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 پیشگفتار
و چگـونگی   درآمـد  علـم اقتصـاد   درو اساسی يکی از موضوعات مهم 

مـورد   اقتصـاد هنجـاری   و اقتصـاد اثبـاتی   کـه از طريـ    است توزيع آن
مهـم   یهـا  مؤلفـه توزيع درآمد به عنـوان يکـی از    .ردیگ یمبررسی قرار 

ها بوده اسـت.   مورد توجه اقتصاددانان و دولت، همواره توسعه اقتصادی
در ديــدگاه اقتصــاد هنجــاری، مفهــوم و اهــداآ توزيــع درآمــد مــورد  

 درآمـدی را  های نابرابری اقتصاد اثباتی شاخصو  گیرد میبررسی قرار 
گیـری توزيـع درآمـد     های مختلفی بـرای انـدازه   روش .کنند میبررسی 

يـا نـابرابری اقتصـادی،     به عدم تساوی و وجود دارد، در اين کتاب تنها
ثـروت،   ماًیمسـتق يعنی توزيع درآمد و نـه   آن هم در يک مفهوم خاص

 یدرآمـد خواهیم پرداخت. برابری يعنـی مـردم در ازای کـار يکسـان،     

بنابراين، نابرابری در ادبیـات اقتصـادی عمومـاً از    ؛ يکسان دريافت کنند
خانوار يک جامعه مورد توجه  ای افراد يا بعد وضعیت درآمدی و هزينه

جامعه و نیـز سـهم هـر يـک از      درآمداست. میزان برخورداری افراد از 
ای اسـت و تجزيـه و تحلیـل ايـن      خانوارها در هزينه جـز  مباحـپ پايـه   

آورد. در نتیجـه،   خـود مـی   بـه دنبـال  را  درآمـد مطالب، مباحپ توزيـع  
دی، معـرآ  گیـری نـابرابری درآمـ    های انـدازه  توزيع درآمد و شاخص

   پراکندگی و تفاوت درآمدهاست.
ای تـدوين شـده    از لحاظ شکلی و محتـوايی بـه گونـه    کتاب حاضر

 کاملی پیرامون توزيع درآمد باشـد و دربردارنده مطالب جامع  است که

پاسخگوی نیازهای تحقیقی بتواند پوشش مطالب و شیوه بحپ  و نحوه
در باشـد کـه    یمـ  فصـل  2مباحپ اين کتـاب شـامل    باشد. پژوهشگران

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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درآمـد،   هـای توزيـع   نظريـه به مفاهیم و کلیات، فصل دوم به  فصل اول
گیـری نـابرابری درآمـد و فصـل      هـای عینـی انـدازه    شاخصسوم فصل 

 شود. پرداخته می سنجش نابرابری درآمدی های قیاسی شاخص چهارم
در  هـای گونـاگون   شـیوه کـه بـه   مات تمامی افرادی از زح پاياندر 
کـه  رقیـه پـوران   به ويژه از سرکار خانم  ،ر همکاری داشتنداين اثتنظیم 

 نشـر و مـديريت محتـرم    نـد مشـارکت نمود در تهیه مطالـب فصـل دوم   

امید است مطالعه اين مجموعه بتواند گردد.  می تشکر و قدردانی ،آماره
 مـؤثر چگـونگی توزيـع درآمـد     حپ مرتبط بـا تر از مبا در تحلیل عمی 

تالش در جهـت دقـت و   حاضر با وجود  بديهی است کتاب .واقع شود
در راسـتای ارتقـای سـطل علمـی     هـايی نیـز دارد.    توجه کافی، کاسـتی 

مندان به موضوع صـمیمانه   نظران و عالقه از پیشنهادهای صاحبکتاب، 

 شود. استقبال می

 (موسسه آموزش عالی طلوع مهرعلمی  ئتیهعضو ) مهدی جعفریدکتر         
 (علمی دانشگاه پیام نور تئیه)عضو عبداله شهبازی 

 مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم اقتصادی()عبادی روح اله 
 

 ۳۱۳۱ زمستان
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 فصل اول
 كلیات و مفاهیم

 

 مقدمه

شـود.   در اين فصل ابتدا به تعريف درآمد و توزيع درآمد پرداخته می
ــرار     ــورد بررســی ق ــدالت م ــابرابری و ع ــری، ن ــوم براب ــین مفه همچن

گردد. عـالوه   وزيع درآمد در اقتصاد اسالمی اشاره میگیرد و به ت می
هــای تعــديل  نــابرابری درآمــد بــه روشبــر  مــؤثربــر معرفــی عوامــل 

هـای توزيـع    تئـوری  تاًينهاشود.  نابرابری در توزيع درآمد پرداخته می
 گیرد. درآمد و رابطه رشد و توزيع درآمد مورد بررسی قرار می

 

 ۳تعريف درآمد (1-1

دانند، به همـین   انان، درآمد را به معنای قدرت خريد میاکثر اقتصادد
پولی مجموع قدرت خريدی کـه    از ارزش ت استتعبیر درآمد عبار

  يک شخص يا يک خانوار برای مصرآ کاالها و خـدمات در دوره 
هر نوع تغییـری کـه در دارايـی در آن     عالوه بهمعین در اختیار داشته 

تعريف درآمـد ارزش پـولی    معین حاصل شده است. برخی در هدور
انـد.   کاالها و خدمات مصرفی افـراد را در يـک دوره در نظـر گرفتـه    

بدين معنی که معتقدند مخارج مصـرفی واقعـی يـک فـرد بـه اضـافه       
ارزش پـولی تخمینـی اقـالم مبادلــه نشـده )ماننـد ارزش اجـاره خانــه       

 دهد. شخصی( درآمد را تشکیل می

                                                                                 
1. Income 
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خانوار بر کلیه وجوهی که در  مرکز آمار ايران در بودجه و هزينة
برابر کار انجام شده، سـرمايه بـه کـار رفتـه و يـا از نظـر منـابع ديگـر         

صورت نقدی ه درآمدهای موقتی و نظاير آن( ب ،)حقوق بازنشستگی
گیرد را معادل درآمـد در نظـر گرفتـه     يا غیر نقدی به خانوار تعل  می

گـردد   اطالق می ای است. در تعاريف ديگر، درآمد افراد به مجموعه
يابـد. ايـن    دهند اختصاص می که افراد در مقابل خدماتی که ارائه می

است که به درآمـدهای حاصـل از   « کار»درآمد يا در مقابل خدمات 
است کـه  « سرمايه»شود و يا در مقابل خدمات  مزد و حقوق تعبیر می

را سـرمايه و سـود سـهم، درآمـد صـاحبان سـرمايه         به صـورت بهـره  
بـه دسـت   « بهـره مالکانـه  »دهد. گاهی نیز درآمد از طري   یم لیتشک
عـالوه بـر    .شـود  آيد که از خدمات امالک و مستغالت ناشی مـی  می

موارد فوق درآمد افراد ممکن است ناشی از ترکیـب کـار و سـرمايه    
های تولیـدی عايـد    ها به نام سود از فعالیت باشد در اين حالت درآمد

 همان درآمد خواهد بود. دکنندگانیتولگردد و سود  می
 

 توزيع درآمد (1-7

توزيع درآمد، چگونگی سهم افراد يـک کشـور    در ادبیات اقتصادی
از درآمد ملی يا درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد يـک کشـور   

در  وتــودار(. ۳۳2: ۳۱۱۳ايــد )جعفــری صــمیمی، نم را توصــیف مــی
چه مقدار از چـه  : اين که چه کسی کند میبیان تعريف توزيع درآمد 

 (4۰۳: ۳۱۳۱)تودارو،  آورد به دستچیزی را 
ــه مفهــوم درآمــد و تعريــف آن  ــرين  اساســی، آگــاهی نســبت ب ت

موضوع است که هر فرد قبل از ورود به بحپ توزيع درآمد بايـد بـه   
آن بپــردازد. زيــرا ممکــن اســت تفــاوت میــزان نــابرابری درآمــد در  

منـاط  مختلـف ناشـی از     های گوناگون در يک جامعه و يا بین زمان



 فصل اول. کلیات و مفاهیم

۳۳ 

 

 شـده  برگرفتـه تفاوت ساختاری الگوی توزيع درآمد آنها نبوده بلکـه  
از تفاوت در مفهوم درآمدی باشـد کـه بـرای تنظـیم الگـوی توزيـع       

بايد تعريف خاصی از بنابراين  .درآمد مورد استفاده قرار گرفته است
د مخارج(، با توجه به تنوع تعاريف گونـاگون درآمـد، مـور   درآمد )

دائمـی تفـاوت دارد؛    درآمـد زيرا درآمد جاری بـا  ؛ تواف  قرار گیرد
ممکن است درآمد به صورت ناخالص يا خالص و نقـدی يـا جنسـی    

گیـری نـابرابری از    باشد و چنانچه آمارهای مـورد اسـتفاده در انـدازه   
يکی درآمد فرد و ديگـری هزينـه مصـرفی     مثالًيک جنس نباشند و 
منـاط ،   نیو بابرابری اعم از بین کشوری های ن باشد، مقايسه شاخص

مواقـع الزم   گونـه  نيـ ا(. در ۱2:۳۱۱2)اخـوی،   دار خواهد بود تورش
ای محاسـبه شـده را بـا     است برای قابل مقايسه کردن، شاخص هزينـه 

ضريب مناسبی تعديل کرد. در بسیاری از مطالعات توزيـع درآمـد از   
بـه   اساسـاً  -توسعهبه ويژه در کشورهای در حال  -جمله اين پژوهش
های مصرفی پرداخته شده و از آن به عنوان يـک   بررسی توزيع هزينه

ايـن   شـود.  تقريب قابل قبـول از الگـوی توزيـع درآمـد اسـتفاده مـی      
شود تا الگوی توزيـع هزينـه مصـرفی     موجب می احتماالًجايگزينی، 

هـای آن   تر از الگـوی توزيـع درآمـد بـوده و انـدازه شـاخص       متعادل
 باشد. تر کوچک

بنـدی کامـل    هدآ ايجاد ابزاری جهت رتبـه بری با امعیارهای نابر
کلی طـور  بـه  .انـد  شـده توزيع درآمد در سـطل يـک گـروه تعريـف     

ــار اصــلی     ــین دو معی ــی ب ــی و کم ــرای مقاصــد تحلیل اقتصــاددانان ب
گذارند: توزيع درآمـد مبتنـی بـر عوامـل      گیری درآمد فرق می اندازه
 4.اری درآمدو توزيع شخصی يا مقد ۳تولید

                                                                                 
1. Functional distribution of income 
2. Ize distribution of income 


