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 چكيده
 لمان دربـاره   ز اقتصـاددانان مسـ     ديـدگاه برخـي ا     ،در اين مقاله با استفاده از روش تحليل رفتارهـاي عقالنـي           

ارزيـابي  ، شناسي مطلوبيت، و آنگاه معرفت قرار گرفتههاي نظريه تقاضا در علم اقتصاد مورد بررسي فرضپيش
علم اقتصـاد و اقتصـاد    عنوان مبناي نظريه تقاضا درگيري شده است كه مطلوبيت به و در نهايت چنين نتيجه    

توجه به ايـن    و  وبيت نيز تفاوت اساسي وجود دارد       اسالمي فقط اختالف مصداقي ندارند بلكه در شناخت مطل        
 .تقاضا در اقتصاد اسالمي دارددرباره پردازي ثير ويژه در نظريهأتفاوت، ت

 

 JEL R22 ، B49 ، Q11 ، Q12: بنديطبقه

 

 .تقاضا، مطلوبيت، شناخت، منفعت فردي، مصرف اجتماعي :گان كليديواژ

                                                                                                                   
 .گاه حوزه و دانشگاهاستاديار و عضو هيات علمي پژوهش .1

email: hnazari@hawzeh.ac.ir 
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 مقدمه -1

يكي نظريه تقاضاي فردي كـه      : شوديه تقاضا به دو گونه مطرح مي       نظر ،در علم اقتصاد خرد متعارف    
در ايـن   . كنـد مقدار تقاضاي هر تقاضاكننده از يك كاال در جهت خالف تغيير قيمت آن، تغيير مـي               

 ،اساس آن اگر قيمت افزايش يابـد       گيرد و بر   رفتار يكايك تقاضاكنندگان مورد توجه قرار مي       ،نظريه
و ديگـري نظريـه   . نماينـد  هر يك از آنان بيشـتر تقاضـا مـي   ،گر كاهش يابدهر يك از آنان كمتر و ا    

در . گيـرد اي از تقاضاكنندگان يك كاالي همگن مورد بررسي قرار مي       تقاضاي جمعي يعني مجموعه   
يابـد و اگـر   اين نوع تحليل اگر قيمت يك كاال افزايش يابد، مجموع تقاضاهاي آن كـاال كـاهش مـي    

 .يابدع تقاضاها نسبت به آن كاال افزايش مي مجمو،قيمت كاهش يابد
 اگرچه منحني تقاضـاي     ؛بودن منحني مجموع تقاضاها است     آنچه مهم است نزولي    ،در نظريه بازار     

آيـد،  نظريه تقاضا بحث به ميان مـي      هر دو    از   در كتب اقتصاد خرد معموالً    . برخي افراد نزولي نباشد   
اي بـراي تقاضـاي بـازار    نظر هستند يا تقاضاي فـردي مقدمـه     ورداما درباره اينكه آيا هر دو اصالتاً م       

منظور تبيين منحني تقاضايي مطرح  بحث تقاضا را به، اقتصاد خرديآيد ول بحثي به ميان نمي ،است
 . باشندهاي توليدي هر كاال با آن مواجه ميكند كه بنگاهمي
اي  مقدمـه ، خرد و نظريـه تقاضـاي فـردي   رو نظريه تقاضاهاي بازار بحث اساسي در اقتصاد  از اين    

هايي فرضهر حال اين نظريه بر پيشه  ب.)89، ص 1384ز،  و ديربا  كرمي(آن است براي دستيابي به    
 .گيرندطور فشرده مورد بحث قرار ميمبتني است كه به

 

 هاي نظريه تقاضا در علم اقتصادفرضپيش -2

 نظر را هم از نقطـه شـروع ايـن رفتـار        دي مورد  رفتار اقتصا  ،»فرض پيش«شك اصل موضوعي يا     بي
تـوان عامـل يـا    فـرض مـي  اساس اين پـيش    بر. نمايد تبيين مي  )هدف(نقطه پايان آن   و هم    )انگيزه(

 رفتـار   ،رو اقتصـاددانان اوليـه نئوكالسـيك       از ايـن  . كننده را تحليل كرد   عوامل تقاضاكننده يا عرضه   
و .  خـويش اسـت    1دنبال حداكثركردن مطلوبيت   ه وي به  اند ك گونه تفسير نموده  كننده را اين  مصرف

                                                                                                                   
 :داراي دو معناستواژه مطلوبيت . 1

تـوان بـه نفـع     مطلوبيت يعني مفيد بودن، خوشايندي، خوبي و معاني ديگر از اين دست كـه همـه آنهـا را مـي        -الف
 .شخصي تفسير كرد

. ه ابراز ارجحيت مبني بر اين معناسـت        نظري  كه دادن ترجيحات شخصي  طلوبيت به معناي معياري جهت نشان      م -ب
ارزشي دارد و مفيد بودن و خوشايندي هر فرد نسـبت   تفاوت اساسي دو معناي فوق در اين است كه معناي اول بار          

 مطلوبيت به معناي دوم با معياري براي سنجش ترجيحات بـه كـار بـرده          يول. به ديگري ممكن است متفاوت باشد     
 .تواند صادق باشدبا هر هدفي ميشود و بر رفتار هر فردي  مي
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كنـد كـه در آن    با درآمد معين خود مقاديري از كاالها و خدمات گوناگون خريـداري مـي  ،در نتيجه 
مطلوبيت نهايي يك ريال از هر يك از كاالها و خدمات، برابر با مطلوبيت نهايي يك ريال از كاالها و                    

 .خدمات ديگر باشد
كننـده مبتنـي بـر نظريـه         تفسـير رفتـار مصـرف      ،ير از نظر اقتصاددانان نئوكالسـيك     به ديگر تعب     

 ،چه از يك كاال بيشـتر مصـرف شـود     فرض بر اين است كه هر     ،در اين نظريه  . مطلوبيت نهايي است  
 ،كند و ثانياً مصرف هر واحد اضافي نسبت به مصرف واحـد قبلـي              مطلوبيت كل افزايش پيدا مي     اوالً

واقـع نظريـه    در. باشـد نتيجه مطلوبيت نهايي كاهنده مي دنبال دارد و درطلوبيت به مقدار كمتري م  
كننده بدون توجه به قيمت بازار نـزد خـود          بنابراين مصرف . مطلوبيت نهايي يك تحليل ذهني است     

شـود و   كند كه هر واحد كاال را بيشتر مصرف كند چطور مطلوبيت براي او حاصـل مـي                محاسبه مي 
و آنگاه كه . لوبيت حاصل شده از مطلوبيتي كه واحد قبلي حاصل كرده بود، كمتر استاينكه اين مط

آيـد  دست مـي   نزولي به  يمطلوبيت نهايي با قدرت خريد و قيمت بازار سنجيده شود، منحني تقاضا           
كننـده را  توان تعادل مصرف   مي ،در اين صورت  . كه مشابه همان منحني مطلوبيت نهايي نزولي است       

اي از منحني مطلوبيت نهايي با يك نقطه از منحنـي تقاضـا        دهد هر نقطه  رد كه نشان مي   دست آو به
 هـر نقطـه از   ،دهـد جا كه منحني تقاضا مقدار تقاضا را در هـر نقطـه نشـان مـي           و از آن  . برابر است 

 .با قيمت بازار خواهد شدمساوي منحني مطلوبيت نهايي نيز 
 يك مقوله ،دهد و چون مطلوبيتشد، مطلوبيت تشكيل مياساس اين نظريه را همچنان كه اشاره     

 تـوان از منحنـي مطلوبيـت راه بـه    شـود، نمـي  كيفي و دروني است و تبديل به مقدار و شماره نمـي           
 .تفاوتي مطرح شدمنحني بي، جهت رفع اشكال فوق. منحني تقاضا پيدا نمود

رف كاالها را تـابعي از مقـدار آنهـا           تابع مطلوبيت، كيفيت مطلوبيت حاصل از مص       ،به عبارت ديگر     
باشد و چنـين     مستلزم داشتن واحدي براي سنجش آن مي       ،گيري مطلوبيت  زيرا اندازه  ؛كندبيان مي 

گيري كنـد، وجـود     يندي اشخاص مختلف را اندازه    ايندي يا ناخوش  اواحدي كه بتواند رضايت و خوش     
ريه مطلوبيت حاصـل شـده اسـت آن را          هايي كه در بيان نظ    دنبال پيشرفت به همين جهت به   . ندارد
تفاوتي تعريـف   اي كيفي كه شدت و ضعف آن فقط قابل ابراز است، در قالب نظريه منحني بي               پديده
 .اندنموده

عنوان مبناي تقاضا مورد توجه قرار       ابراز ارجحيت را به    ،كنندهاين نظريه به جاي مطلوبيت مصرف        
اي با توجه به درآمد و قيمت كاالهـاي مختلـف بتوانـد       ندهكنبر طبق اين نظريه اگر مصرف     . دهدمي

 داراي  مختلفي از انواع كاالها و خدمات خريداري كنـد و از ميـان آنهـا تركيبـي كـه مـثالً            تتركيبا
در اين صورت اين نظريه، عمل خريد تركيب اول         .  بر تركيب ديگر ترجيح دهد     ،بيشترين واحد است  

اين . داندكي از ابراز ارجحيت آن تركيب نسبت به تركيب ديگر مي حا ،در بازار را در هر سطح درآمد      
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. نمايدهايي است كه تبيين آنها زمينه منطقي تحليل اين نظريه را فراهم مي            فرضنظريه داراي پيش  
 .گيردميها مورد بررسي اجمالي قرار فرضرو پيش از اين

 

 بودن كاالها و خدمات مطلوب-الف

اين است كه با افزايش مصـرف كاالهـا و خـدمات مـورد تقاضـا مطلوبيـت                  در نظريه تقاضا مفروض     
 نداشـتن كـاال يـا خـدمتي بـراي      بنـابراين در حالـت مطلوبيـت   . يابـد كننده نيز افـزايش مـي     مصرف
 زيرا تقاضـا    ؛گيردكننده خارج و تقاضا نسبت به آن شكل نمي        كننده، از حوزه گزينش مصرف    مصرف

 .گردديي تلقي مي رفتار غيرعقال،در چنين فرضي
 
 ناپذيرياشباع -ب

 كه واحـد بيشـتري از برخـي كاالهـا            را  سبد كااليي  ،كنندهناپذيري بدين معناست كه مصرف    اشباع
هـاي  توان در نظـم ترتيبـي منحنـي   اين واقعيت را مي. دهدداشته باشد، بر سبد فاقد آن ترجيح مي    

 مقاديري از دو كـاال يـا خـدمت را نشـان        ، زيرا محورهاي دستگاه مختصات    ؛تفاوتي مشاهده نمود  بي
تفاوتي كه در نقطه باالتر قرار گرفته از تـرجيح بيشـتري نسـبت بـه منحنـي         و منحني بي  . دهندمي

 سبدهايي كه داراي كاالي بيشتري است بر سبدهايي كـه           ،و به ديگر سخن   . تر برخوردار است  پايين
 . رجحان دارند،داراي كاالي كمتري است

 گفته شد كه اگر كااليي مطلوبيت نداشته باشد، تقاضـاي آن  ،ين است كه در فرض پيش     واقعيت ا    
گويي يـك نـوع   . ناپذير استو در اين فرض ادعا بر اين است كه تقاضاكننده اشباع        . غيرعقاليي است 

 ،شود اگر مطلوبيت نباشد زيرا از يك طرف گفته مي؛تضاد و ناسازگاري بين اين دو فرض وجود دارد     
 ناپذيري كاالي بيشـتر بـر كـاالي كمتـر ايجـاب            ا غيرعقاليي است و از طرف ديگر فرض اشباع        تقاض
رو ارتبـاط و سـازگاري ايـن دو     از ايـن . كند كه كاالي بيشتر بر كاالي كمتر رجحان داشته باشد مي

 .فرض با يكديگر نياز به توضيح بيشتر دارد
 ،كـه هرگـاه مقـاديري از كاالهـا و خـدمات        بودن كاالها و خدمات بدين معناسـت        فرض اقتصادي    

از ) نبـودن اقتصـادي (نداشـتن دليل مطلوبيـت   در اين صورت به    ،كننده را به حد اشباع برساند     مصرف
بنـابراين  . ناپـذيري نيـز در مـورد آن صـادق نخواهـد بـود          و فرض اشباع  . شودگزينش وي خارج مي   

 . استناپذيري شرط الزم براي تحقق فرض اشباع،بودناقتصادي
مانـد و همراهـي دو فـرض        ناپذيري باقي نمي  اي براي فرض اشباع   با نبودن فرض اقتصادي، زمينه       

كننده  بدين معناست كه كاالهايي كه در دايره تابع مطلوبيت مصرف          ،ناپذيريودن و اشباع  باقتصادي
 هـا و خـدمات،     واقـع در قلمـرو مطلوبيـت كاال        در. انـد ناپـذيري شوند، داراي ويژگـي اشـباع     وارد مي 
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  تـرجيح   كمتـر را بـر    بيشـتر    و   دباشـ طلب مـي   يعني حريص و زياده    ؛ناپذير است كننده اشباع مصرف
ناپـذيري آن بـدين      اگر مطلوبيت به معناي لذت و نفع شخصي باشد، فرض اشـباع            اينبنابر. دهدمي

يشتر اين كاال   كننده مطرح است، واحدهاي ب    معناست كه تا نفع شخصي و فايده كااليي براي مصرف         
  ،بر واحـدهاي كمتـر آن تـرجيح دارد و اگـر مطلوبيـت بـه معنـاي معيـار سـنجش رجحـان باشـد                      

 ،هاي خودكننده تا جايي كه رجحاني در كار باشد به رجحانناپذيري بدين معناست كه مصرفاشباع
 .دهدترتيب اثر مي

 

  عامل تأثيرگذار در درآمد، انحصار-ج

گاه با توجه به اينكـه     شود، و آن  رآمد و قيمت كاالهاي ديگر ثابت فرض مي       در نظريه تقاضا سليقه، د    
 ،واقـع  در. گيـرد باشد، مـورد تحليـل قـرار مـي     تابعي از قيمت آن مي،كاالهر تقاضا نسبت به   مقدار  

نتيجـه   شـود و در   قيمت آن كاال متغير مستقل و تقاضا نسبت به آن متغير تابع در نظر گرفتـه مـي                 
 .باشد صعودي مي،كاهش قيمتبا افزايش قيمت، نزولي، و تقاضا با فرض 

 يعنـي   ؛باشـد  درآمد مي  ،تأثير قرار دهد   تواند تقاضاكننده را تحت   در اين نظريه تنها عاملي كه مي         
كند، مگر اينكه درآمد او تغيير كند و آثار مثبت           كاالي مورد تقاضا كاهش پيدا مي      ،با افزايش قيمت  

ع فردي مـادي  فچنين تقاضايي محصور به محدوده منا. دنبال داشته باشد بهيا منفي يا مساوي صفر  
انديشـد، تنهـا از درآمـد       گاه كه فقط به منافع فردي و مـادي خـود مـي             يعني تقاضاكننده آن   ؛است

 .پذيردتأثير ميو نه ديگر عوامل شخصي 

 

  انتقال رجحان-د

در . دهـد ب را بـر ديگـري تـرجيح مـي          ناظر به تشخيص تقاضاكننده است كه كدام تركي        ،اين فرض 
طور طبيعي تركيـب اول را     صورتي كه تركيب اول را بر دوم و تركيب دوم را بر سوم ترجيح دهد، به               

دهد، همچنان كه اگر تركيـب سـوم ناخوشـايندتر از دومـي بـود و دومـي نيـز              بر سومي ترجيح مي   
 واقع اگـر كاالهـاي گونـاگون        درو  ي باشد   تر از اول  تر از اولي بود، تركيب سوم بايد نامطلوب       نامرغوب

... نظر قرار گيرد، بايد تركيب اول نسبت به تركيب دوم و سوم و             حسب درجه مطلوبيت آنها مورد     بر
وجـود  . رجحان تركيب سوم نسبت به تركيب دوم و اول نيز معلـوم باشـد             ح داشته باشد و عدم    يترج

ننده رجحان خود را از كااليي به كاالي ديگر         جهت است كه تقاضاك    اين فرض در نظريه تقاضا بدين     
گونه نيست كه درآمد خود را صرف كاالي موجود نمايد و مطلوبيت خـود را از                دهد و اين  سرايت مي 

 .آن كاال به كاالي ديگر انتقال ندهد
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 بودن نسبت جانشيني كاالها كاهنده-هـ 

ن كاالها در سلسله تركيبهـايي كـه        كرد ترجيحات تقاضاكننده را براي چگونگي جايگزين      ،اين فرض 
دو سـبد از كاالهـاي الـف و ب را در نظـر بگيريـد كـه          . كنـد  بيان مي  ،تفاوت است نسبت به آنها بي   

 و مقـدار ب     تردر سبد اول مقدار كاالي الف يك واحد كم        . تفاوت است تقاضاكننده نسبت به آنها بي    
لف يـك واحـد زيـادتر و مقـدار ب يـك      يك واحد زيادتر است و در سبد دوم برعكس مقدار كاالي ا        

اكنون اگر سبد سومي از دو كاالي يادشده در نظر بگيريم كه در آن مقدار كـاالي                . واحد كمتر است  
الف يك واحد بيشتر از سبد دوم باشد، بايد مقدار كاالي ب را كمتر از يك واحد كـاهش دهـيم تـا                       

 چنـين  ،بـودن ايـن فـرض كاهنـده   . ددتفاوت نسبت بـه دو سـبد اول و دوم گـر       بي ،اينكه سبد سوم  
اقتضايي دارد كه اگر كاالي الف بخواهد جانشين كاالي ب شود بايد هر بار مقدار كمتـري از كـاالي      

تفاوت بـاقي    بي ،كنندهتا اينكه روند جانشيني براي مصرف     . ب را با يك واحد كاالي الف مبادله كرد        
ول و دوم يك بود زيرا يك واحد كـاالي الـف بـا         اي جانشيني الف به ب در سبد ا       نسبت كرانه . بماند

 يك واحد الف با مقدار كمتري از يـك واحـد            ،اما در سبد سوم   . شديك واحد كاالي ب جانشين مي     
 .باشدشود، پس نسبت مقدار ب به الف كمتر از يك ميب جانشين مي

  نزولـي اسـت، در  دير مختلـف دو كـاال  اي جانشـيني مقـا  شود كه نسبت كرانـه رو گفته مي  از اين    
 نسـبت جانشـيني بـين       ،تفاوت باقي بماند به تعبير ديگـر      كننده نسبت به آنها بي    صورتي كه مصرف  

 اين نسبت ميـان هـر دو كـاال          ،طبق فرض فوق  . مقدار كل الف و ب نيست بلكه ميان كرانه آنهاست         
 .نزولي است

دهـد چـه    اي كه نشـان مـي     نقطه. كننده الزم است  اين فرض براي رسيدن به نقطه تعادل مصرف          
كننده بـا توجـه بـه محـدوديت درآمـد و قيمتهـاي الـف و ب              مقدار از دو كاالي الف و ب را مصرف        

طبيعي است كه اگر قيمـت الـف        . خريداري كند تا مطلوبيت حاصل از مصرف آنها به حداكثر برسد          
 ،براي الـف ثابـت باشـد   اگر نسبت جانشيني . افزايش يابد، بايد كمتر بخرد و ب را جانشين آن سازد    

 زيرا هنگام تغيير قيمت يكـي از دو كـاالي الـف و ب و قيمـت     ؛توان به نقطه تعادل دست يافت   نمي
گونه نيست كه وي تمام درآمد خود را صـرف يكـي از ايـن دو    كننده اين رفتار مصرف،مورد مشاهده 

 شـود كـه بـه    فرض مي ،كنندهرو جهت تطبيق الگو بر رفتار قابل مشاهده مصرف         از اين و  كاال نمايد   
 بايد مقدار بيشتري از كاالي ديگر جانشين آن شود تا اينكـه  ،پوشي از يك واحد از هر كاال  ازاء چشم 

كرمـي،  .(و فرايند ايـن نسـبت بايـد كاهنـده باشـد           . مانندبتفاوت باقي   اين تركيبها نسبت به هم بي     
 )201 – 198، ص 1374؛ صدر، 92 – 75، ص 1384

 بـوده   -  نـه انسـان منطقـي      - فروض نظريه تقاضا متناسب و هماهنگ با انسان طبيعـي            ،بنابراين   
هاي اخير ايـن فـروض را از زوايـاي مختلـف نقـد و در                رو اقتصاددانان مسلمان در دهه     از اين . است
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 انـد كـه برخـي از ايـن نقـد و      نتيجـه بازسـازي و اصـالح نظريـه تقاضـا را مـورد تحقيـق قـرار داده        
 .شود بررسي ميور وصورت فشرده مرگونه بهاصالحهاي بازسازي

 

 هاي برخي اقتصاددانان مسلمان نظريه-3

 1 نظريه منور اقبال-الف

نامبرده نظريه تقاضا را از اين زاويه مورد بازسازي و اصالح قرار داده كه تئوري مرسوم جانشـيني در             
 در پاسخ به تغييرات قيمتها ممكـن   كنندهمصرف.  مفيد و قابل استفاده است     ،محدوده هر نياز معين   

توانـد در   از غذا يا نوع خاص از لباس را جايگزين نوع ديگر كند، اما اين مطلب نمي  ايويژهاست نوع   
 دارو كاربرد داشته باشد، چرا كه سطح حـداقلي از   ومحدوده مربوط به دو نياز متفاوت مانند مسكن       

توان اين جايگزيني را در مورد سطحي از مصـرف          يالبته م . هر كدام براي ادامه حيات ضروري است      
غذا و استفاده از مسكن در اثر تغيير قيمتها پذيرفت، ولي اين واقعيت هم غيرقابـل انكـار اسـت كـه      

غذا، لباس، سـرپناه، مراقبتهـاي      : قبيل كننده در سطح حداقل براي تأمين نيازهاي اساسي از        مصرف
 .غيره تالش خواهد كردبهداشتي، تعليم و تربيت، حمل و نقل و 

بنابراين تئوري جانشيني در محدوده يك نياز معين قابل استفاده است نـه در سـطح چنـد نيـاز                        
كننده كاالهـا و خـدماتي كـه        تفاوتي براي بررسي انتخاب مصرف    از اين گذشته، منحني بي    . متفاوت

خدماتي كه نيازهاي متفاوت   كنند مناسب است، اما نسبت به كاالها و         نيازهاي مشابهي را تأمين مي    
دنبال حداكثر  اي كه به  كنندهكنند، نرخ نهايي جانشيني كارآيي ندارد، زيرا فرض مصرف        را اشباع مي  

اش اين اسـت كـه تمـام كاالهـا و خـدمات داراي مقيـاس شـمارنده                  چند الزمه  مطلوبيت است، هر  
 آيينه مقياس مطلوبيـت، قابـل       اشند و واحدهاي اين كاال و خدمات در       بعنوان مطلوبيت   مشتركي به 
 اما با توجه به سلسله مراتب نيازهاي انساني و اينكه يك كاال ممكـن اسـت بـراي            ؛باشندمقايسه مي 

، ص  1375اقبـال،    منـور (باشدقبول نمي  كار گرفته شود، قابل   كردن تعدادي از اين نيازها به     برآورده
40(. 

 

 2نظريه سيد عقيل -ب

چنين مورد نقد قرار داده اسـت كـه در اواخـر قـرن هفـدهم كـه        را اينوي رفتار عقاليي خودمحور  
بـراي موفقيـت خـود نيازمنـد مفـاهيم          و  سرعت در حال گسـترش بـود        داري بازار به  اقتصاد سرمايه 

                                                                                                                   
 . جده، عربستان صعودي(IRTI)سسه آموزش و تحقيق بانك توسعه اسالميؤاقتصاددان و پژوهشگر م. 1

 .ويژه مباحث اقتصاد خردپردازان اقتصاد اسالمي بهر سيد عقيل از پژوهشگران و نظريهسيد عم. 2
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 در ايـن زمينـه،    . دادن رفتار اقتصادي كاسبكارانه بـوده اسـت        طمع جهت شكل    و برخاسته از حرص  
هـاي   انگيـزه  ،در چنين شـرايطي نويسـندگان     . نسان پديدار گرديد  هاي جديدي درباره رفتار ا    تئوري

رود مطرح نمودنـد و  شمار ميهاي اوليه در انگيزش انسان به و خودخواهانه كه از انگيزه    هانخودمحور
داري شـكل    اخالقيات پروتستان براي تأييد انگيزه خودمحوري در اقتصـاد سـرمايه           ،بر همين اساس  

گونه تعريف   انسان عقاليي در اقتصاد اين     ،نهايت  اقتصادي سايه افكند و در     تدريج بر تفكر  گرفت و به  
 احساسات و عواطف انساني نسبت به ديگران         و شودواسطه منافع شخصي خود هدايت مي     شد كه به  

 .اش تأثير چشمگير ندارد رفتار اقتصاديدر
دهد در كـانون اقتصـاد   ميچنين مدلي از رفتار انسان عقاليي كه جوهره آن را خودمحوري شكل            

 تفسير ، افزون بر اين؛دانندنئوكالسيك قرار گرفت و تاكنون نيز اقتصاددانان خود را به آن متعهد مي
 فـرض كـه واحـدهاي اقتصـادي بـه تمـام اطالعـات و دانـش الزم بـراي                    رفتار عقاليي بر اين پـيش     

ــدتصــميم ــده اســتعقاليــي گر  موجــب نقــض در تئــوري رفتــار،گيــري دسترســي دارن ــرا  .دي  زي
ـ  : قبيل هايي از محدوديت ي افـراد در درك اعمـال بهينـه و فقـدان اطالعـات مربـوط بـه                  ايعدم توان

طـور طبيعـي     بـه  ،كنـد هايي را خود درك مـي     فردي كه چنين محدوديت   . گيري وجود دارد  تصميم
 ريـزه  از ايـن گذشـته، رفتـار عقاليـي خودمحـور بـا غ             . قدرت ندارد كه سود خـود را حـداكثر كنـد          

 ايـن   ،مشكل اساسي در تفسير رفتار عقاليي خودمحـور       . دوستي فطري در انسان سازگاري ندارد     نوع
، 1375منور اقبـال،  ( انسجام منطقي پيدا كند،دوستي و رفتار برخاسته از آن است كه اين غريزه نوع    

 .)76 - 63ص 
فالح مفهوم  . رهنمون گردد » الحف«نمايد كه بايد به     نهايت رفتار عقاليي را چنين تعريف مي       و در    

 ايـن امـر تنهـا زمـاني ميسـر      . دنبال داردجامعي است كه به موفقيت در اين جهان و آن جهان را به          
اين صورت رفتار غيرعقاليـي تلقـي    در غير. شود كه رفتار فرد با هنجارهاي اسالمي سازگار باشد        مي
 . )89، ص 1375منور اقبال، (گرددمي

 

1حف نظريه منذر ق-ج
 

كننـده و مقيـاس زمـان       اساس بازسازي مفاهيم موفقيت، رفتار مصرف      كننده را بر  وي نظريه مصرف  
 .هاي اسالمي مورد بررسي قرار داده استثروت بر اساس آموزه

 مفهوم موفقيت عبارت است از هماهنگي رفتار با ارزشهاي اخالقي. 1

                                                                                                                   
 . بانك توسعه اسالمي، جدهسسه تحقيق و آموزش اسالميؤ مپژوهشگراقتصاددان و . 1
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ـ          رفتار مصرف . 2 . دگي قبـل از مـرگ و بعـد از آن اسـت      كننده در مقياس زمان به معنـاي پيونـد زن
 بـر اينكـه تحصـيل    عالوه. گيردبنابراين مطلوبيت از تأثير رفتارها بر اين دو مرحله زندگي نشأت مي       

 .افزايد بر شمار مصارف انسان مسلمان مي،مطلوبيت جهت زندگي پس از مرگ
توانـد آن را     طبيعـي مـي    طورهاي اسالمي به معناي هديه الهي است كه انسان به         ثروت در آموزه  . 3

كـار گرفتـه    كـاال بـه   جاي مفهوم   نيز به » رزق«و  » طيبات« دو واژه    جهت نياز ديگران مصرف كند و     
نتيجه كاالها عبارتند از مواد قابل مصرف سودمند و مفيدي كه استفاده از آنها بهبـود          شوند و در  مي

اي ندارنـد و بـه بهبـود    ي كه هيچ فايـده بنابراين اشياي. دنبال داردكننده را بهمادي و معنوي مصرف   
 .آيندحساب نمي كاال به،كنندمادي و معنوي انسانها كمك نمي

كننـده مـورد فـرض      كننده مسلمان بر اساس مفاهيم فوق با رفتار مصـرف          رفتار مصرف  ،از اين رو     
يم فـوق را در  توان مفـاه  تفاوت چشمگير دارد و بر پايه همين تفاوت رفتار مصرفي، مي   ،اقتصاد خرد 

 .كننده مسلمان مورد لحاظ قرار دادبازسازي نظريه رفتار مصرف

 

 1نظريه فهيم خان -د

 :نمايدبندي ميگونه طبقهنامبرده ابتدا، مقاصد شريعت را اين

 ج ـ نيازهاي رفاهي، ب ـ احتياجات، الف ـ ضروريات

. شـوند هاست، ضروريات ناميده مينيازهايي كه بقاي نظام حيات انساني متوقف بر آن  : ت ضروريا )الف
داري از بـر عنـوان مثـال بهـره   بـه .  عقـل  ودين، حيات، نفس، نسـل، مـال   : گونه نيازها عبارتند از   اين

 . نسل ضروري است وها، مواد خوراكي، مسكن جهت پايداري حيات، عقلنوشيدني
 ،ز احتياجـات سـاختن رفـع مشـكالت اسـت و مقصـود ا      روان،يكي از اهداف شريعت   :  احتياجات )ب

 نيازهـايي كـه   ،بـه تعبيـر ديگـر   . شوند برآورده مي،نيازهايي است كه در سايه تسهيل حل مشكالت       
واقـع ضـروريات     در. شوندنمايند، احتياجات ناميده مي   نقش تكميلي را نسبت به ضروريات القاء مي       

 ،ور نسـبي راحـت  طتوان بهتوان با تحمل مشقت و سختي تأمين نمود، همچنان كه مي    زندگي را مي  
مشقت فراهم  طور نسبي روان و بي    رفع احتياجات، زمينه اشباع ضروريات را به      . آنها را مرتفع ساخت   

 :نمايدگاه اساس نقد و بازسازي خود را دو عنصر زير استوار ميآن. نمايدمي

 براي رفتار   هاي نفساني انسان را ايجادكننده نيروي انگيزش      نظريه تقاضا در علم اقتصاد، خواسته      -1
دهي ها در شكل نياز و احتياج جايگزين خواسته    ،هاي اسالمي  از نظر آموزه   يداند ول كننده مي مصرف

  .گردداين رفتار مي

                                                                                                                   
 .اقتصاددان، محقق و رئيس بخش تحقيقات موسسه آموزش و تحقيق بانك توسعه اسالمي، جده. 1
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 برخي نيازها اهميت بيشتري دارند كـه بايـد در           ،از نظر اسالم تمام نيازها اهميت يكسان ندارند        -2
اين عنصر جنبـه ارزشـي و اسـتداللي    . تر پرداخت اهميتابتداء برآورده شوند، و آنگاه به نيازهاي كم       

هـاي انسـاني در يـك رتبـه قـرار           اي تمام خواسـته   در هيچ جامعه  . ندارد بلكه يك اصل اثباتي است     
 تـوان چنـين    با توجـه بـه ايـن دو اصـل فـوق مـي             . ندارند، بلكه برخي از آنها اهميت بيشتري دارند       

كننده از نظـر اقتصـاددانان از مطلـوبيتي كـه در     تار مصرف رف،گيري نمود كه در تئوري تقاضا     نتيجه
هـا در ارتبـاط بـا        زيرا همچنان كه اشاره شد خواسـته       ؛شودكاال يا خدمت وجود دارد برانگيخته مي      

در حالي كـه پديـده      . گيرند و خدمات قرار مي    هاخصايص و ويژگيهاي موجود در هر يك از اين كاال         
واقـع كليـه كاالهـا و        در. گيـرد  و احتياجات و رفاهيات شـكل مـي        نياز در رابطه با عناصر ضروريات     

 هـا باشـد، داراي مصـلحت نيـز         خدماتي كه داراي ويژگي فايده براي هر يك از اين عناصـر و حـوزه              
تـر از  را عينـي » مصـلحت «توان مفهـوم  بنابراين جهت تحليل رفتار واحدهاي اقتصادي مي    . باشدمي

 چنـد از ايـن جهـت        هـر » مصـلحت «و  » مطلوبيـت « دو مفهـوم     زيـرا : مفهوم مطلوبيت تلقـي كـرد     
هاي زيـر  اند ولي مفهوم مصلحت نسبت به مفهوم مطلوبيت داراي برتري        اند كه هر دو ذهني    مشترك

 .باشدمي
چند يك امر ذهني است كه هر فردي خودش در قالب كاال يا خـدمت آن را تعيـين               مصلحت هر . 1

هاي او واگذار نشده است، از      مانند مطلوبيت به اميال و خواسته     كند، ولي معيار تعيين مصلحت ه     مي
بيني و اعتبـار سياسـتهاي اقتصـادي را افـزايش     اين جهت مصلحت در برابر مطلوبيت، ظرفيت پيش  

 .گيري شناخته شده است زيرا معيار موجود در برابر افراد براي تصميم؛دهدمي
ما مطلوبيت فردي همـاره بـا مطلوبيـت جامعـه            ا ؛ا مصلحت جامعه سازگار است    بمصلحت فردي   . 2

 پـنج نيـاز اساسـي       .سازگاري الزم را ندارد، زيرا معيار مشتركي براي تعيين مطلوبيت وجـود نـدارد             
تنها براي فرد بلكه براي جامعه نيز مطلوب است اما ممكن است ارضاي يك خواسته واقعي فردي         نه

 براي برخي افراد مطلوبيت داشته باشد ولي بـراي   ممكن است الكل   مثالً ؛براي جامعه مطلوب نباشد   
 .جامعه مطلوب نباشد

گونه كه مصلحت   بنابراين همان . گيردمي بر  تمام تالشهاي اقتصادي جامعه را در      ،مفهوم مصلحت . 3
چنـين تفسـيري از     . گيـرد مـي  بـر  دهد، هدف توليد و توزيـع را نيـز در         هدف مصرف را تشكيل مي    
 با تئوري متعارف اقتصاد كه در آن مطلوبيت، هدف مصرف و سود هـدف           مصلحت در برابر مطلوبيت   

 .دهد، تفاوت داردتوليد را شكل مي
طور عينـي  مقايسه مطلوبيت فرد از مصرف يك كاال با مطلوبيت فرد ديگر از مصرف همان كاال به              . 4

ابي و مقايسـه قـرار    مـورد ارزيـ  ،ن كاالآتوان رضايت آنها را از مصرف     راحتي نمي  زيرا به  ؛دشوار است 
 .پذير استخالف مصلحت كه حداقل مقايسه سطوح مختلف آن امكانر ب. داد
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واقـع سلسـله    در. باشـد دهي مفهوم مصلحت و خاستگاه آن مـي  شكل،نكته اساسي در اين نظريه       
 بنـدي نيازهـا بـه ضـروري و احتياجـات         رتبـه . باشد پايه و مبناي اين مفهوم مي      ،بودن نيازها مراتبي

 ؛آيـد و رفاهيات زمينه و زيرساخت و منشأ پيدايش مفهوم مصلحت به حساب مي   ) نيازهاي تكميلي (
. داردرابطـه  زيرا مفهوم مصلحت با رعايت سلسله مراتبي نيازها از جهت اشباع و پاسخگويي به آنهـا           

ت منـابع  طور يكسان پاسخ گفت بلكه محدوديمنابع آن مقدار زياد نيست كه بتوان به همه نيازها به         
كند كه ابتدا به نيازهاي ضروري پرداخته شود و آنگاه نيازهاي تكميلي و رفاهيـات مـورد                 ايجاب مي 

 . )20 – 8 م، ص 1985االسالمي،  االقتصاد دراسات في(توجه قرار گيرد

 

 هاي اقتصاددانان مسلمان درباره نظريه تقاضابندي ديدگاهجمع -3-1

شـده   نظريه تقاضا را آنچنان كه در اقتصاد خـرد كالسـيك مطـرح         ،طور كلي اقتصاددانان مسلمان   به
شـده در اقتصـاد     فرض پذيرفته زيرا باور مشترك آنها اين است كه پيش       . اند مورد نقد قرار داده    ،است

آنهـا  . باشـد اش مـي دنبال تأمين حداكثر خواسته مادي فردي خرد عبارت است از اينكه هر فردي به       
شك نقد آنان بي. اندفرض را نقد نموده   اين پيش  ،ندارند و از ابعاد مختلف    فرضي را قبول    چنين پيش 

قبـولي    نقطه شروع و آغازين مناسب جهت ارائه يك مبنـا و اسـاس قابـل               ،فرضنسبت به اين پيش   
دنبـال تـأمين    هر فردي بـه   (فرض نظريه تقاضا در اقتصاد خرد     است، اما آنها آنچنان كه در نقد پيش       

فرض و مبناي مورد ش، اشتراك نظر دارند، در ارائه يك پي)باشداش ميدي فردي حداكثر خواسته ما  
ها و يا مصـلحت را جـايگزين منفعـت     زيرا نيازها را جايگزين خواسته    ؛قبول هماهنگي الزم را ندارند    

عنـوان بازسـازي اساسـي و مـاهوي نظريـه تقاضـا        توان بـه   نمي ،نمودن آنچنان كه به آنها اشاره شد      
 .هاي اسالمي تلقي نمودآموزهاساس  بر
 گام مثبت و مؤثري است امـا كـافي نيسـت بلكـه              ،فرض اقتصاد خرد كالسيك    نقد پيش  ،واقع در   

تبيين مبناي نظريه تقاضا با رويكرد مفاهيم اسالمي نيز امري ضروري است، البته نبايد از نظـر دور                   
گرفتـه امـا    داشت كه در تحقيقات انجام گرفته، لزوم منطقي ارائه چنين مبنايي مورد پذيرش قـرار                

 .يافته مطرح نشده استمانصورت جامع و سازتاكنون چنين مبنايي به

 

 هاي اسالمياساس آموزه نظريه تقاضا بر -4

طـور   شايد بتوان گفـت بـه   وهاي مصرف ارتباط چشمگير دارد نظريه تقاضا با نظريه،در اقتصاد خرد 
 اسـاس اسـتوار اسـت كـه انسـان           نايـ  ها بر اين نظريه . منطقي تفكيك آنها از يكديگر ممكن نيست      

 كاالهـا   ،تواند با تشخيص مصارف خود    او مي . پذيردزه منفعت شخصي تأثير مي    اقتصادي فقط از انگي   
 حـداكثر  ،بندي كند و با عقل رشديافته خوداساس ميزان مطلوبيت آنها رتبه     و خدمات مختلف را بر    
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كننـده و تـابع مسـتقل او حـداكثر منفعـت             هدف هـر مصـرف     ،بنابراين. مطلوبيت را تشخيص دهد   
هـاي مختلـف آن نيـز    ها و رجحان باشد و شناسايي اين هدف و رتبه      ميشخصي و مطلوبيت خويش     

درآمد حال : قبيل  داراي متغيرهاي گوناگون از،اين تابع مستقل. باشدكننده ميعهده خود مصرف بر
واقـع    در.)27، ص 1382حسـيني،   (و آينده او، مقادير مختلف كاالها و خدمات و قيمتهاي آنهاست          

 :گذاري شده استر بنياننظريه مصرف بر دو عنص
اين عنصر مربوط به ترجيحات دروني است كه تقاضـاكننده در عـالم درون              :  تمايالت و مطلوبيت   -1

 پايه و اساس بخش بيروني است كه مباحث مطلوبيت، ،واقع اين بخش در. دهدخود آنها را شكل مي
به همـين حـوزه درونـي و        تفاوتي مربوط   هاي بي  منحني  و كننده ترجيحات مصرف  ،مطلوبيت نهايي 
 .زيربنايي است

  بـه منصـه ظهـور       را) مطلوبيـت (اين عنصر خواسته و ترجيحات درونـي      : كننده توانمندي مصرف  -2
با چـه مقـدار و   كننده و قيمت كاالها بيانگر اين است كه   زيرا خط بودجه درآمدي مصرف     ؛رساندمي

 خط ،به عبارت ديگر. ابل دسترسي است  ق ،به چه تركيبي از اين ترجيحات دروني و مطلوبيت ذهني         
دهـد  زند و نشـان مـي   آن مطلوبيت دروني را برش مي،بودجه درآمدي و قيمت كاالهاي مورد تقاضا    

 .كه نقطه بيشينه قابل دسترسي است

قابل مطالعه ) توانمندي(يو برون) مطلوبيت(ينظريه مصرف در اقتصاد اسالمي بر هر دو حوزه درون      
 .و بررسي است

 

  تأثيرپذيري حوزه مطلوبيت از شناخت آن-لف ا

 رغبت ،داندده آنها را مي ي چون فا   و ده آنهاست ي فا ،خاستگاه تمايل انسان به مصرف كاالها و خدمات       
 انسـان چـون مفيـدبودن كاالهـا و خـدمات گونـاگون را             ،به تعبير ديگر  . كندبه مصرف آنها پيدا مي    

 مطلوبيت كاالها و خدمات     ،بنابراين. كندبيت پيدا مي   نسبت به آنها رغبت و مطلو      ،دهدتشخيص مي 
 مطلوبيـت و    ،ده را نشناسـد   يـ  تا ايـن فا     و ده آنهاست يبرخاسته از تشخيص و شناخت او نسبت به فا        

شك چنين شناختي يكي از نيازهاي اساسي انسان است و با فرض پـذيرش              بي. كندرغبت پيدا نمي  
 ا و اينكه نيازهاي فيزيولوژيكي مقدم بر ديگر نيازهـا اسـت  درباره سلسله مراتب نيازه» مزلو«ديدگاه  

 نياز به ايـن شـناخت در طـول ايـن سلسـله              ،)496 و   465، ص   1377پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،     (
يـك از نيازهـاي فيزيولوژيـك و نيازهـاي بعـدي آن              فيزيولوژيك قرار ندارد، بلكه اشباع هر      ينيازها

مورد خواست و نيـاز و تشـخيص جـواب نيـاز            موضوع  ) ميدندانستن و فه  (وابسته به تأمين شناخت   
بنـدي نيازهـا، در     كـه از جهـت رتبـه      ) نيازهاي فيزيولوژيـك  ( نيازهاي اوليه جسماني   ،بنابراين. است
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نظـر،   به اين نيازها و مطلوب مـورد      نسبت  شوند كه شناخت    گاه اشباع مي   آن ،اولويت اول قرار دارند   
 . باشددر بين كاالها و خدمات شكل گرفته

هاي اسالمي اين است كـه  اساس آموزه اكنون مسأله اساسي تأثيرگذار در بازسازي نظريه تقاضا بر        
مفـروض علـم    . كنـد انسان چنين شناختي را نسبت به مطلوب خود از چه راهي و چگونه تأمين مي              

ه را  چـ هـر آن  . نمايـد كسـب مـي   طور طبيعي چنين شـناختي را       اقتصاد خرد اين است كه انسان به      
مطلوب تشخيص داد، مطلوب است و نياز به راهنمايي و هدايت نيرويـي برتـر از انسـانهاي متعـارف       

كند و نياز به شـناخت خـود را از طريـق ايـن تجربيـات                ندارد، از تجربيات ديگر انسانها استفاده مي      
 ؛يـرد گمـي طور طبيعي و متعارف شكل  شناخت مطلوب توسط خود افراد به ،بنابراين. كندتأمين مي 

زيرا حيات منطقي انسـان  . تواند مفروض نظريه قرار گيردهاي اسالم نمي چنين انساني در آموزه   ي  ول
گـردد، و  بخـش از آن جـاري مـي    آزادي او هماننـد آب زالل و حيـات     كه ست ا ساريچشمهمثابه  به

برداري از آب زالل    بهرهبراي  . برداري از آزادي و رويانيدن عوامل رشد انساني       اختيار او عبارت از بهره    
 ،كارگيري عنصر اختيار، باغباني الزم است كه با استفاده معين از آن و ديگر عوامل رويشآزادي و به 

 .)195، ص 8، ج 1379جعفري، (استعدادهاي انسان را بارور سازد
تواند اند، نمي شده كه در استخدام خودطبيعي قرار گرفته       و معلومات دريافت   ها آن آگاهي  ،واقع در   

طـور  تر از خود طبيعي است كـه بـه   يافته، زيرا روان يا روح، حقيقتي تكامل      كندرهبري روح را تعهد     
 .ساده و با ابعاد محدود در حيوانات نيز موجود است

اي تواند تحت تأثير و توجيه مواد ناآگاهي كه پديـده حيـات در مجموعـه    چنانكه خودطبيعي نمي     
 .)217، ص 12، ج 1379جعفري، (رده است، قرار گيردبها بروز كيافته از آتفاعل

بسـتن پرونـده تحقيقـات و       . بايد استفاده نمايـد    انسان از تجربيات علمي خود مي      ،به ديگر سخن     
 ستم نابخشودني به علم و بـه انسـان          ،تجارب و كاوشهاي علمي درباره مسائل عالي مربوط به انسان         

تواننـد بـه انتظـار خوانـدن      نمـي ،روندآيند و ميها ميها و ميليونيونلكن انسانهايي كه ميل است و 
آخرين سطر كتاب بزرگ انسانها در پايان تاريخ معرفتي بنشـينند كـه بگذاريـد ببينـيم تـا نظريـه                      

ها چيست و رفتار معرفتي خود را با آن نظريـه           شناس بشري درباره تشخيص مطلوبيت    آخرين انسان 
طور عام و ارائـه چهـارچوب       ها به  اين است كه تعيين مطلوبيت     ،ه مهم است  چه ك آن. هماهنگ كنيم 

هـاي اسـالمي،   عنـوان آمـوزه  كلي تشخيص آنها با شناخت و راهنمايي يك ديد متكي به واقعيات به          
 هـا و  هاي علمي درباره نيازهـاي انسـان و اشـباع آنهـا در قالـب مطلـوب        منافاتي با تحقيق و بررسي    

 زيـرا در چـارچوب كلـي        .)192 - 3، ص   8، ج   1379جعفـري،   ( انسان، نـدارد   هاي گوناگون رجحان
توان تابع نظريه تقاضا و مصرف را مورد پژوهش و كاوش قـرار             ها مي ها و نامطلوب  شناخت مطلوبيت 

هـاي اسـالمي، از     اسـاس آمـوزه     آنچه در حوزه تمايل و مطلوبيت، نظريه مصرف را بر          ،بنابراين. دارد
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هـاي  كند، منبع تأمين نياز به شناخت و تشخيص مطلوبيت تصاد خرد متمايز مي   نظريه مصرف در اق   
هـا،   چـارچوب كلـي مطلوبيـت      ،اي كه انسان بتواند در سـايه ايـن شـناخت          گونهبه. كلي و عام است   

 .هاي غيرواقعي تفكيك كندهاي واقعي را از مطلوبمطلوب
ها به توسـط خـود      رچوب كلي مطلوبيت  مفروض اقتصاد خرد اين است كه اين نياز به شناخت چا             

گردد و ديدگاه اسالم اين است كه اين نياز به شـناخت چـارچوب              اش تأمين مي  انسان با توان علمي   
 ايـن نـوع شـناخت    ،بـر همـين اسـاس   . گرددهاي اسالمي تحصيل مي كلي مطلوبيت از طريق آموزه    

طلوبيت از جهت   ي مصرف و دامنه م    هاچارچوب كلي، زمينه تحوالت گوناگون زير را در حوزه انگيزه         
هـاي مصـرف    آورد كه در قالب گستره مصارف واجب و حرام و محـدوديت           وجود مي كمي و كيفي به   

 .گيردطور فشرده مورد بررسي قرار ميبه
 

 )توسعه مطلوبيت نسبت به نيازهاي معنوي( گستره مصرف )1-الف

ي مادي نيست كه مصرف او محدود بـه ايـن           هاانسان اقتصادي در اسالم مساوي با نيازها و خواسته        
 وجـود  هـاي معنـوي هـم انگيـزه مصـرف را بـه       هـا و مطلوبيـت    نوع نيازها باشد، بلكه برخي خواسته     

 ، بنـابراين  ودنبال داردانجام بعضي از فرايض عبادي و انفاقات استحبابي نوعي مصرف را به   . آورندمي
 متفـاوت  ،ن اقتصادي مفروض اقتصاد خرد متعارف     گستره مصرف از نظر اسالم با گستره مصرف انسا        

توانـد بـه   چند دامنه مطلوبيت محدود نشده است و هر انسان اقتصادي مي      هر ،در اين علم  . باشدمي
لكن منشأ اساسي فـرق بـين گسـتره          هاي معنوي بيانديشد و در راه آنها صرف مال نمايد و          خواسته

طـور   مفروض علم اقتصاد خرد است كه اسـالم بـه  مصرف در اسالم با گستره مصرف انسان اقتصادي      
عنوان عبادت بر انسـان مسـلمان واجـب         دنبال دارد به  طبيعي برخي عباداتي را كه مصرف درآمد به       

طور طبيعي قسمتي از درآمدش را اختصاص به اين نوع مصارف دهـد ولـي               كند و انسان مسلمان به    
از نيازهاي مادي بـه نيازهـاي معنـوي گسـترش           تواند حوزه مصرف را     علم اقتصاد خرد متعارف نمي    

هـاي علمـي اقتصـاد و    هاي دينـي اسـت و از تـوان داده     اي فقط در انحصار آموزه    چنين توسعه . دهد
 .اقتصاد خارج است غير
 بلكه قسـمتي    ،گيردمصرف از نظر اسالم، فقط در حوزه نيازهاي مادي انجام نمي          ه   گستر ،بنابراين   

طـور  در ايـن صـورت بـه   . آورندوجود مي هاي معنوي نيز انگيزه مصرف را به      تها و مطلوبي  از خواسته 
هـاي مصـرفي انسـان اقتصـادي مفـروض علـم            تر از انگيزه  هاي مصرف گسترده   دايره انگيزه  ،طبيعي

به همين جهت پديده مصرف را در جامعه اسالمي نبايد فقط در رابطه با عامل . باشداقتصاد خرد مي  
ه در عمـق    هاي معنوي نيـز كـه ريشـ        بلكه خواسته  ؛مثبت و منفي آن بررسي كرد     درآمد و تغييرات    

اين پديده در جامعه اسـالمي طبيعـي   . دهد مصرف را تحت تأثير قرار مي،وجود انسان مسلمان دارد   
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است كه درآمد افراد افزايش پيدا نكند ولي كنشهاي معنوي آنها قسمتي از درآمد آنها را به مصارف                  
 همچنـين  .نتيجه مصارف عادي نسبت بـه گذشـته محـدودتر شـود         اختصاص دهد و در   المنفعه  عام

ممكن است درآمد افراد، افزايش پيدا كند و انسان اقتصادي در جامعه اسالمي به آن نسـبت كـه در      
دهد، هزينه نيازهـاي مـادي خـود را افـزايش           ها با افزايش درآمد، مصرف را افزايش مي       ديگر جامعه 

 ،بنـابراين . هـاي غيرمـادي صـرف كنـد    ي از درآمد اضافي را در محدوده مطلوبيت بلكه درصد  ؛ندهد
هـاي غيرمـادي از ويژگيهـاي نظريـه مصـرف در اقتصـاد              تأثيرپذيري مصرف افراد جامعه از خواسته     

اساس اين نظريـه بايـد مصـرف را در رابطـه بـا دو عامـل درآمـد، تغييـرات آن و          اسالمي است و بر   
 .شد و كاهش آنها بررسي كردهاي معنوي و رخواسته

 

 )مصارف شخصي و اجتماعي( مصارف واجب )2-الف

 .هـاي بـدني و روحـي الزم اسـت          حفظ حيات و جلوگيري از نـاراحتي       ،هاي اسالمي از نظر آموزه  . 1
مندشـدن از امكانـات مـادي در حفـظ     پارسايي، بدين معنا كه انسان از خـوردن و پوشـيدن و بهـره    

نتيجه زمينه بيمـاري و رنجـوري خـود را فـراهم سـازد، در اسـالم           و در  نظر كند سالمت بدن صرف  
 .نكوهش و نهي شده است

باشند نيز واجب است و انسـان، بايـد نيازهـاي           مصارفي كه مربوط به افراد تحت تكفل انسان مي        . 2
 همچنين در صورت عدم توانـايي پـدر و مـادر،          ؛متعارف زندگي همسر و فرزندان خود را تأمين كند        

مقدار مخـارجي كـه بـراي     . عهده فرزند داراي درآمد آنهاست    أمين زندگي و مخارج متعارف آنان به      ت
باشـد  حفظ حيثيت و شئون اجتماعي افراد تحت تكفل الزم است، از نظر اسالم واجب و ضروري مي       

    ر نظر قـرا  و در اين زمينه بايد شرايط جغرافيايي و اجتماعي جهت كميت و كيفيت مصارف آنان، مد
نيـز  كردن رفاه و آسايش آنـان  درباره تأمين نيازهاي متعارف زندگي همسر و فرزندان و فراهم       . گيرد

 :اي از آنهاستهاي اكيدي از پيشوايان اسالمي وارد شده است كه روايت زير نمونهتوصيه
 )444، ص 1378كليني، (» ينبغي للرجل ان يوسع علي عياله لئال يتمنوا موته«
 .»اش توسعه بخشد تا آرزوي مرگ او را نكنندوار است كه بر عائلهبراي مرد سزا«
تأمين مقدار الزم براي حفظ جان انسانهايي كـه جانشـان در خطـر اسـت و راهـي بـراي تـأمين                  . 3

طـور معمـول، جـزء     بر هر فرد مسلمان واجب است، گرچه آنان بـه ،خوراك و پوشاك خويش ندارند   
 .)311، ص ـ ه1390 خميني،(شوندعائله فرد محسوب نمي

تنها رفع گرسنگي ساير انسانها را در حـد حفـظ نفـس، واجـب قـرار داده، بلكـه رفـع                       اسالم، نه . 4
،  هـ1390خمينـي،   (داند  گرسنگي، تشنگي حيواناتي را هم كه در اختيار انسان هستند، الزامي مي           

ها واجب است و بايـد      ه در جامعه اسالمي اين نوع مصارف و پرداخت هزين         ، بنابراين .)309، ص   2ج  
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 مصرفهاي راجح و مستحبي هـم وجـود   ، از نظر اسالم، عالوه بر اين مصارف واجب      اصوالً. انجام گيرد 
ايجـاد  :  ماننـد ؛چند كه انجام آنها الزامي نيست هر. دارد كه روي آنها تأكيد شديد انجام گرفته است  

نزديكان و ديگر افراد مستمند جامعه  زمينه رفاه عائله و ديگر افراد تحت كفالت خدمت و دستگيري            
طور مشروح، از آن بحث شده و ديگر مصارف مستحب فردي و اجتماعي كه در جاي مناسب خود به            

 .است

 

 )مصارف ممنوع(هاي مصرف  محدوديت)3-الف

هاي احساسي و تخيلي     تفكيك مطلوبيت  ،هاي اسالمي اساس آموزه  يكي از آثار شناخت مطلوبيت بر     
اسـاس شـناخت طبيعـي و رسـومات سـليقه و             آنچه را كه انسـان بـر      . هاي واقعي است  از مطلوبيت 

تنهـا مطلوبيـت و    دهد، اما در ساحت واقعيـت و عينيـت نـه   اش مطلوب تشخيص ميفرهنگ محلي 
 هـا مطلـوب و مفيـد       اساس ايـن آمـوزه     دنبال دارد، بر  ده ندارد بلكه ضرر جسماني و رواني هم به        يفا

 هـا مصـارف زيـر را ممنـوع تلقـي            انسان ملتزم بـه ايـن آمـوزه        ،ه همين جهت  ب. آيندبه حساب نمي  
 .نمايدمي
از نظـر  . هاي اسـالم ممنـوع شـده اسـت    روي در استفاده از كاال و خدمت، در آموزه زياده:  اسراف -1
»شـود و  و مقدار متعارف استفاده از كاال و خدمت در جامعه در نظـر گرفتـه مـي       » كميت«و  » يكم
 اسـراف امـري نسـبي       ، به عبارت ديگر   .)74 قمري،   1399صدر،  (شودآن اسراف تعيين مي   اساس   بر

است كه در جوامع مختلف، از نظر پيشرفت و عدم پيشرفت اقتصادي، رشد و رفاه و عدم رشد و رفاه     
اسراف از  . اي بر حسب سطح متوسط رفاه آن جامعه بايد سنجيده شود          متفاوت است و در هر جامعه     

طور مؤكد از آن نهي شده اسـت كـه در            حرام است و در قرآن كريم در آيات متعددي به          نظر اسالم، 
 .شودعنوان نمونه به نقل دو آيه زير اكتفا مياينجا به

 )31اعراف، (» يحِب الْمسرِفِينَ الَ إِنَّهْ تُسرِفُوا والَْ واشْرَبواْ وكُلُوا«   
ه بسا كاالها و خدماتي به جاي تأمين نيازهـاي واقعـي و الزم،   شدن روحيه اسراف، چ   زيرا با حاكم     

شود كه فرد نتواند ديگر نيازهـاي  كاري موجب مياسراف. شودها مي گريها و الابالي  رويصرف زياده 
اي  همچنان كه ممكن است عده     ؛ردگيخود را برطرف سازد و در نتيجه فقر معيشت فردي شكل مي           

شتري از امكانات جامعه را مصرف و زمينه استفاده عـده ديگـري را سـلب       آميز سهم بي  طور اسراف به
 .اي، موجب فقر اجتماعي گرددترتيب اسراف عده ديگران را از بين ببرند و بدينرفاه كنند و 

پـاش   و ساختن و ريخت  اشيدن و در عرف به معناي پراكنده      تبذير در لغت به معناي بذرپ     : تبذير -2
باشد؛ واقع، تبذير پيوسته همراه با يك نوع اتالف مال مي           در .)216ي، ص   نراق(مال بدون علت است   

 زيرا صرف مال، بدون غرض عقاليي، همان تضييع و از بـين بـردن ثـروت اسـت؛ بـه همـين سـبب                     
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ي اسـت ولـي تبـذير                       مي توان گفت فرق تبذير با اسراف اين است كه اسراف، اتالف مال از نظـر كمـ
كـردن مقـداري از ثـروت        هزينه  مثالً .)74 قمري، ص    1399صدر،  (باشداتالف مال از نظر كيفي مي     

 آن هم با كيفيت خاص و يا تـأمين مخـارج برخـي بازيهـاي آنچنـاني و                   - براي نگهداري چند سگ   
 در روايـت    ؛ها زياد نباشـد   چند مقدار اين نوع هزينه     آيد؛ هر  تبذير به حساب مي    -كارهاي غيرمفيد   

اما » تبذير نوعي اسراف است   «) 302 قمري، ص    1403مجلسي،  (» سرافالتبذير من اال  «است  آمده  
به هر صورت، صرف مال در مـوارد غيرعقاليـي و غيرمفيـد، تبـذير       . باشددقيقاً مرادف با اسراف نمي    

  :فرمايدداوند متعال مي خ.بوده و از نظر اسالم تحريم شده است
   »ذ ال وتَب ذِّرذِّرينَ يرًاتُبب27و  26 اسراء،(»نِيـطيإِخْوانَ الشَّْ  كَانُواإِنَّ الْم( 
 ». كه همانا تبذيركنندگان برادران شياطين هستندروا مدارتبذير و هرگز «   
ـ      بنابراين، اتالف و بيهوده صرف        ي و چـه از نظـر كيفـي، از نظـر اسـالم،       كردن مال، چه از نظر كم

ي مصرف كاالهـاي مختلـف، و اسـتعدادهاي         هاي كيف بديهي است كه با توجه به جنبه      . ممنوع است 
نهايي منابع توليدي و خدماتي، هر منبع خدماتي يا ماده توليدي را بايد در جايي به كار گرفت كـه                    

 جهات كيفـي منبـع توليـدي يـا عامـل            ه در اين صورت است كه ب      ؛بيشترين بازدهي را داشته باشد    
 .برداري شده استطور كامل بهرهخدماتي توجه كامل شده و از استعدادهاي بالقوه آن به

تمام كاالها و خدماتي كه استفاده و انتفاع از آنها حرام شده است مانند خوردن گوشـت خـوك،                -3
بازي، منكرات، فحشـا و      استفاده از آالت لهو و لعب، سحر، شعبده        1شده،نسگ، ميته، حيوانات تزكيه   

وليد و هم بر بازارهاي اسالمي و توزيع درآمـد  تحريم مصرف اين نوع كاالها و خدمات، هم بر ت       .غيره
  .گذاردتأثير مي

همچنين، مشاغل و كسبهاي كاالها و يا خدمات وام كه آنها را جزء بحث درآمد قـرار نـداديم، در                       
حقيقت ممنوعيت انتفـاع و مصـرف در ايـن نـوع مشـاغل و                شود، چون در  مصارف حرام بررسي مي   

 .ت مبادله آنهانظر است نه ممنوعي كسبها مورد
 شـود ماننـد سـم و هـروئين    مصرف اشيايي كه موجب هالكت و يا ضـرر فـرد و يـا جامعـه مـي                  -4
 .)163 قمري، ص 1390خميني، (
استفاده از ظروف طال و نقره، زيورآالت طـال بـراي       :  مانند ؛اي خاص گونهانتفاع از برخي كاالها به     -5

اصـل ايـن نـوع    . شـود  و زبانزدشدن مردم مـي     پوشيدن لباسهاي غيرمتعارف كه موجب شهرت      ؛مرد
گيري خاص از آنها به اعتبار مسائل ارزشي يا اجتماعي ممنـوع          كاالها حرام نيست، ولي كيفيت بهره     

 .ه استشد
 

                                                                                                                   
 .حيواني كه طبق شرايط شرعي ذبح نشده است. 1



 حسن آقانظري/ از نظر برخي اقتصاددانان مسلمان و بازنگري آنهاهاي تقاضا فرضپيش    

 

116

  تأثيرپذيري نظريه مصرف از جهت توانمندي-ب

رمول خالصه  تاريخ حيات طبيعي انسانها تاكنون كاري كه درباره روابط انساني نموده است در اين ف              
پيوستن يك انسان به انسان ديگر بر مالك احتيـاج مـادي شخصـي و گسـيختن آنـان از                    : شود مي

 ، علـم اقتصـاد متعـارف      ، بر همين اساس   .)166، ص   1379جعفري،  (يكديگر بر مبناي سود شخصي    
گونـه  اي مورد بررسي قرار داده است كه گويي اين رفتـار هـيچ            گونهرفتار تقاضا و مصرف انسان را به      

ي اگونـه مختصـات حيـات روانـي انسـانها را بـه           زيـرا    ؛ ندارد يارتباطي با ديگر رفتارهاي غيراقتصاد    
ايـن نـوع معرفـت      . گونه وحدت عالي بـر آنهـا حاكميـت نـدارد          مرزبندي نموده است كه گويي هيچ     

هي  شبيه اين است كـه مـا  ،اي و گسيختگي رفتار مصرفي از ديگر رفتارهاي فردي و اجتماعي تجزيه
جـدا بـراي     اي را جـدا   گـاه هـر قطعـه     د و آن  يـ قطعه نماي  را از آب بيرون آوريد و سپس آن را قطعه         

 واقعيت اين اسـت كـه مختصـات    .)166، ص  1379جعفري،  (مطالعه قرار دهيد   شناخت ماهي مورد  
اي رواني و رفتار انسانها داراي وحدتي واقعي هستند و هر شاخه از علوم انساني در عين اينكه حـوزه         

بايد ارتباط اين حوزه خاص رفتاري را با ديگر         دهد، مي خاص از اين رفتارها را مورد پژوهش قرار مي        
 چنـد انـواع      زيرا همچنان كه اشـاره شـد رفتارهـاي انسـاني هـر             ؛ها مورد توجه ويژه قرار دهد     حوزه
 اين بدين معنا نيست     گيرد، اما اي از علوم انساني مورد كاوش قرار مي       گونه و هر نوعي در شاخه     گونه

 .شدباتواند داراي وحدت واقعي حاكم بر آنها نكه انواع اين رفتارها نمي
 هاي اسالمي برخـي رفتارهـاي مصـرفي بـه حـوزه عبـادت كشـانده شـده                  بر اين اساس در آموزه       
هـاي  واقع يكـي از ويژگـي       در ودنبال داشته   پذير را به  اي كه ايجاد توانمندي قشرهاي آسيب     گونهبه

 زيرا واجبات مـالي هماننـد خمـس و    ؛ها، ارتباط آن با توزيع مجدد درآمد است    مصرف در اين آموزه   
 حـداقل تـوان مصـرفي اقشـار         ،پذيرد و در عين حال    زكات و ديگر انفاقات در قالب عبادت انجام مي        

 تأمين  قدرت،هاي خوداساس مسئوليت همچنان كه حاكميت اسالمي بر. كنددرآمد را تأمين ميكم
 توانمندي ،بنابراين. ضروريات اوليه و حياتي اين اقشار را با سياستهاي اقتصادي مناسب برعهده دارد

مصرف حداقل ضروريات، براي افرادي كه به هر جهت درآمد كافي ندارند، از طريق دو واجـب مـالي      
 .گرددخمس و زكات و ديگر وظايف اقتصادي حاكميت اسالمي تأمين مي

 

 گيريدي و نتيجهبنجمع -5

هـاي اسـالمي اسـت در حـوزه         ها و نيازهاي معنوي كه ثمره منطقي هدايت آموزه        برخي خواسته . 1
 نوعي مصرف و تقاضـا      ، انجام برخي فرائض عبادي و انفاقات استحبابي       گيرند، مثالً مطلوبيت قرار مي  

 .آورندوجود ميرا به
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و نمايـد  طلوبيت تخيلي و احساسـي تفكيـك مـي   هاي اسالمي حوزه مطلوبيت واقعي را از م   آموزه. 2
اش مطلوب تشـخيص     فرهنگ محلي   و  رسومات، سليقه  ،اساس شناخت طبيعي   آنچه را كه انسان بر    

تنها مطلوبيت و فايده ندارد بلكه ضرر جسـماني و روانـي هـم     دهد و در افق واقعيت و عينيت نه    مي
ها، و انسان ملتزم به اين آموزه     . آيندحساب نمي اساس اين آموزه مفيد و مطلوب به         دنبال دارد، بر  به

تـوان  گويند كه چـه چيـز را مـي   ها به ما ميو در يك جمله اين آموزه    . كندآنها را مطلوب تلقي نمي    
 .توان مصرف نمودمصرف كرد و چه چيز را نمي

مصـرفي  باشد، بلكه مصرف اجتماعي نيز وارد حوزه         محصور به انگيزه شخصي نمي     ،انگيزه مصرف . 3
اساس  توان مصرف اجتماعي را وارد الگوي مصرفي انسان مسلمان ساخت و بر           بنابراين مي . گرددمي

 ).تأمين هزينه زندگي افراد تحت كفالت(ريزي و سياستگذاري نمودآن برنامه
 زيرا ممنوعيـت اسـراف و   ؛پذيردثير مي أها ت مصرف از جهت مقدار و چگونگي آن نيز از اين آموزه          . 4

 همچنانكـه در    ؛باشـند ر عامل اساسي تأثيرگذار بر كميت و كيفيت مصرف كاالها و خدمات مي            تبذي
پذير، مورد حمايـت جـدي قـرار     مين ضروريات اوليه براي قشرهاي آسيب     أحوزه توانمندي مصرف، ت   

تـوان  مي) تقاضا(ها در قلمرو شناخت مطلوبيت و توانمندي مصرف       و با توجه به اين ويژگي     . گيردمي
 مصـرف   ن نتيجه گرفت كه موضوعات اصلي مصرف كه عبارتند از چه نوع كاالها و خدمات بايد               چني

و چه مقدار بايد مصـرف شـوند، از ايـن           ) مصرف شخصي و اجتماعي   (شود، چگونه بايد مصرف شوند    
 .پذيردها تأثير ميآموزه

  انسـان مسـلمان را       الگوي مصـرفي   ،هاي اسالمي آموزهبنابراين نتايج شناخت مطلوبيت بر مبناي          
نمايـد، در واقـع    طور جوهري و اساسي از الگوي مصرفي انسان مفروض در اقتصاد خرد متمايز مي             به

اليسـم فقـط در مصـاديق مطلوبيـت     هاي اسالمي با مطلوبيت در ليبر  تمايز مطلوبيت بر اساس آموزه    
لمـي تقاضـا، دگرگـوني    پـردازي ع باشد تا اينكه چنين تصور شود كه اختالف مصداقي در نظريه     نمي

 از جهـت  هـاي اسـالمي و ليبراليسـم    بلكه مطلوبيت از نظر آموزه    ؛كندچشمگير و اساسي ايجاد نمي    
فرض اين است كـه مطلوبيـت را هـر انسـاني            در ليبراليسم پيش  . گرددشناخت و معرفت متمايز مي    

دم مطلوبيـت را از     هاي اسالمي فرض بر اين است كه شناخت مطلوبيت و ع          شناسد ولي در آموزه   مي
پس طريق حصول شناخت مطلوبيت با مسير تحصـيل مطلوبيـت           . كندها كسب مي  طريق اين آموزه  

 ؛دهدثير قرار ميأطور اساسي تحت تپردازي تقاضا را به    نظريه ،در ليبراليسم تفاوت دارد و اين تفاوت      
 .پذيردثير ميأكننده از اين شناخت تزيرا رفتار تقاضا
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