولی در مطلوبیت
به هیچ قیدی نیست؛ بلکه مطلوبیت و خواست افراد 

 معیار برای رفاه است.
ها و رهنمودهای اسالم بسیار دهیاین نکته در جهت

مشورت والیان با  شفاف و برجسته است. یک نمونه آن
 توصیه به اسالم با .مردم در امور اجتماعی است

افراد جامعه را  خواهدم میاز مرد والیان خواهیمشورت
کند تا آنان با خود همراه  الهی هایرهنموددر اجرای 

رغبت بیشتری در انجام امور و اطاعت از والیان داشته 
خواهد می خداوند متعال از پیامبر اکرم روباشند؛ ازاین

؛ ولی نددر کارها و امور اجتماعی با آنان مشورت ک
های ها و تصمیمازآنجاکه دیدگاه افراد درباره سیاست

اجتماعی همیشه درست نیست، برای خواست آنان به 
را مأمور  طور مطلق اعتبار قائل نیست؛ بلکه پیامبر اکرم

که با ایگونهکند که خود تصمیم نهایی را، بهمی
در دهای الهی سازگار باشد، بگیرد و پس از آن رهنمو

 1.توکل کند بر خداامور  انجام آن
نیز به برخی  به مالک اشتر در فرمان امیرالمؤمنین

مالیاتی اشاره شده است که به رعایت و  تخفیف در فواید
توجه هر چه بیشتر به رأی و خواست مردم داللت دارد. 

با این که  است طور شفاف بیان شدهبه در این فرمان
 مالیاتی: تخفیف

...ستایش مردم را به خود جلب کرده و شادمان 
اى، هستى که سفره عدالت را در میان آنان گسترده

اى که که با قوّت بخشیدن به آنان به وسیله ذخیرهدرحالى
توانى بر آنان اى، مىدر تخفیف مالیات نزد ایشان نهاده
ت که آنان را به آن اعتماد کنى و با عدالت و مهربانی

هایى اى بر آنان مطمئن باشى، چه بسا گرفتاریعادت داده
دهندگان اگر حلّ پیش آید که پس از نیکى به مالیات که

  . آن را به آنان واگذارى با طیب خاطر بپذیرند...
ها تنها برای قابل توجه است که همه این تخفیف

اهم بر مهم ایجاد انگیزه در انجام افعال صالح و ترجیح 
وجه به تغییر در رهنمودهای اسالم به دلیل هیچاست و به

ای نامهدر  شود. حضرت علیخواست آنان مربوط نمی
رأی  به مأمور دریافت زکات با سفارش بسیار بر توجه به

آنان  هایمطلوبیت ، که نشان ازدهندگانزکات و نظر
 فرماید:می است،
ده، سپس صاحبش را حیوانات را دو دسته قرار دا ...

                                                           
لين. » ... 1 كِّ و  بُّ اْلُمت  ه  ُيح  نَّ اللَّ ه  إ 

ى اللَّ ل  ْل ع  كَّ و  ت  ْمت  ف  ز  ذا ع  إ 
ْمر  ف 

 
ي اْْل ْرُهْم ف  عمران، )آل « و  شاو 

181.) 
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آزاد بگذار، هر قسمت را پذیرفت تو هم بپذیر و بر او 
باقى مانده را دو قسمت کن و باز  ایراد مگیر، سپس 

مالکش را آزاد بگذار، او هر دسته را اختیار کرد 
متعرضش مشو. پیوسته این تقسیم کردن را ادامه بده تا به 

سپس  اندازه حقى که از خداوند در مال اوست بماند،
و اگر به هم خوردن آن تقسیم را  بگیرحق خدا را از او 

درخواست کرد بپذیر و دو قسمت را یکى کن، دوباره 
برنامه تقسیم را از سر بگیر، تا حق خدا را از مال او 

  . ...بگیری
 در هاسفارش نیاست که همه ااین توجه  قابلنکته 

 اصل در نه و یستاناتیمال وهیش در تنها مردم نظرجلب
 مقدار و اصل مورد در حضرت بلکه است؛ آن مقدار ای

 افتیدر مردم مال از را خدا حق که است مأمور زکات
 یاجرا ددار تیو اولو تیآنچه اهم ،نیبنابرا. کند

را به همراه دارد.  یاست که تقرب اله اسالم یرهنمودها
 قرار ریمس نیا در آنجاکه تا جامعه افراد یهاتیمطلوب

 دارد. تیاهم زین رندیگ
بهینگی پارتو در نقش  مالک در مراتب فقر و غنا:

های اولیه میان فقیر تابع رفاه اجتماعی در توزیع موجودی
گذارد؛ بلکه مالک در این توزیع و غنی تفاوت نمی
ت است. با یک سیاست توزیعی، افزایش میزان مطلوبی

هنگامی که وضعیت پس از توزیع مطلوبیت بیشتری 
نسبت به وضعیت پیش از توزیع داشته باشد، بهبود 

دهد؛ خواه به فقیر توزیع شده باشد پارتویی روی می
که اسالم در این مسئله موضعی خواه به غنی؛ درصورتی

ر توزیع کامالً متفاوت دارد. در اقتصاد اسالمی تأکید ب
های اولیه به فقرا و نه اغنیاست. خداوند متعال موجودی

های اولیه طورعمده صرف موجودیزکات را، که به

 1داند.و... می مساکین و فقرا شود، ویژهمی
های اولیه به فقرا حتی فراتر از اینکه باید موجودی

توان از برخی آیات استفاده کرد که این توزیع شود، می
را نباید میان اغنیا توزیع کرد. در این صورت، ها موجودی

دهد، توزیع میان آنها نه تنها رفاه اجتماعی را افزایش نمی
فرماید: بلکه کاهش نیز خواهد داد. قرآن درباره فیء می

 رسولش به هاآبادی این اهل از خداوند را آنچه»
 یتیمان، او، خویشاوندان و رسول و خدا آنِ از بازگرداند،
و سپس در حکمت این « است ماندگاندرراه و مستمندان
 میان در( عظیم اموال این) تا» ...  فرماید:حکم می
این آیه توزیع  2...«. !نگردد دست به دست شما ثروتمندان

داند؛ زیرا اموال فیء را میان ثروتمندان نادرست می
شود کند و این امر موجب میثروتمندان را ثروتمندتر می

ها در دست ثروتمندان به چرخش درآید و فقرا وتکه ثر
 از آن نصیبی نداشته باشند. 

طورکلی ناظر به توزیع باید توجه داشت که این آیه به
کارکردی و آنچه ثروتمندان با دسترنج خود به دست 

شوندگان، توزیع آورند نیست. توزیع فیء برای توزیعمی
ست کارکردی نیست؛ بلکه این اموال نخست در د

گیرد و سپس در مورد خودش حکومت اسالمی قرار می
رو توزیع آنها توزیع مجدد است و شود؛ ازاینصرف می

 آید.شوندگان، موجودی اولیه به شمار میبرای توزیع
این مسئله اگر فراتر از شرط ثابت بودن رفاه افراد 
جامعه غیر از یک فرد )شرط بهینگی پارتو( در نظر گرفته 

توان از منابع اسالمی استدالل کرد که نه ا میشود، آشکار
های اولیه را باید میان فقرا و نه اغنیا توزیع تنها موجودی

                                                           
اب  و  .  »1 ق  ة  ُقُلوبُهْم و  فى  الرِّ

ف  لَّ يْها و  اْلُمؤ  ل  ين  ع  ل  م 
ين  و  اْلع  اك  س  اء  و  اْلم  ر  ْلُفق  ُت ل  ق  د  ا الصَّ م  نَّ  إ 

يم ك 
يٌم ح  ل  ُه ع  ه   و  اللَّ

ن  اللَّ ًة مِّ يض  ر 
يل   ف  ب 

ه  و  اْبن  السَّ
يل  اللَّ ب 

ين  و  فى  س  م  ر 
 (.06 ،وبه)ت« اْلغ 
لى  . »2 ُه ع  اء  اللَّ ف  ا أ  ى مَّ ْهل  اْلُقر  ْن أ  ه  م  ُسول  لله   ر  ى اْلُقْربى   ف  ذ  ُسول  و  ل  لرَّ ى و  ل  ام  ت  ين   و  اْلي  اك  س  و  اْلم 

يل  كى   ب 
يْن  و  اْبن  السَّ ة   ب  ُكون  ُدول  ُسوُل  ل  ي  ئُكُم الرَّ ات  ا ء  نُكْم  و  م  اء  م  ي  ْغن 

 
ْنُه  اْْل ئُكْم ع  ا نه  ُخُذوُه و  م  ف 

اب ق  يُد اْلع  د 
ه  ش  نَّ اللَّ   إ 

ه  ُقوْا اللَّ ُهوْا  و  اتَّ انت   (.7)حشر، « ف 
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کرد، بلکه باید از اموال اغنیا گرفته شود و میان فقرا 
 توزیع شود. در این باره آیاتی داللت دارند بر اینکه در

و نیز در  1هست محروم و سائل براى حقّى اموال اغنیا
از پدران بزرگوار خود و ایشان از  )ع(ین باره امام صادقا

 اند که:روایت کرده )ع(امیرالمومنین
ای که برای های مردم توانگر به اندازهخداوند در مال

فقرای آنها زیاد هم هست، واجب کرده است. پس اگر 
فقیری ضایع و گرفتار شده و یا در رنج و سختی افتاده و 

به دلیل آن حقوقی است که غنی از  یا برهنه مانده است،
او منع نموده است و خدای عزّوجل در این باره، اغنیا را 

کند و با عذاب دردناکی از آنان در روز قیامت محاکمه می
 2گیرد.انتقام می

 
 یریگجهینت -9

 پارتو ینگیبه از متفاوت یشناختروش چهره دو تاکنون
 اقتصاد به که آن یصیتخص چهره در. است شده ارائه
 صیتخص از شده حاصل رفاه دارد، تعلق یاخبار ای یاثبات
 دیتول عوامل صاحبان انیم متیق سازوکار با منابع، نهیبه
 عیتوز. شودیم عیتوز محصوالت کنندگانمبادله و

 ارتباط نهاده هر ینسب متیق نییتع با یادشده یکارکرد
 و عوامل صاحبان حقوق به رونیازا و دارد نزدیکی

 اقتصاد در چند هر. شودیم مربوط زین دیتول یهانهاده
 نیا ، ولیدیآینم انیم به یبحث حقوق نیا از متعارف

 اقتصاد در شودیم مربوط هاارزش به ازآنجاکه مسئله

                                                           
ائل  و  الْمْحُروم.  »1 لسَّ قٌّ لِّ ْم ح  ه  ال  ْمو  ين   و  »(؛ 11 ات،ي)ذار« و  فى  أ  ذ 

ْم  فى   الَّ اله  ْمو  قٌّ  أ  ْعُلومٌ  ح  *  مَّ
ائل   لسَّ ْح  و   لِّ ات   و  »(؛ 28-22 ،)معارج «ُروماْلم  ا ء  هُ  اْلُقْربى   ذ  قَّ ين   و   ح  ْسك  يل   اْبن   و   اْلم  ب 

 ل   و   السَّ
ْر  ذِّ يًرا ُتب  ْبذ  ات  »(؛ 20 ،)اسراء «ت  ا ف  هُ  اْلُقْربى   ذ  قَّ ين   و   ح  ْسك  يل   اْبن   و   اْلم  ب 

ك    السَّ ال 
يْر  ذ  ين   خ  ذ 

لَّ  لِّ
يُدون   ْجه   ُير  ه   و 

ئك   و   اللَّ ُحون ُهُم  ُأْول   (.85 ،)روم «اْلُمْفل 
ْنهُ  و  . 2 ْن  ع  ه   ع  ائ  ْن  آب  ي   ع  ل  اُت  ع  و  ل  ه   ص 

ْم  اللَّ ْيه  ل  ال   ع  نَّ : ق  ه   إ  ض   اللَّ ر  ى ف  ل  اء   ع  ي  ْغن 
اس   أ  ي النَّ ْم  ف  ه  ال  ْمو   أ 

ْدر   ي ق  ذ 
ُع  الَّ س  ُهْم  ي  اء  ر  ْن  ُفق  إ 

اع   ف  يُر  ض  ق 
ْو  اْلف  د   أ  ْجه  ْو  أ  ي   أ  ر 

ا ع  م  ب 
ُع  ف  ْمن  يُّ  ي  ن 

نَّ  و   اْلغ  ه   إ  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع   ج 
ُب  اس  اء   ُمح  ي  ْغن 

 
ي اْْل ك   ف  ل 

ْوم   ذ  ة   ي  ام  ي  ُبُهْم  و   اْلق  ذِّ اباً  ُمع  ذ  يماً  ع  ل 
 ص، 18 ج، 1268 ،مجلسى) أ 

25). 
 

 هر حق اسالمدید  از. ددار یاژهیو گاهیجا یاسالم
 آن که است یمشارکت زانیم یدیتول نهاده و عامل صاحب

 مقاله نیا یبررس با. دارد محصول دیتول در نهاده ای عامل
 و عوامل صاحبان به یپرداخت توانینم که شد جهینت

 در آنان مشارکت زانیم را متعارف اقتصاد در دیتول یهانهاده
 .دانست عادالنه اسالم نظر از قیطر نیا از و محصول دیتول

 یهنجار اقتصاد به یعیتوز چهره در پارتو ینگیبه
 تیمطلوب اگر که دیگویم سخن باره نیا در و دارد تعلق

 افراد از فرد کی یبرا د،یتول یهانهاده و عوامل از یناش
 همه یبرا آنها از یناش تیمطلوب و ابدی شیافزا جامعه
 یاجتماع رفاه صورتنیدرا ،بماند ثابت گرید افراد
 رفاه تابع اریمع سخن، نیا. افتی خواهد شیافزا

 رفاه تابع در زیچ همه معتقدند که است انیگراتیمطلوب
 هیاول یهایموجود از افراد تیمطلوب زانیم اساس بر دیبا
 دو از اسالم گاهدید از اریمع نیا مقاله نیا در. شود نییتع

 نداشتن ای داشتن تیاهم مالک نظر از یکی شد: نقد جنبه
 اعتبار یاسالم اقتصاد در. است افراد تیمطلوب
 در را جامعه و انسان که است نیا به دیمق هاتیمطلوب

 ویژهبه و ییگراتیمطلوب در ولی دهد؛ قرار تکامل ریمس
 بلکه ست؛ین یدیق چیه به دیمق ییپارتو ینگیبه در

 رفاه یبرا اریمع خود یخود به افراد خواست و تیمطلوب
 .است

 یغن و ریفق انیم عیتوز اریمع و مالک گر،ید جنبه
 شیافزا ع،یتوز نیا در مالک پارتو ینگیبه در. است

 ،یعیتوز استیس کی با هرگاه. است تیمطلوب زانیم
 یشتریب یهاتیمطلوب یدارا ع،یتوز از پس تیوضع

 عیتوز خواه باشد، عیتوز از پیش تیوضع به نسبت
 بهبود ،یغن به خواه و باشد شده انجام ریفق به یادشده

 بر دیتأک اسالم در کهیدرصورت است؛ داده ویر ییپارتو
 توجه با. استیاغن نه و فقرا به هیاول یهایموجود عیتوز
 هیاول یهایموجود با یغن افراد رفاه اگر نکته، نیا به

 ولی افت؛ی نخواهد شیافزا یاجتماع رفاه ،ابدی شیافزا
 شیافزا زین یاجتماع رفاه ،ابدی شیافزا ریفق افراد رفاه اگر

 .افتی خواهد
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