
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياقتصاد تطبيقي
 159 -  133ص  ،1393سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان 

  اقتصاد اسالمي، تخصيص درآمد و رفتار مصرفي
  *الهدي علم سيدسجاد

  **آتاباي عبدالعظيم آق

  چكيده
ـ   عمدهمصرف بخش  ه اي از مباحث اقتصادي را به خود اختصاص داده اسـت ك

تـرين عوامـل    يكي از مهم. اين خود حاكي از اهميت آن در عرصة اقتصاد است
گذار در نحوة مصرف، درآمد است، از اين رو اين مقاله تـالش دارد رفتـار   ثيرأت

كننده و چگونگي تخصيص درآمد در اقتصاد اسـالمي را مـورد بررسـي     مصرف
اد اسالمي، تطابق آن بـا  كه مالك رفتار عقاليي در اقتص اينبا توجه به . قرار دهد

دهـد كـه هـدف     مـي هاي اسـالمي اسـت، ايـن مقالـه نشـان       ارزشمعيارها و 
كننده در جامعة اسالمي حداكثركردن رضايت خداوند است و با توجه به  مصرف

اين هدف درآمد خود را در سـه حـوزة مخـارج مصـرفي، مخـارج مشـاركت       
الگـوي  . دهد  ذاري تخصيص ميگ  و مخارج سرمايه) اهللا  انفاق في سبيل( اجتماعي

هاي اقتصادي مهمي همچون كـاهش   كاركردتخصيص درآمد در اقتصاد اسالمي 
اقتصادي، تعديل نوسـانات   فقر و بهبود توزيع درآمد، افزايش كارايي بازار، رشد

. دارد...  تخريـب محـيط زيسـت و      اقتصادي، افزايش سطح رفاه عمومي، عـدم 
و    كـريم    قـرآن توجه به دستورات  جامعة اسالمي بابنابراين اگر فرد فرد اعضاي 

، خود را ملزم به رعايت احكـام و دسـتورات   )ع( و ائمة اطهار) ص( اكرم پيامبر
رعايت مواردي چون؛ حرمت اسراف، و تبذير، حرمـت  (دين مبين اسالم بنمايند 
ر ـ جامعة اسالمي به رشد و بالندگي و سـرافرازي د ...) اتالف، حرمت اتراف و 

  .برابر جوامع غير اسالمي خواهد رسيد
، انسـان  كننده، تخصيص درآمد مصرفرفتار عقاليي، نظرية رفتار  :ها كليدواژه
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  .كنندة مسلمان رفاقتصادي، انسان اسالمي، مص

  مقدمه. 1
اقتصاد خرد است كه بـا نظريـة    مباحث اصلياز  يكننده، يك  هاي رفتار مصرف  نظريه

كننده، درآمـد    شود كه مصرف  ها تحليل مي  در اين نظريه. اردتقاضا ارتباط تنگاتنگي د
ها و نيازهاي گوناگوني كه دارد، چگونه و بر اسـاس    محدود خود را در برابر خواسته

هـا و ديگـر     رات قيمـت يالعمل او در برابر تغي  دهد و عكس  اي تخصيص مي  چه قاعده
  متغيرهاي مربوط چگونه است؟ 

ن الگوي تخصيص درآمد و يا به عبارت ديگـر تبيـين الگـوي    هدف اين مقاله تبيي
مصرف در جامعة اسالمي و اثبات اين مطلب است كه اگر الگوي تخصيص درآمـد را  

يافتـه،     گذاري افزايش  به سوي الگوي مطلوب اسالمي هدايت كنيم، وجوه قابل سرمايه
ثبيـت ايـن الگـو در    آيد و همچنين شايد ت  سرماية الزم جهت رشد و توسعه فراهم مي

  .با فقر باشدمقابله جامعة اسالمي ،يگانه راه 
كنـيم، در    ما در اين مقاله ابتدا مفاهيم و كلياتي را در رابطه با اقتصاد اسالمي بيان مـي 

در اين فصل رفتار عقاليـي   .كنيم  فصل دوم رفتار عقاليي در تئوري اقتصادي را بيان مي
در ادامه رفتـار عقاليـي در   . اتي بر آن وارد شده استدر اقتصاد متعارف تعريف و ايراد

در فصل سـوم مفروضـات   . هاي آن به تفصيل بيان شده است  اقتصاد اسالمي و ضرورت
فصل چهارم كاركردهـاي  . شود  بر آن بررسي ميثر ؤمكننده و عوامل   نظرية رفتار مصرف

نتـايج ايـن الگـو را در    در پايان نيز . كند  اقتصادي الگوي تخصيص درآمد را بررسي مي
  .جامعة اسالمي بررسي خواهيم كرد

  
  مفاهيم و كليات. 2

اي است كه غالب افـراد آن بـه مبـاني بينشـي و       جامعة اسالمي جامعه: جامعة اسالمي
شود و غالب افـراد رفتـاري     ارزشي اسالم اعتقاد دارند؛ حقوق اسالمي در آن اجرا مي

  .ددارن) مطابق دستورات شريعت( عقاليي
نظـر     بـه . نظـر دارنـد    تعريف علم اقتصاد، كمتر اتفـاق  اقتصاددانان در: علم اقتصاد

  :گويد   رسد تعريف پل ساموئلسن از جامعيت بيشتري برخوردار باشد؛ وي مي  مي
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هايي كه بشر با وسيله يا بدون وسـيلة پـول     علم اقتصاد عبارت است از بررسي روش
منظور توليد كاالها و خدمات در طـي زمـان و      وليد بهكاربردن منابع كمياب ت  براي به

ها در جامعه به منظور مصـرف    همچنين براي توزيع كاالها و خدمات بين افراد و گروه
  .كند   در حال و آينده، انتخاب مي

ها و نحـوة    ها و آرمان  انگيزه. اقتصاد اسالمي هم جنبة مكتبي دارد و هم جنبة علمي
عادت و چگونگي نيل به عدالت اجتماعي را مكتب اسالم تبيين و رسيدن به كمال و س

رشـدي را علـم    كمحل مشكالت عيني اقتصادي مانند تورم، بيكاري، و . كند  تقرير مي
ارچوب مكتب اسالم اقتصاد اسالمي را هتحليل علمي در چ. كند  جويي مي چارهاقتصاد 
  .)ص ث :1375 صدر،(آورد  پديد مي

سيسـتم  «: دارد  تعريف نظـام اقتصـادي، ژوزف الژوژي اظهـار مـي    در : نظام اقتصادي
و اجتماعي اسـت كـه در بطـن آن    ي يقضااي هماهنگ از نهادهاي   اقتصادي مجموعه

هـاي اصـلي و بـه منظـور       يافته، به تبعيت از برخي انگيزه  برخي از وسايل فني سازمان
  .)مانه(» گيرد   برقراري تعادل اقتصادي مورد استفاده قرار مي

شهيد محمدباقر صدر مكتب اقتصادي را از علم اقتصـاد جـدا    اقتصاد مادر كتاب 
دهد كه ديـن اسـالم داراي مكتـب      ها نشان مي سازد و پس از معرفي و توضيح آن  مي

  .اقتصادي است، نه علم اقتصاد
راه و رسمي است كه پيروان آن، براي » مكتب«شهيد صدر  نظر بر بنا :مكتب اقتصادي

  .)همان(دن به سعادت و كمال بايد آن را پيموده و رعايت كنند رسي
  
  اقتصادي ةنظريعقاليي در  رفتار. 3

  يـك توسـط   گويند تصميم اخذشـده   مي اقتصاددانانهنگامي كه  :معناي رفتار عقاليي
واحد اقتصادي عقاليي است، چه منظوري دارند؟ اصوالً رفتـار عقاليـي بـراي افـراد     

تواند تصميمي اخذ كند كه از   كننده مي  فرد مصرف: متفاوتي است مختلف داراي معاني
. ديدگاه خودش عقاليي است، در حالي كه ممكن است براي ديگران غيرعقاليي باشد

هاي مختلف،   به همين ترتيب، افرادي از جوامع مختلف، به مقتضاي اعتقادات و فرهنگ
  .تي داشته باشندهاي متفاو هممكن است نسبت به رفتار عقاليي ديدگا

تعصـب    بـي : توانـد متصـف بـه صـفات زيـر باشـد        مي» رفتار عقاليي«بنابراين، 
)Dispassionate(ّل، مدل )Reasonable(منطقي ، )Logical( قابل توضـيح ، )Explicable( 
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 ).Purposeful( دار هدف
رفتار عقاليي در بيشتر ادبيات اقتصادي به معناي پيروي از منافع شخصي است كه 

ها نيز سازگار باشد با اين هـدف كـه بتوانـد در جهـت      زمان براي گزينش انتخاب هم
 .حداكثركردن برخي از انواع تعاريف كلي رفاه ثمربخش باشد

تنها بـه  ] اقتصادي[اصل اقتصادي آن است كه هر واحد «: رفتار عقاليي خودمحور
 .)Ejworth, 1881( »شود     وسيلة منافع شخصي خود برانگيخته مي

به عبارت ديگر، تحت شرايط رفتار عقاليي خودمحور، انسان اقتصادي داراي رفتار 
سـود يـا   [عقاليي است و از طريق منـافع شخصـي خـود در راسـتاي حـداكثركردن      

 .كند جهت حركت خويش را مشخص مي] مطلوبيت
وسـيلة منـافع     اسـت كـه بـه    اقتصاد، كسـي  شده از انسان عقاليي در  مفهوم ارائه

شده است، كسي كه الزامـاً   ناشيشود و از يك فرايند تاريخي  ش هدايت ميا شخصي
تابع احساسات و عواطف انساني نيست و ضرورتاً عوامل مهم انساني از قبيل دلسوزي 
 براي ديگران، عاليق اخالقي، انگيزش مذهبي و تالش در زمينة امور هنري متعالي را در

  .گيرد  نظر نمي
انسان كه بر مبناي فرض رفتار عقاليـي خودمحـور اسـتوار    از رفتار ي يالگوچنين 

داننـد و در    است كه اقتصاددانان هنوز خود را نسبت بـه آن متعهـد مـي   ي يالگوشده، 
  . ها جاي گرفته است  كانون نظريات نئوكالسيك

ـ عقالدر مورد رفتـار  : انتقادهايي در مورد رفتار عقاليي خودمحور خودمحـور  ي ي
  :ند ازا ها عبارت ه است كه عناوين برخي از آنانتقادهايي مطرح شد

  ؛فرض تقاضاي بيش از حد و محدوديت بيش از حد ـ
  ؛بودن تصور اين فرض از انسان غيرواقعي ـ
  .گرايي افراطي     مادي ـ

  
بيني اسالمي به عنوان جايگزيني بـراي نظريـة اقتصـادي متعـارف       جهان. 4

  همراه با رفتار عقاليي
تواند عقاليـي تلقـي     بيني اسالمي، رفتار افراد چگونه مي  قلمرو جهانحال بايد ديد در 

  :عنوان پاسخ مطرح باشد به تواند ميشود؟ در پاسخ به اين سؤال موارد ذيل 
آميز ميان رفتار عقاليـي در واقعيـت و     بيني اسالمي، مشكل تمايز ابهام  در جهان. 1
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االجرايي را بـه    اسالمي، هنجارهاي الزم بيني  جهان. رفتار عقاليي در نظريه وجود ندارد
  .كند ميهمراه دارد كه يك فرد مسلمان را در جهت رفتار عقاليي هدايت 

بـرد، بـا     كار مي   بيني اسالمي را پذيرفته است و آن را صادقانه به  فردي كه جهان. 2
و عناصر كيفي ها   هاي ميان انتخاب  يابد كه ناسازگاري مياي از اعتقادات پيوند   مجموعه

   .رساند  ها را به حداقل ممكن مي رو به رشد در فهرست انتخاب
دوستانه يا  نوعبر خالف رفتار عقاليي در نظرية اقتصادي كنوني كه در آن رفتار . 3

بينـي    شـود، جهـان    اي براي كسب هدف مادي بلندمدت تلقي مـي   خيرخواهانه، وسيله
داند و آن را با رفتاري كه بر مبناي تعهد بـه    مي اسالمي، چنين رفتاري را غيرقابل قبول

  .كند ميدستورهاي اسالم شكل گرفته باشد، جايگزين 
 بـا انسان عقاليي اقتصاد را ـ انساني كه مادي اسـت ـ     عموماًنويسندگان اسالمي، 

، جايگزين »عبدالرحمان«و يا با استفاده از عبارت قرآني، ) Islamic Man(انسان اسالمي
  .كنند مي

] اسالمي[، در صورتي كه مطابق با قواعد شريعت )عبدالرحمان(رفتار انسان مسلمان 
بنـابراين، رفتـار   . شود  اي متوازن است، عقاليي تلقي مي  باشد كه مقصد آن ايجاد جامعه

رغم نقاط ضعف آن، انسان در پي   شود و علي  عقاليي به خودي خود هدف محسوب مي
  .دستيابي به اين هدف است

  
  هاي رفتار عقاليي در اقتصاد اسالمي مفهوم و ضرورت. 5
فردي كه دنبال حداكثر تطابق رفتار خود «: توان فرد مسلمان عقاليي را چنين تعريف كرد  مي

ـتلزم   بنابراين، در اقتصاد اسالمي، رفتـار عقاليـي ضـرورتاً    .»با هنجارهاي اسالمي است مس
كننـده   مصـرف واقع، عقالنيت در رفتار  درنيست، ...]  مطلوبيت يا سود و[حداكثركردن 

 :شود كه ميسبب 
كاهش  شده به صفر  و خدمات تحريم كاالهاتقاضا براي مشروبات الكلي و ساير . 1
 ؛يابد

گرايش به فراواني كاالهاي لوكس، مورد تجديد نظر قرار گيـرد و تقاضـاي آن در   . 2
 ؛يافت در نتيجه، توليد اين كاالها كاهش خواهد. كل كاهش يابد

افزايش خواهـد  ) Comforts( و برخي لوازم آسايش) Necessities(تقاضا براي ضروريات . 3
 ؛يافت
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حـداكثركردن  تـأثير   تنهـا تحـت    ، كننده يا كارفرمـاي مسـلمان   مصرفجا كه  از آن. 4
قرار ندارد، بلكه داراي انگيزه براي زيسـتن طبـق اصـول اسـالمي      ...] مطلوبيت يا سود و[

رود  مـي  اسالمي پديد آيد، انتظار ه تضادي بين هدف حداكثرسازي و فرايضاست، چنانچ
كه وي در تصميم خود اصول اسالمي را رعايت كند، حتي اگـر چنـين تصـميمي باعـث     

 .كاهش سود يا ارضاي وي تا سطح قابل قبولي باشد
م كنندة مسلمان با تعاليم اسال كند كه رفتار مصرفي يك مصرف رفتار عقاليي ايجاب مي

 :يابد   انطباق يابد، انطباق مورد نظر در شرايط زير افزايش مي
شـود كـه در مصـارف خـود،      ميكننده تنها در صورتي عقاليي تلقي  رفتار مصرف. 1
 ؛، اعتدال را رعايت كندقرآن كريمبيان  مطابق
مصـارف وي   كه شود؛ محسوب ميكننده تنها در صورتي عقاليي   مصرفرفتار . 2

) سبحانه و تعالي( اهللا سبيلهاي في  كاالهاي دنيوي نباشد، بلكه پرداخت فقط مربوط به
  ؛را نيز شامل شود

با فرض ثبـات   كهشود؛   شمرده ميكننده تنها در صورتي عقاليي   مصرفرفتار . 3
 Secular( كننـدة غيرمـذهبي    تـر از مصـرف   ساير شرايط سبد مصـرفي وي كوچـك  

consumer (نها شامل چيزهاي قابـل قبـول و از مـوارد    همچنين سبد مصرفي ت. باشد
  ؛شده در اسالم عادي باشد تحريم
انـدازهاي    پـس  كه شود؛  شناخته مي كننده تنها در صورتي عقاليي  مصرفرفتار . 4

با توجـه بـه   . گذاري به كار اندازد  ها را در جهت سرمايه خود را احتكار نكند، بلكه آن
گـذاري نشـود، مشـمول      اندازهايي كه سرمايه  اين واقعيت كه در اقتصاد اسالمي، پس

  ؛شود  خواهد شد، صحت مطلب فوق روشن مي) Zakat( جريمه به صورت زكات
تواند بـه صـورت زيـر      مسلمان عقاليي، مي ةكنند  بنابراين، كل مصارف مصرف

  :بندي شود طبقه
  :در اين جهان مندي رضايتمصارف مربوط به كسب . 1

  ؛در اين دنيا) آني(مصارف جاري  )الف
  .آيندهگذاري براي مصرف در   اندازها يا سرمايه  پس )ب
  :اين مصارف شامل. ساير مصارف با ديدگاه كسب پاداش در جهان آخرت. 2

  ،رسد  كنندگان به مصرف مي  آن چيزي است كه بالفاصله توسط دريافت )الف
شود و يا آنچـه    گذاري مي  آنچه براي مقاصد اجتماعي يا منافع عمومي سرمايه )ب
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  .شود  گذاري خود پس انداز مي  كنندگان براي سرمايه   توسط دريافت
 كننـده در   رفتـار مصـرف    ، E2عنـوان   به) 2(و بند  E1عنوان  به) 1( گذاري بند  با نام

، را نسبت به محدوديت U=F(E1 و (E2  ، صورتي عقاليي است كه تابع مطلوبيت خود
  .كندحداكثر  =E1+E2 Yدرآمد خود 

كننـده در    بحثي در زمينة رفتـار مصـرف  «، در مقالة خود تحت عنوان منذر قحف
كننده بر مبنـاي اصـول اسـالمي      بودن رفتار مصرف عقالييبه مطالعة » جامعة اسالمي

  :پرداخته و نتايج زير را به دست آورده است
كننده، دربردارندة گسترش حيات فرد به جهـان آخـرت اسـت،      اهداف مصرف. 1

  ؛آمده از مصرف مادي است دست بههمچنان كه شامل لذت 
به جاي مصرف كـه  ) Final spending( »مخارج نهايي«كردن عبارت  جايگزينبا . 2

تركيبي است از مخارج مربوط به كاالها و خدماتي كه بالفاصله در زندگي دنيا باعـث  
كـه در  ) (تعـالي  سبحانه و( اهللا سبيل  شود و مخارج في كننده مي مندي مصرف رضايت

كننده  ، وي بحث رفتار مصرف)تلقي سنتي از واژة مصرف محلي براي آن وجود ندارد
اندازها و مخارج نهايي كه  كننده در تخصيص درآمد خود بين پس را به تصميم مصرف

 :توان نوشت بنابراين مي. كند كند، محدود مي كننده را حداكثر مي ارضاي مصرف
Max. U=U(FS,S) 

Subject to : FS+S=Y 
dW=S > (W+S)z 

مشـتق   d نرخ زكات و zكننده،   ثروت مصرف Wكننده،   مطلوبيت مصرف Uكه در آن 
  .نسبت به زمان است

  : هاي زير عقاليي است  ة فوق، بر مبناي فرضكنند مصرفتصميم . 3
كننده نه تنها به وسيلة درآمد، بلكه همچنين به وسيلة حـداقل ثـروت     مصرف )الف
  ؛شود ميظر وي براي نگهداري، محدود مورد ن
  .شود  شود و ربا حذف مي  نهاد زكات ايجاد مي )ب
  :كند كه  كنندة مسلمان ايجاب مي  بنابراين، رفتار عقاليي براي مصرف. 4

اندازها در درآمد خـود    تري از مخارج نهايي نسبت به پس داراي بخش بزرگ )الف
  .باشد
گذاري در نظر   انداز، مالحظات مربوط به سرمايه  گيري نسبت به پس  در تصميم )  ب
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  .گرفته شود
بيني اسالمي است   توان گفت كه رفتار عقاليي يك عنصر صريح در جهان  لذا مي

رفتار عقاليي، داللت بر رفتـاري دارد كـه   . مجزا) Entity( و نه يك فرض يا كليت
ـ   )Falah( بايد به فالح ي موفقيـت در ايـن   رهنمون شود، مفهوم جامعي كه بـه معن

  .جهان و جهان آخرت است
 
  كنندة اسالمي مصرفرفتار . 6

، هاسـت  ترين اهدافي كه اسالم در زمينة مصـرف در پـي دسـتيابي بـه آن     اصليبرخي از 
  :ند از عبارت  

هر فرد بايد به اندازة كافي از كاالهاي اقتصادي مصرف كند، به نحوي كه منجر . 1
  ؛به زندگي كارا براي وي شود

  ؛شده نبايد مصرف شود منعكاالهاي . 2
بـه همـين مناسـبت،     .مصرف كاالهاي اقتصادي نبايد خارج از حد اعتدال باشد. 3
  ؛روي در مصارف لوكس مورد نكوهش قرار گرفته است زياده
نبايد هدف نهايي افراد قـرار    ، ها مصرف كاالهاي اقتصادي و ارضاي ناشي از آن. 4
  ؛گيرد

دهد كه تحت اين   ، اسالم الگويي را هدف قرار مي]رآمد و ثروتد[در زمينة توزيع 
  :الگو شرايط زير عملي شود

زنـدگي كـارا   تأمين  هر فرد در حداقل ممكن، درآمدي را دريافت كند كه براي. 1
  ؛براي وي كفايت كند

  ؛ثروت در طبقة محدودي از جامعه متمركز نشود. 2
يابي به سطح زندگي يادشـده  دستبراي   ، خودهيچ فردي مجبور به كار بيش از ظرفيت . 3
  ؛نباشد
دهنـدة آن    شده با تضمين برگشت اصل پول، براي قـرض   مبالغ نقدي قرض داده. 4
  ؛اي به همراه نداشته باشد   گونه بهره هيچ

  . ها منصفانه و معقول باشد قيمت. 5
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  روحية اسالميتأثير  كننده تحت رفتار مصرف. 7
كند، قبل از هر چيز بايد قـانع    تأثير معنويات اسالمي عمل مي   تحتاي كه   كننده  مصرف

در ايـن صـورت واضـح اسـت كـه      . هاي اسالمي زندگي كند  آل  كه مطابق ايدهشود 
مصرفي كه هـدف آن  . توان از حداكثركردن ارضا به صورت متداول صحبت كرد  نمي

هنگـامي  . م شده استمندي فرد باشد به شدت در اسالم محكو  نمايش ثروت و دولت
رود   كه اكثر مردم از لحاظ تغذيه و پوشاك در وضعيت مناسبي قرار ندارند انتظار مـي 
بـه  . كه افراد شايستة مسلمان در برابر تمايل به افراط در مصارف لوكس پايداري كنند

براي ساير اعضاي فقيرتـر  بقيه كنند و   اين ترتيب، افراد ثروتمند مقدار كمي مصرف مي
   .ماند  عه باقي ميجام

توان انتظار داشت كه تقاضاي كاالهاي ضـروري و تـا     مي  طور منطقي   در مجموع، به
براي جامعة اسـالمي، در مقايسـه بـا      ، طور متوسط بهحدي لوازم آسايش انسان، حداقل 

همچنين نيازهـاي اجتمـاعي از   . جوامع معاصر كنوني، در سطح باالتري قرار داشته باشد
تقاضا براي    لوكس و افزايش  و تربيت، در كاهش تقاضا براي كاالهاي   اع و تعليم قبيل دف

تقاضا براي خدمات . شود  مي  منعكس   اجتماعي    اين نيازهاي   بهكاالها و خدمات مربوط 
يابد، بر عكس، تقاضا براي آسايش مادي و لوازم لوكس  افزايش مي  و فراغت   فرهنگي   

  .يابد  زندگي كاهش مي
هاي    الگوي مصرف در جامعة اسالمي بايستي مانند الگوي مصرف خون توسط اندام

  .مختلف بدن باشد
عنوان جانشيني براي رفتار عقاليي اقتصـادي    خردگرايي اسالمي، به: تئوري مصرف

  :شامل عناصر زير است
  ؛مفهوم موفقيت. 1
  ؛كننده و مقياس زمان   رفتار مصرف. 2
  ؛مفهوم ثروت. 3
  ؛مفهوم كاال. 4
  .اخالقيات مصرف. 5

. اري قرآني كمك گرفتذگ  توان از هدف  در توضيح اين مفهوم مي: مفهوم موفقيت
بنـابرين هرچـه رفتـار فـرد بـه تقـوا       . كند  معيار ارزيابي را تقوا معرفي مي قرآن كريم
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  .شود  تر ارزيابي مي موفقتر باشد،   نزديك
نقل شده اسـت  ) ص(اين زمينه از پيامبر اكرم  در: كننده مصرفمقياس زماني رفتار 

اگر فردي ببيند كه به آخر جهان نزديك شده است، در حالي كـه او در  «اند   كه فرموده
دست خود مقداري بذر دارد و قادر است كه آن را در زمين بكارد، بايد ايـن كـار را   

  .»دهد  به وي پاداش مي) سبحانه و تعالي(انجام دهد چراكه خداوند 
روح . نگـرد   اي از جانب خداوند مي  اسالم ثروت را به صورت هديه: مفهوم ثروت

) ص(در دو بيان زيـر از پيـامبر اكـرم      ، تعاليم اسالم در زمينة ثروت و نحوة خرج آن
  : خالصه شده است

يـك از شـما ثـروت وارث از ثـروت      كدامبراي : روزي پيامبر از اصحابش پرسيد
دانند كه ثروت خود از ثروت وارث   همه مي: ها پاسخ دادند آنتر است؟   خودتان گرامي

ثروت شما چيزي است كـه از آن اسـتفاده   «: فرمود) ص( سپس پيامبر اكرم. بهتر است
هيچ چيـزي از  «و » كنيد  كنيد و ثروت وارث شما چيزي است كه از آن استفاده نمي  مي

خوريـد و اسـتفاده     كـه مـي   متعلق به شما نيست، مگر آنچـه ) ثروت و درآمد( دارايي
دهيد كه پـاداش آن بـراي      پوشانيد و آنچه صدقه مي پوشيد و مي  كنيد، آنچه كه مي  مي

  .»شود  شما ذخيره مي
، همواره در اشاره به كاالهاي قابل مصـرف از عبـاراتي   قرآن: مفهوم اسالمي كاالها

براي مصرف كاالها دو  مقرآن كري. كند كه داراي بار ارزشي و اخالقي است  استفاده مي
از دو واژة  قـرآن در اين زمينـه   .بودن را قرار داده است طيببودن و   شرط اساسي حالل

در مفهوم اسالمي، كاالهاي مصرفي، مواد قابل . استفاده كرده است» الرزق«و » الطيبات«
ها، بهبود مـادي، اخالقـي و معنـوي     كارگيري آن  است كه بهمصرف سودمند و مفيدي 

اي ندارند و به بهبود مـادي و معنـوي     اشيايي كه هيج فايده. دارد كننده را دربر  رفمص
عنوان دارايي يا اموال   توانند به  شوند و نمي كنند، كاال محسوب نمي  ها كمكي نمي انسان

. دنشـو   نمـي    تلقي عنوان كاال   اسالم به بنابراين، كاالهاي حرام در. مسلمانان تلقي شوند
شود كه از محل غصب نبوده و حق ديگـران، يعنـي     حالل به كااليي اطالق ميكاالي 

  . الناس در آن نباشد  اهللا و حق     حق
حال در مقام مقايسه با اقتصاد مدرن، در حالي كه در اقتصاد مدرن، چيـزي داراي  
مطلوبيت است كه بتواند در بازار مبادله شود، در اسالم اين قابليت يك شرط ضروري 

كاالها بايد در كنار قابليـت مبادلـه در   . ت ولي شرط كافي براي تعريف كاال نيستاس
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  .بازار، فايدة اخالقي نيز داشته باشند تا بتوانند از مطلوبيت اقتصادي برخوردار باشند
مصرف بيش از حد، كه خصوصيت يك جامعة بـدون اعتقـاد بـه    : اخالق مصرف

يـا تبـذير   ) روي  زيـاده (رفتـه و اسـراف   خداوند است، در اسالم مورد سرزنش قرار گ
ولخرجي يا تبذير، به معني خرج مال در راه غلط اسـت،  . ناميده شده است) ولخرجي(

هاي حرام از قبيل ميگساري، قمار، زنا و اضرار به ديگران يا امور   در زمينة فعاليت مثالً
به معني هزينـة   اسراف. اي بدون مالحظه  غيرقانوني و غيرشرعي، يا صرف مال به گونه

هاي مجاز و مورد تأييد اسالم از قبيل غذا، لباس، سرپناه و يا حتي   بيش از حد در زمينه
  .به بياني ديگر اسراف به معناي تجاوز از حد متعادل است. صدقه و امور خيريه است

 
 انداز اسالمي چشمكننده در  مصرفتئوري رفتار  1.7

  :كنيم موارد زير را فرض مي
  ؛بندي كاالها بر اساس ترجيحات   هطبق. 1
ترجيح داشـته باشـد،    Cهم بر  Bترجيح داشته باشد،  Bبر  Aاگر ( پذيري  انتقال. 2
  ؛)ترجيح خواهد داشت Cبر  Aپس 
اين انتخاب در . وجود يك فضاي انتخاب واقعي بر اساس درآمد و قيمت كاالها. 3

در ديـدگاه اسـالم،   . آمده استداري همان است كه در اقتصاد متعارف   ديدگاه سرمايه
انتخاب مزبور، در اين باره است كه چه مقدار از درآمد بايد صرف نيازهاي دنيوي شود 

  ).اهللا سبيلانفاق في ( و چه مقدار از آن در راه خداوند صرف شود
 xاز سـبد   x1و به اندازة  Yاز سبد  Y1فرد مسلمان به اندازة   ، با توجه به شكل زير

  .ارددر اختيار د

  
  ترتيب ترجيحات فرد مسلمان. 1شكل 
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هايي اسـت كـه بـراي هـر       ، بسيار بيشتر از هزينهYپاداش اخروي براي هر واحد 
بنابراين، تمام نقاط خـط بودجـه   . در جهت ارضاي دنيوي صرف شده است Xواحد 

توانـد   نمـي كننده  مصرف  ، ولي به هر ترتيب. برتري دارد A، بر نقطة Aباالي نقطة  در
. حيات ضروري اسـت ادامة ، براي Xروي خط بودجه باالتر رود، زيرا حداقل مقدار 

را كه » قاعدة موازنه«، اسالم Yو  Xجا براي تعيين نحوة تخصيص درآمد ميان  در اين
قاعدة مزبور فرد . كند  متناظر با قاعدة حداكثرسازي در اقتصاد متعارف است مطرح مي

  .دهد  مي را در بهترين حالت اعتدال قرار
، مصـلحت  برخي از اقتصاددانان مسـلمان مطابق نظر : مصلحت در برابر مطلوبيت

خاصيت يا نيرويي در يك كاال يا خدمت است كه اجزا و اهـداف اساسـي زنـدگي    
 از نظـر ايشـان  بنـابراين  . قرار دهد و برآورده كنـد تأثير  انسان را در اين جهان تحت

اي تحليـل رفتـار واحـدهاي اقتصـادي دارد     تر از مطلوبيت بر مصلحت مفهومي عيني
  .)120 :1375 سيزده انديشمند و اقتصاددان اسالمي،(

اگرچه مصلحت نيز مانند مطلوبيت مفهومي ذهني است ذهنيت مربوط به آن ماننـد  
  .مطلوبيت آن را مبهم و پيچيده نخواهد كرد

  :ند ازا عبارتهاي مفهوم مصلحت    برخي از برتري
جهت ذهني است كه خود فرد بهتـرين قاضـي بـراي تعيـين و     مصلحت از اين . 1

است كه يك كاال يا خدمت براي وي داراي مصلحت هسـت يـا   مسئله تشخيص اين 
  ؛ن مصلحت، مانند مطلوبيت، به اميال ذهني فرد سپرده نشده استينيست؛ ولي معيار تعي

ـ . 2 ردي كـه  مصلحت فردي سازگار با مصلحت جامعه خواهد بود، برخالف مطلوبيت ف
چراكه معيار مشتركي براي تعيـين مطلوبيـت    ،در تضاد با مطلوبيت جامعه استاغلب 

  ؛وجود ندارد
  ؛گيرد  مي هاي اقتصادي در جامعه را دربر    مفهوم مصلحت تمام فعاليت. 3
با مطلوبيت فـرد  ) سيب مثالً(، ناشي از مصرف يك كاال Aمطلوبيت فرد  ةمقايس. 4

B اما در بسياري از موارد، . الو به همان مقدار، غيرممكن استناشي از مصرف همان كا
ممكن اسـت حيـات خـود را بـا      Aبراي مثال، فرد . پذير است  مصلحت امكان ةمقايس

با همان عمل، تنها سـالمتي خـود را    Bدر حالي كه فرد . خوردن يك سيب حفظ كند
 .بيشتر است Bاز مصلحت  Aدر اين مورد، مصلحت . بهبود بخشد
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  كننده در اقتصاد اسالمي مصرفرفتار  نظريةمفروضات  .8
كننده در متون ديني با اهميت زياد مطـرح شـده و انديشـمندان      موضوع رفتار مصرف

  .اند   مسلمان نظرات متعددي را در تحليل رفتارهاي مبتني بر اين متون ابراز كرده
كـار    كنندگان به  صرفترين مفاهيمي كه اقتصاددانان در تحليل رفتار م يكي از اساسي

كه بتواند رفتار فـرد   پرداز اقتصادي براي آن  نظريه. است »انسان اقتصادي«مفهوم . اند برده
در تخصيص درآمد را تبيين و تحليل كند، قبل از هر چيز نيازمنـد ترسـيم مفهـومي از    

ها و روش دستيابي به اهـداف او را بـه صـورت قاعـدة      انگيزهانسان است كه اهداف، 
هاي ارزشي نقش   كه اين مفهوم انتزاعي است، ديدگاه اينساسي بيان كند، اما با توجه به ا

هر مـدلي كـه از انسـان اقتصـادي طراحـي شـود عقايـد و        از اين رو، . اساسي دارند
كه مفهوم انسان اقتصـادي در اقتصـاد    هاي مكتبي در آن دخيل است، و حال آن  ارزش

  .سم استهاي ليبرالي ارزشمتعارف بازتاب 
هاي اقتصاد جديد، انسان عاقل اقتصادي را بـه    كننده نظريه  در تحليل رفتار مصرف

پـذيرد، كـه همـان      مـي تـأثير   كنند كه فقط از انگيزة نفـع شخصـي    اي فرض مي گونه
  . حداكثركردن رضايت خاطر از مصرف كاالها و خدمات است

به نظر برسد، اما اگر مباني  داري منطقي  ها ممكن است در اقتصاد سرمايه  اين فرض
هـاي ديگـري     ها را از ديدگاه اسالم بنگريم بـه فـرض   شناسي آن  شناسي و انسان  هستي

هـاي مزبـور را در سـه محـور مبـاني        منظور، مبـاني فـرض     همين   به. يابيم  دست مي
ديـدگاه   كننـده از   دستيابي به اهداف مصرف   ها، و روش  انگيزه و   فاشناختي، اهد انسان

  :مسلمان و نصوص اسالمي بررسي خواهيم كرد وران انديشهداري،   مكتب سرمايه
  
  داري سرمايهكننده در اقتصاد   مصرفمباني و مفروضات نظرية رفتار  1.8

كننده در اقتصاد متعارف، موجودي بريده از   هاي رفتار مصرف  انسان مفروض در نظريه
هـاي طبيعـي     ها و نظام  اگذارشده به قوانين، سنت، و)دئيسم(هاي آسماني   خدا و آموزه

ها، قوانين و حاكميت سياسـي    ، داراي اصالت و مرجعيت تعيين ارزش)گرايي طبيعت(
و تـابع  ) فردگرايـي (، داراي هويت فردي در ابعاد وجودي، ملكي و اخالقي )امانيسم(

ها از احكام   ين نظريهبه همين دليل در ا. است) گرايي  فايده(هاي نفس   ها و لذت  خوشي
هاي مبتني بر وحي، مانند تخصيص درآمد براي رفاه ديگران يا جلب خشنودي   و ارزش

  .شود  سخن گفته نمي... اي چون ممنوعيت اسراف و تبذير و   خداوند و احكام بازدارنده
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كننـده، ايـن اسـت كـه       اين ترتيب، اصل موضـوعه در نظريـة رفتـار مصـرف       به
يـابي بـه     برد و هـدف او دسـت    جويي خود فرمان مي لذتقط از غريزة كننده ف  مصرف

  .بيشترين ميزان مطلوبيت از مصرف كاالها و خدمات است
داري، براي رسيدن به اهداف از معيار و منطقي بـه    انسان مفروض در مكتب سرمايه

  .كند   نام عقالنيت ابزاري استفاده مي
كننده در اقتصاد متعارف بر پاية مفروضات   فهاي رفتار مصر  به طور خالصه، نظريه

  :اند زير بنا شده
  ؛كردن مطلوبيت است بيشينهكننده،   هدف مصرف .1
  ؛مطلوبيت فرد تابع مصرف او از كاالها و خدمات است .2
ها  تواند ميزان مطلوبيت خود از مصرف كاالها و خدمات را ارزيابي و آن  فرد مي. 3

  .بندي كند را رتبه
  

  كننده از ديدگاه انديشمندان مسلمان مصرفرفتار ة فروضات نظريم 2.8
كننـده در اقتصـاد     هاي رفتـار مصـرف    برخي از اقتصاددانان مسلمان، مفروضات نظريه

اند تا بـراي تحليـل رفتـار      متعارف را قابل تعميم به فرد مسلمان ندانسته و تالش كرده
: همـان ( اسـالمي ارائـه دهنـد    هاي ارزشمسلمان چهارچوبي متناسب با  ةكنند  مصرف

122(.  
سـازي مطلوبيـت را بـا واردكـردن احكـام و        موضـوعة بيشـينه     ، اصـل گروه اول
در  الزرقـا انـد؛ از آن جملـه     هاي اسالمي، براي فرد مسلمان بازسازي كرده  محدوديت

از   يكـي : نويسـد   مـي » وابستگي جزئي در تابع مطلوبيت مسلمان«اي تحت عنوان   مقاله
هاي ساختاري ميان انسان اقتصادي و انسان اسالمي آن است كه تابع مطلوبيـت    تفاوت

  .)123: همان(دومي داراي متغير جديدي موسوم به پاداش يا جزا در آخرت است 
هاي اسالمي ماننـد    اسد زمان براي ترسيم تابع مطلوبيت مسلمان، مواردي از ارزش

تفاوت ميان نيازهاي اساسي و غيـر آن را در   پذيري مصرف، اشباعرفتار نوع دوستانه، 
  .)125: همان(كند   مسلمان وارد مي ةكنندتحليل رفتار مصرف 

مطلوبيت مفاهيم انفاق، اسـراف و تبـذير و   موضوعة توتونچيان با استفاده از اصل 
  .)28 :1363 توتونچيان،(حد كفاف، مصرف را تجزيه و تحليل كرده است 

موضـوعة  اصـول    ، مطلوبيـت موضـوعة  ه با رد اصل ، كساني هستند كگروه دوم
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  .اند ديگري مطرح كرده
  :ترين اين اصول به شرح زير است معروف

  ؛كردن تطابق رفتار با احكام شرع بيشينهاصل  1.2
 ةكننـد صديقي و دكتر منذر قحف، معيار و منطق انتخـاب مصـرف    اهللاپروفسور نجات 

 ,Kahf, 1973 ←( داننـد   ر با ضوابط شـرعي مـي  را باتقوابودن و تطابق بيشتر رفتامسلمان 

Siddiqi, 1992(.  
كـردن    فرد مسلمان بر اسـاس معيـار طبيعـي بيشـينه      ، از ديدگاه اين دو اقتصاددان

  .كند؛ بلكه مطلوبيت او در گرو پيروي از احكام شرع است     مطلوبيت عمل نمي
داند كه اين امـر    ميبردن از مصرف كاالها را بدان دليل فضيلت  لذتمنذر قحف، 

نهايي بحث او ايـن اسـت كـه عقالنيـت     نتيجة . شود  اطاعت از اوامر الهي شمرده مي
  . ها و رفتارهاي اسالمي است   اسالمي، مستلزم پيروي از ارزش

  كردن مصلحت العباد بيشينهاصل  2.2
: دانـد   مسلمان را داراي چهـار مرحلـه مـي    ةكنند  خان، انتخاب مصرف  محمد فهيم

اهللا، انتخـاب بـين     سـبيل   درآمد به نيازهاي دنيايي و انفاق فـي     انتخاب ميان تخصيص
حال و آينده، انتخاب بين سطوح گوناگون نيازهاي مصرفي حـال، و انتخـاب     مصرف 
  .)Kahf, 1984: 1-24(هاي مختلف سبد كاالهاي مصرفي   بين گزينه

كننـده   ها براي رفتار مصـرف  ستهرا جايگزين خوا» نيازها«خان اسالم  فهيماز نظر 
لوازم حفظ ديـن،  (او به تبع شاطبي، نيازهاي زندگي انسان را به پنج نوع . كند مي

تقسيم كرده و ) ضروريات، كفاف و رفاه(و به سه سطح ) عقل، نسل و مال نفس،
مفهـوم مصـلحت تعيـين    وسـيلة  گويد نياز يك ديدگاه اسالمي است كـه بـه    مي
هـا داراي مصـلحت    از اين رو تمامي كاالها و خدماتي كه استفاده از آن. شود مي

  .عنوان نياز تلقي خواهد شد بهاست 
مصداق مصلحت را هماننـد مفهـوم مطلوبيـت، امـري ذهنـي         خان، تشخيص  فهيم

به اميال ذهني فرد وابسـته    ، داند؛ اما معيارهاي تعيين مصلحت را برخالف مطلوبيت  مي
در واقع، معيارهاي مزبور از ناحية شريعت براي همه تثبيت شده است و هـر  . نددا  نمي

بدين ترتيب، مفهوم مصلحت به دليل . گونه تصميم بايد بر مبناي اين معيارها گرفته شود
عدم تنافي مصلحت فرد با مصلحت جامعه و كاربرد آن براي هـدف توليـد و قابليـت    

  .فهوم مطلوبيت برتري داردآن براي افراد گوناگون، بر م مقايسة
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  كردن حب يا رضايت خداوند بيشينهاصل  2.8

 ةموضـوع مسـلمان، از اصـل    ةكننـد   دكتر سيدكاظم صدر بـراي تبيـين رفتـار مصـرف    
وي در تحليـل رفتـار   . كردن رضايت خدا يا حب و محبت اسـتفاده كـرده اسـت     بيشينه
گيـرد و توضـيحات او    مينا پيشين را به يك مع ةموضوعمسلمان، دو اصل  ةكنند  مصرف
هاي اسالم است و   شده تحت آموزه تربيتمحبت فرد   ، دهد كه منظورش از حب  نشان مي
ترتيـب،     شود و بدين  او به كاالهايي است كه سبب رضايت پروردگار مي ةعالقدر واقع 

گيرند و وقتي يكـي حاصـل شـد، ديگـري نيـز         اين دو هدف در طول همديگر قرار مي
  .)193: صدر(شود   مي حاصل

اگرچه اين اصول از نظر تطابق با اصول و مباني ديني بدون اشكال هستند، به نظـر  
ن اصـل  ارسد كه از نظر قابليت الگوسازي داراي نقص باشند، براي مثـال، طرفـدار   مي

انـد، در   سـاخته مطلوبيت، مصرف شخصي را از شمول پاداش آخرتي خارج  ةموضوع
ضروريات را واجب و كوشش براي بهبود سـطح زنـدگي در   حالي كه اسالم مصرف 

اصـول  . حد متعارف را مستحب دانسته و براي آن پاداش آخرتـي ذكـر كـرده اسـت    
، تمـام مـوارد و   )براي مثال(كه تابع مطلوبيت  مورد نظر گروه دوم نيز از اين ةموضوع

ي فـرد را  مراتب تخصيص درآمد را شامل شود و همچنين قابليت استخراج تابع تقاضا
و يـا در عمـل بـه اسـتخراج چنـين الگـوي جـامعي        (انـد    داشته باشد، ناتوان مانـده 

مناسب، بايد نصـوص اسـالمي،    ةموضوعبنابراين براي دستيابي به اصل ). اند  نپرداخته
  .مورد بررسي قرار گيرد

  
  و حديث قرآنكننده از ديدگاه  مصرفمباني و مفروضات نظرية رفتار  3.8

المي، نصوص بسياري دربارة تخصيص درآمدي مسلمان ذكر شده كه بدون در منابع اس
چه در پـي  آن. اي مستقل را داراست  ارائة نظريه ترديد، قابليت تشكيل معرفتي منسجم و

  .مندساختن همين منابع است  ، كوششي جهت قاعدهآيد مي
 ةبنـد انسـان   در اين ديدگاه،: توان گفت  شناسي از ديدگاه اسالم مي  در تبيين انسان

خدا و جانشين او در زمين است؛ دين آيين بندگي و رسم جانشيني اوست؛ بعد زماني 
ي هويت فردي اجتماعي در ابعاد وجودي، ملكي اانسان تا عالم آخرت ادامه دارد؛ دار
  .و اخالقي و موجودي دوبعدي است
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مسلمان، برنامة  كنندة  ها، انسان مفروض در نظرية رفتار مصرف  با توجه به اين ويژگي
تخصيص درآمد خود را بر اساس جلب رضايت خداونـد و پيـروي از احكـام او پـي     

نوعان را مد نظر قـرار   منافع آخرتي و رفاه حال هم  ، ريزد و با اعتقاد به جهان آخرت  مي
  .دهد مي

گرايانة آن اسـت، از ايـن     هاي معيار خشنودي خداوند جنبة جمع  يكي از ويژگي
كه فرد در جهت مشاركت اجتماعي انجام دهد، مستوجب پاداش الهي  كاري رو هر

خواهد بود و بدين طريق مشكل عدم هماهنگي بين منافع فردي با منافع اجتماع بـه  
  .شود طور اصولي حل مي
ش الهي اخواهد كه حتي مقاصد دنيايي خود را با نيت كسب پاد اسالم از انسان مي

بنـابراين، بـا   . وي از پاداش اخروي نيز برخوردار باشـد دنبال كند تا عالوه بر بهرة دني
را اصل موضوعي تحليل » كردن پاداش الهي رفتار بيشينه«توانيم  توجه به مطلب فوق مي

  .كنندة مسلمان معرفي كنيم مصرفر رفتا
  :ها و مزاياي اين اصل به شرح زير است   برخي از ويژگي

پاداش الهي هدفي است كه تمام : جامعيت دربارة تمام موارد تخصيص درآمد 1.3
موارد تخصيص درآمد فرد مسلمان اعم از نيازهاي شخصـي و كمـك بـه ديگـران و     

  .دهد   گذاري را زير پوشش قرار مي مخارج سرمايه
در روايات اسالمي، تخصيص درآمد به نيازهاي مصرفي خود و خـانواده در حـد   

بهترين نوع صدقات معرفي شـده   هجملمتعارف، از مصاديق انفاق در راه خداوند و از 
  .است

: سازگاري اين اصل با ديگر اصول پيشنهادشده از سوي اقتصـاددانان مسـلمان   2.3
با ديگر اصول موضوعة پيشنهادشده سازگار » سازي پاداش الهي بيشينه«اصل موضوعة 

 است؛ زيرا فردي كه در پي دستيابي به بيشترين پاداش الهي است، بايد به بيشترين حد
ضوابط شرعي را رعايت كند و در اين صورت، به باالترين سطح از رستگاري دنيـا و  

  . آخرت نيز دست يافته و خداوند را هم خشنود ساخته است
هماننـد مفهـوم مطلوبيـت از     مفهوم پاداش،: قابليت اين اصل براي الگوسازي 3.3
ـ   هاي الزم براي تحليل رفتار مصرف قابليت ع تقاضـا برخـوردار   كننده و استخراج تواب
نياز، مانند وجـوب     توان بر اساس رجحان شرعي مراتب تأمين  اين مفهوم را مي. است

بندي كرد، و نقشـة پـاداش    رتبهو حد اسراف، ) حد كفاف(، استحباب )حد ضرورت(
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  .مقادير گوناگون تخصيص درآمد را به دست آورد
ش الهي، بر تركيبي از روش كنندة مسلمان در دستيابي به بيشترين پادا  روش مصرف

براي تبيين الگـوي  . اند  عقلي و نقلي مبتني است كه برخي آن را عقالنيت تعبدي ناميده
هاي اصلي تخصيص درآمـد و    تخصيص درآمد فرد مسلمان الزم است انگيزه و حوزه

  .بر آن روشن شودمؤثر ها و عوامل   ها، قواعد و محدوديت     اولويت
هـاي دنيـايي و آخرتـي و      كردن لـذت   بيشينه«اي انسان اسالمي انگيزة همة رفتاره

هاي آخرتي بر دنيايي است   ها و رنج  هاي دنيايي و آخرتي با تقدم لذت  كردن رنج كمينه
بنابراين، تخصيص درآمد فرد مسلمان نيز با همين انگيـزه  ). 73 -  68: 1378ميرمعزي، (

دسـتيابي بـه بيشـترين پـاداش الهـي از      مالحظات اسالم دربارة روش . شود  انجام مي
  : توان تقسيم كرد    تخصيص درآمد را به چند دسته مي

  :هاي تخصيص درآمد محدوديت. 1
اهللا، حرمت ربا، حرمـت تبـذير، حرمـت اسـراف،      سبيلتحريم كنز و وجوب انفاق في 

 در بسـياري از . هاسـت   ترين ايـن محـدوديت    حرمت اتالف، و حرمت اتراف از جملة مهم
مـادة  انفـاق از  واژة . روايات موضوع حرمت كنز، مطلق مال و ثروت قرار داده شده اسـت 

مرگ يا از بين رفتن است و انفاق مال به معناي خرج   ، تمام شدندر اصل به معناي  نفق و
  .كردن و صرف آن است

انـداز مرسـوم در    پسدر اسالم، رباي معاملي و رباي قرضي حرام است؛ بنابراين، 
  .هاي تخصيص درآمد مسلمان به شمار رود راهتواند يكي از       هاي ربوي نمي بانك

از اختصاص درآمد بـه  ) هاي نامشروع  ولخرجي و صرف مال در راه(حرمت تبذير 
معناي لغوي اسراف را بيشـتر تجـاوز از   . كند  فايده، جلوگيري مي  امور غيرمشروع و بي

تـوان    شود، مـي   وز از حد، همواره سبب افساد ميكه تجا اينبا توجه به . اند  حد دانسته
مورد مخارج به معناي  اسراف مال در. اصل، همان افساد است گفت معناي اسراف در

اسراف يك مفهوم نسبي . تخصيص درآمد به چيزي به مقدار بيشتر از حد متعارف است
ت عمـل  ممكن اسـ . شود  است و مصاديق آن توسط دو عامل درآمد و نياز شناخته مي

واحدي در سطح باالي درآمد و نياز در حد اعتدال و همان عمل در سطح پايين درآمد 
  :مفهوم اسراف در مصرف داراي دو محدوديت است. اسراف تلقي شود  ، و نياز

فايده ولي   در موردي مصداق دارد كه كااليي از نظر شخص بي: ـ محدوديت كمي
  ؛از نظر اجتماع سودمند باشد
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گيرد كه كااليي در غيـر مـورد     اسراف كيفي وقتي صورت مي: كيفيـ محدوديت 
  . مناسب خودش استفاده شود

يك مفهوم ديگـر اتـالف شـايد    . بردن مال است  كردن و از بين  اتالف به معني تلف
  .مصرف شيء بدون ايجاد مطلوبيت باشد

ـ   . واژة اتراف از مادة تَرَف است اوت كـه  اتراف نير نوعي اسراف است؛ بـا ايـن تف
روي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي   اتراف، زياده

چند  ةجامعتوحيدي را به  ةجامعاسالم تجمل را مورد نكوهش قرار داده چراكه . است
توليد كاالهاي تجملي و افزايش تقاضا براي آن و همچنين . كند  دسته و متفرق تبديل مي

تبـع آن    آن موجب افزايش دستمزد در بخش كاالهاي تجملي و بهتوليد  ةهزينافزايش 
شود كه خود منجر به افـزايش قيمـت    ميافزايش دستمزد در بخش كاالهاي ضروري 

شود، و در نتيجه منجر به فشار بر اقشـار كـم درآمـد و ضـعيف       كاالهاي ضروري مي
  .جامعه خواهد شد

  ):1384ميرمعزي، ( هاي اصلي تخصيص درآمد     حوزه. 2
موارد مطلوب تخصيص درآمد از ديدگاه اسالم به سه دسـتة مصـارف شخصـي،    

بنابراين، تخصيص . شود  گذاري تقسيم مي  مخارج مشاركت اجتماعي و مخارج سرمايه
  :توان به صورت زير بيان كرد   درآمد مسلمان را مي

Y = C + E + I 
، )اهللا سبيلنفاق في ا( ، مخارج مشاركت اجتماعيE، مصارف شخصي، Cكه در آن 

  Iگذاري است  ، مخارج سرمايه.  
. نيازهاي معيشتي داراي اولين اولويت استتأمين  در برنامة تخصيص درآمد اسالم،

هاي مـورد نيـاز     حداقلتأمين  در مخارج مصرفي را حرام و) اقتار(گيري   اسالم سخت
د و خـانواده در  در برخي روايات، خرج كردن براي خو. زندگي را واجب كرده است

و در برخـي  . اهللا و از باالترين صدقات، محسوب شده است سبيل   حد اعتدال انفاق في
صـورت گرفتـه     ، مخارج شخصيتأمين  اي است كه پس از  ديگر بهترين صدقه، صدقه

  .باشد
يكـي از  . اسـت » اهللا سبيلانفاق في «ترين مفهوم براي مخارج مشاركت اجتماعي   رايج

هاي اجتماعي مردم بيان شده اسـت، مقـدار    مشاركتو احاديث براي  قرآندر معيارها كه 
گذاري در منابع اسالمي بـه طـور     سرمايهلة ئمس. زايد بر حد كفاف نيازهاي شخصي است
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المال، عمـران و  س أرالمال،  مستقيم با عناويني از قبيل توفير المال، اصالح المال، استثمار
طريق حرمت راكد گذاشتن مال، حرمـت اسـراف و تبـذير و    احيا و به طور غيرمستقيم از 

مـورد    ، جويي در مصرف و عبادت بـودن كسـب و كـار    صرفهاتالف و ترويج قناعت و 
  .تشويق قرار گرفته است

  :بر تخصيص درآمدثر ؤمعوامل . 3
كند، به عوامل   مقدار درآمدي كه فرد در هر يك از موارد تخصيص درآمد خرج مي

نياز، درآمـد، تقـوا، تبليغـات،    : ند ازا برخي از اين عوامل عبارت. داردمتعددي بستگي 
در منابع اسالمي، بر عامل نياز و سـطح درآمـد،   ... .  كننده و  قيمت كاال، سليقة مصرف

  .بيشتري صورت گرفته استكيد أت
  ):همان(است تأمين  نيازهاي انسان در سه سطح قابل

هـا   ه انسان براي بقاي حيـاتش بـه آن  در اين سطح، چيزهايي ك :سطح ضرورت ـ
  .شود نيازمند است، تأمين مي

در اين سطح، چيزهايي كه انسان براي زندگي در حد متوسط جامعه  :سطح كفاف ـ
  .شود ها نياز دارد، تأمين مي به آن
در اين سطح، چيزهايي كه انسان براي زندگي مرفّه و در عين حال : سطح توسعه ـ

  .آيد نياز دارد، فراهم ميها  غيرمسرفانه به آن
شخص مسلمان با توجه به نيازهاي مصرفي حال و آينده و نيازهـاي اخـروي در   

شدت نياز در يك زمينه، . كند  يك را تعيين مي برنامة تخصيص درآمدي خود سهم هر
ها خواهد كاست و   تخصيص درآمد در آن را افزايش داده، از ميزان آن در ساير زمينه

بديهي . مند خواهد شد بهرههاي مردم و دولت  كمكدرآمد كافي از  در صورت فقدان
است كه افزايش يا كاهش درآمد باعث افـزايش يـا كـاهش تخصـيص درآمـد بـر       

  . هاي تخصيص آن خواهد شد  حوزه
افزايش سطح ايمان و تقوا شخص مسلمان را ملزم به رعايت هرچه بيشـتر و بهتـر   

بـدين ترتيـب پايبنـدي او بـه ضـوابط شـرعي        نمايد و  احكام و دستورهاي ديني مي
تـوجهي بـه    بيگرايي،   فقدان ايمان، فرد را به تجمل. تخصيص درآمد بيشتر خواهد شد

تـر باشـد، در مصـرف،      دهد، در مقابل هرچه ايمان فرد قـوي   وضعيت فقيران سوق مي
. كنـد   جويي، و مال خود را در راه خداوند و براي رفع مشكالت جامعه بذل مـي  صرفه

  .اساسي است ةتبليغات در زمينة تخصيص درآمد در اسالم داراي چند نكت
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كاالها بالاشـكال  ات زامتيا بيان خصوصيات واقعي كاال به منظور آگاهي مردم از. 1
  ؛است
كردن از كاال به منظور جلب مشتري حتي در صورتي كه دروغ و خالف   تعريف. 2

گذاشته و او تأثير  كه بر قوة تخيل مشتري بين نباشد مكروه است، چون شرع ديگري در
  ؛دارد  را از تعقل صحيح بازمي

كردن جامعه، چه به صورت مستقيم و چه به صورت   هرگونه تالش براي مصرفي. 3
  ؛غيرمستقيم، مانند تظاهر به اتراف، سخت مورد نكوهش اسالم قرار گرفته است

  : قاعدة اعتدال و حداكثرسازي. 4
با اين حال، دستيابي بـه  . كيد اسالم استأدر امور خير مورد تقضية حداكثرسازي 

، به رعايت اعتدال قرآن كريمحداكثر خير و نيكي در زمينة تخصيص درآمد، از ديدگاه 
  .و توازن منوط است

روي را رمـز كاميـابي انسـان دانسـته و معيارهـاي كلـي روش         اسالم اصل ميانـه 
كننـدة مسـلمان بـراي دسـتيابي بـه        ين رو، مصرفآميز را بيان داشته است؛ از ا  اعتدال

  .كند   حداكثر پاداش الهي، در تمام موارد تخصيص درآمد به اعتدال عمل مي
  

  كننده بر رفتار مصرفثيرگذار أتعوامل . 9
بـر ايـن اسـاس،    . كننده در اقتصاد اسالمي، مبتني بر فطرت اسـت   نظرية رفتار مصرف

  :كننده را به دو مجموعه تقسيم كنيم مصرفتار بر رفثيرگذار أتتوانيم عوامل  مي
حالي كه از  آورد و در  كننده از خارج بازار با خود مي  عوامل خارجي كه مصرف. 1

  ؛شود  است، وارد بازار ميثر أمتاين عوامل 
  . يابد  ها را مي كننده در بازار آن   عوامل داخلي كه مصرف. 2

قدار درآمدي كه در دورة درآمـدي پيشـين   ند از ما ترين عوامل خارجي عبارت  مهم
به دست آورده، و درآمد حاصل از فروش عوامل توليدي كـه در ملكيـت اوسـت، و    

 بر اين حجم از درآمد و ثـروت مقـدار  . شود  مقدار ثروتش در زماني كه وارد بازار مي
 مقدار. شود  مالي كه فرد اطمينان دارد كه به آن دست خواهد يافت نيز افزوده ميتأمين 
دورة   ، از درآمد گذشته و مورد انتظار و ثروتـي اسـت كـه بـا آن    ثر أمتمالي نيز تأمين 

وري قابل دسترسي ايكي ديگر از عوامل خارجي سطح فن. كند  فعاليت خود را آغاز مي
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انبـوه  ) و خـدمات ( كنندة نوع و جـنس كاالهـا    ، تعيينورينافزيرا سطح . جامعه است
كننده    خارجي، محيط زيست يا محيط مادي است كه مصرف يكي ديگر از عوامل. است

  .كند  در آن زندگي مي
كننده نيز، عامل خارجي مهم ديگري اسـت كـه در     هاي مصرف  ها و سليقه  خواسته

. كننده هنگام داخل شدن به بازار اثر دارد  گيري فكر اوليه يا برنامة مصرفي مصرف شكل
سزايي دارد  بهتأثير  كننده مصرفدر برنامة ذهني  كه جا يك عامل خارجي ديگر در اين

  .كننده به آن ايمان دارد  شود و آن معتقدات و اصولي است كه مصرف   اضافه مي
كنندة مسلمان ديـن و عقيـدة خـود را در انتخـاب      مصرفبا توجه به عامل اخير، 

مخارج  اعتقادات ديني مسلمانان از دو جهت در. دهد مياش دخالت   كاالهاي مصرفي
  :استثر ؤممصرفي 

  ؛)هاي تخصيص درآمد حوزه(هاي بديل استفاده از درآمد    راه. 1
  .ابعاد و حدود سبد كاالها و خدمات مجاز. 2

تعيين حدود سبد كاالها و خدمات مجاز مستند . توضيح داده شد قبالً 1دربارة بند 
ها را كه به عقل و روح معيار اخالقي آن دسته از كاال. به دو معيار اخالقي و ديني است

معيار ديني هـر چنـد   . كند  مصرف خارج مي ةدايررساند از   فرد يا به ديگران آسيب مي
افزايد؛ بنـاي    ارتباط نزديكي با معيار اخالقي دارد، نيازهاي ديني را به سبد مصرفي مي

مساجد براي نماز و مسافرت براي حج در شمار كاالها و خدماتي هستند كه فقـط بـه   
عوامل داخلي كـه  . شود ميسبب تسليم بودن مسلمان در برابر دين، در انديشة او وارد 

  :شوند  است، در دو چيز خالصه ميثيرگذار أتكننده   هاي مصرف  بر تصميم
كـه برخـي    اينتوضيح . گذاري است  يكي ارتباط بين كاالها و ديگري سود سرمايه

كننده مقـادير متناسـبي از     ين رو مصرفكاالها مكمل هم هستند؛ مثل قند و چاي؛ از ا
از سوي ديگر سودي كه در بازار  .ديگرند يكها را نياز دارد و برخي ديگر جانشين  آن

گذاري وجود دارد، در تصميم فرد دربارة چگونگي تخصيص درآمد بـين   براي سرمايه
  .گذارد  ميتأثير  گذاري     مصرف و سرمايه

  
  كننده مصرفبلوغ . 10

  :)Kahf,1973( شود  را شامل ميمسئله اقتصاد اسالمي دو  كننده در   لوغ مصرفبحث از ب
  ؛تعيين هدف مصرف. 1
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  .هاي تحقق اين هدف وسيله. 2
در نظام اقتصادي اسالم بناي عقل مسلمان بر اصول اساسي استوار است كه بر بلوغ 

دهنـدة   ننشـا مستقيم دارد و به صورت مشخص، سه ويژگي را كـه  تأثير  كننده  مصرف
  .كند   بلوغ اقتصادي انسان مسلمان است، تعيين مي

دست آوردن رضاي خداوند  ههدف مسلمان ب. ويژگي اول در ارتباط با هدف است
  .سبحان است و اين امر با اطاعت اوامر خداوند و دوري از نواهي او محقق خوهد شد

ل جميـع  ايـن سـبد شـام   . ويژگي دوم در مورد سبد كاالها و خدمات مجاز است
  .گيرد  شود و خبائث را در ر نمي     طيبات مي

در نظام اسالمي، ديد مـردم  . كننده است  ويژگي سوم دربارة بعد زماني فكر مصرف
ها متضمن نتايجي در دنيا و  دربارة منافع بر اين اساس مبتني است كه رفتار اقتصادي آن
همـة آن نتـايج بـه هـر دو      در آخرت است و در مقايسة هزينة هر تصرف با منافع آن،

گيرد؛ بنابراين، هر تصميمي كه اتخـاذ شـود، حسـناتش يـا       صورت مورد نظر قرار مي
  . سيئاتش، ازآن اوست

  
1.10  (a)منحني مصرف مسلمان  

پيش از اين، در بحث عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد فرد بيان شد كه يكي از عوامـل  
تـأثير افـزايش   . ي، سطح درآمد استمؤثر بر تخصيص درآمد، از جمله مخارج مصرف

 .)1384ميرمعزي، (نشان داده شده است  2 سطح درآمد بر مصرف مسلمان، در شكل
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  منحني مصرف و درآمد فرد .2شكل

ترتيب، مصرف در حـد كفـاف و حـد اسـراف را نشـان        به  C2و C1در اين شكل 
و  C1 جهت تـأمين  ترتيب سطح درآمد الزم به Y2 و Y1 و Y0به همين ترتيب . دهند مي

IC درآمدي است كه با توجه به ميل نهايي به مصرف،  2Υ. دهند را نشان مي 2Cو  1+
  .دهد مسلمان را در مرز اسراف قرار مي

كنـد و بخشـي از آن را    در منطقة توسعه، مسلمان، همة درآمد خود را مصرف نمي
در اين منطقه، هرچه فـرد بـه حـد اسـراف     . نهد گذاري و انفاق كنار مي ت سرمايهجه

شود، ميل نهايي او به مصرف كمتر خواهد شد و در حـد اسـراف، ميـل     تر مي نزديك
  .كند رسد؛ زيرا مسلمان طوري تربيت يافته است كه اسراف نمي نهايي به صفر مي

زيرا فرض بر اين است كه دولت ثابت است؛  C1، مصرف فرد در حد OY1در منطقة 
ند كمبود درآمد فرد را تا سطحي كه بتواند حد واجب از مصـرف  ا و ثروتمندان موظف

گذاري را تأمين كند، جبران كنند؛ بدين سـبب در منطقـة    و سرمايه) كفاف(
oOY   فـرد

وتمندان و دولت نيز هاي ثر رساند، بلكه از كمك تنها همة درآمد خود را به مصرف مي نه
مصـرف، و بقيـه را    OC1فرد از درآمد خود به انـدازة   1YYoدر منطقة . كند استفاده مي

  .كند مي I)(گذاري واجب  صرف سرمايه
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  كاركردهاي اقتصادي الگوي تخصيص درآمد فرد مسلمان. 11
  كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد 1.11
  : كند     الگو از دو جهت به كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد كمك مي اين

البتـه ايـن   . اثر مستقيم، انتقال داوطلبانة درآمد از گروه اغنيا به گروه فقراست )الف
هـاي    با تداوم كمـك   ، در بلندمدت. مدت است كوتاهتحليل ناظر به تغييرات درآمد در 
از فقرا به مرز خودكفايي رسيده، از جمعيت زير خط اغنيا به فقرا در هر دوره، تعدادي 

  .شود   فقر كاسته مي
حرمـت اتـراف، سـبب    . هاي ناشي از حرمت اسراف و اتراف است محدوديت )ب

كـاهش    ، شـود و كـاهش تقاضـا    مـي كاهش تقاضا براي كاالهاي لـوكس و تجملـي   
جـا كـه راكـد     آن و از. گذاري در توليد اين كاالها را به دنبال خواهد داشـت  سرمايه

ها و امكانات جامعـه بـه سـمت توليـد       گذاشتن سرمايه نيز تحريم نشده است، سرمايه
قدرت   ، هاي اغنيا  كمكاز طرف ديگر . كاالهاي ضروري و اساسي، هدايت خواهد شد

برد و از ايـن    شود ـ باال مي   خريد فقرا را ـ كه عمدتاً صرف خريد كاالهاي اساسي مي 
 . كند    اي كاالهاي اساسي افزايش پيدا ميطريق تقاضا بر

  
  افزايش كارايي بازار 2.11

را شـرط كـارايي بـازار معرفـي كنـيم،       )P=MC( هزينة نهايي قيمت با اگر برابري
توان ثابت كرد كه الگوي تخصـيص درآمـدي فـرد مسـلمان بـه دليـل وجـود          مي

رآمد، و به عبارت هاي اجتماعي، به عنوان يكي از موارد اصلي تخصيص د  مشاركت
چراكه در بازار . بخشد  هاي اغنيا به فقرا، شرط كارايي بازار را بهبود مي  ديگر كمك

كه . كند  تبعيت مي MR=MCانحصاري، انحصارگر براي كسب حداكثر سود از شرط 
)11( در بازار انحصاري ePMR −= 

اين رابطه براي بنگاهي كه در بازار رقابتي . است
)11( بنابراين، هر چه. است P=MCكند به صورت   ايط كارا توليد ميو شر eP  Pبه  −

تحقق خواهد يافت و اين بـا   بيشتر P=MR=MCتر شود، شرايط كارايي بازار   نزديك
 .افزايش كشش قيمتي تقاضا امكان پذير است

  
  افزايش اشتغال 3.11
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ة عناصـري اسـت كـه از تضـييع امـوال و      حرمت اسراف، تبذير، كنز و اتراف؛ از جمل
هـا را در جهـت    كـارگيري آن  ها جلوگيري كرده، امكـان بـه   برداري نادرست از آن بهره

حرمـت كنـز، راه راكـد مانـدن     . آورند  گذاري و ايجاد فرصت اشتغال فراهم مي سرمايه
گرايش به . دبخش  گذاري را رونق مي  بندد و فعاليت سرمايه ها را مي  اندازها و سرمايه پس

چراكه مشاركت اجتماعي اگـر  . دهد  هاي اجتماعي سطح اشتغال را افزايش مي  مشاركت
سـازي، بنـاي مسـاجد و      سـازي، پـل    المنفعه از قبيـل مدرسـه   عامهاي   به شكل فعاليت

ها صورت پذيرد به طور مسـتقيم   ها و يا احداث مؤسسات توليدي و وقف آن  بيمارستان
ود؛ و اگر به شكل كمك به فقرا انجام شود موجب گسـترش بـازار و   زا خواهد ب  اشتغال

گرايـي    حرمت اتراف و لوكس. شود  گذاري مي  افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش سرمايه
از تكنولوژي سرمايه بر وارداتي  نيز از طريق كاهش تقاضا براي كاالهاي لوكس كه غالباً

اي عادي و ضروري كه متكـي بـر تكنولـوژي    كنند و ارتقاي تقاضاي كااله  استفاده مي
 .بخشد  بومي و كاربر هستند وضعيت اشتغال را بهبود مي

  
  هاي اقتصادي   كاهش عدم تعادل 4.11
هاي اقتصادي، نيروهاي بازار و دخالت دولت را به عنوان دو راه حل ممكن بـراي    نظريه

مد به دليل حرمت كنـز، از  در بازار اسالمي صاحبان درآ. كنند  برقراري تعادل مطرح مي
هـاي    كنند و اين امر، مجراي عدم تعـادل در كـنش    اندازها اجتناب مي  راكدگذاشتن پس

هـاي متقابـل افـراد نيـز بـا وجـود         عدم تعادل از ناحية كنش. كند  فردي را مسدود مي
در شرايطي كـه اغنيـا بـا مـازاد     . رود  هاي اجتماعي تا حدود زيادي از بين مي  مشاركت
نتواننـد نيازهـاي خـود را بـه فعليـت       دليل كمبود درآمد  رو شوند و فقرا به هدرآمد روب

برد و با بهبود نسـبي وضـعيت    ميهاي اغنيا به فقرا اين نقيصه را از ميان   برسانند، كمك
گذاري براي ارتقاي بنية اقتصادي جامعه تخصـيص   مازاد درآمد اغنيا به سرمايه  ، معيشتي

  .يابد       مي
بيني تقاضا و نحـوة تركيـب آن بـراي توليدكننـدگان مشـكل        در اين صورت، پيش

ها به دليل توزيع برابرتر درآمدها و گسـتردگي حجـم بـازار از وجـود      آن. نخواهد بود
هـاي خـود را متناسـب بـا       گذاري  جا كه سرمايه آنكنند؛ و از   تقاضا اطمينان حاصل مي

هـاي ناشـي از    نوسـان كننـد، از    مشاركت تعيين مياندازهاي مردم و بر اساس نظام  پس
  .وجود بهره متأثر نخواهند شد
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  رشد اقتصادي 5.11

تر باشد، توليد با مقدار بيشتر و قيمت   نزديك P=MCهرچه ساختار بازار به شرط كارايي 
گذاري افزايش يابد، رشد توليد نيز بيشتر   گيرد، همچنين هر چه سرمايه  كمتر صورت مي

هاي كم درآمد جامعه كه نيروي كار را در خود جـاي    افزايش مصرف گروه. بود خواهد
بخشـد و در نتيجـه     اند وضعيت تغذيه، بهداشت و رفاه نيروي كـار را بهبـود مـي    داده
يابد كه اين امر به نوبة خود، رشد توليد را به همـراه خواهـد     وري آنان افزايش مي  بهره

 .دهد  يب تكاثر نيز درآمد ملي را افزايش ميافزايش مصرف از طريق ضر. داشت
  

  افزايش رفاه اجتماعي 6.11
بهبود توزيع درآمد و همچنين كاهش فقر در جامعة اسالمي، موجب افزايش سطح رفاه 

   .شود   اجتماعي افراد مي
  

  عدم تخريب محيط زيست 7.11
ان مـؤمن بـرخالف   انس. و اتراف منع نموده است را از اسراف، تبذيرمن ؤماسالم انسان 

تـأمين   دهـد و در   گذراني را هدف نهايي خود قرار نمـي   انسان مادي، مصرف و خوش
  .كند   نيازهاي خود به حد كفاف عرفي، قناعت مي

  
  گيري   نتيجه. 12

هاي اسالمي را عرضه   ارچوب احكام و ارزشهكننده در چ  اين مقاله، نظرية رفتار مصرف
كننـدة مسـلمان، درآمـد      له بود كه مصرفئمتوجه اين مس تمركز آن، عمدتاً. نموده است

هـاي    فرض  بديهي است كه پيش. دهد  خود را چگونه به نيازهاي گوناگونش تخصيص مي
   .داردتأثير  كنندة مسلمان          موجود در اين مقاله در نحوة تخصيص درآمد مصرف

ترين هدف   مناسب .هدف نهايي فرد مسلمان، قرب به خدا و جلب خشنودي اوست
است؛ از » بيشينه كردن پاداش الهي تخصيص درآمد«مياني براي دستيابي به اين هدف، 

اي بين نيازها و كاالهـا و خـدمات     اين رو فرد مسلمان درآمد محدود خود را به گونه
موارد تخصيص . دهد كه بيشترين پاداش الهي را به دست آورد  گوناگون تخصيص مي

ه سه گروه مخارج مصرفي، مخارج مشـاركت اجتمـاعي، و مخـارج    درآمد مسلمان ب
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  . شود  گذاري تقسيم مي سرمايه
هاي اسـالمي بـه دليـل      طور كه در اين مقاله بيان شد؛ گرچه احكام و ارزش  همان

گرايي، در مصـرف محـدوديت     حرمت اسراف و تبذير و برخورد منفي اسالم با تجمل
گـذاري و رشـد    سـرمايه هـا بـه سـمت      ن محدوديتگيري اي  كند ولي جهت  ايجاد مي

  .بخشد  مياقتصادي جامعه است و در بلندمدت سطح زندگي جامعة اسالمي را ارتقا 
شده است، تعريـف مـا از   » انسان اسالمي«كه در متن مقاله اشاره به  اينبا توجه به 

 ت كه صـرفاً آيا منظور از انسان اسالمي، انساني اس. انسان اسالمي اهميت زيادي دارد
هاي اسالمي پايبند نيست و يا درجة پايبندي او   در دايرة اسالم قرار دارد ولي به ارزش

آل از نظر اسالم ـ انساني كه زنـدگي او مطـابق      كه منظور، انسان ايده كم است و يا آن
توان گفت؛   ها بوده ـ است؟ بنابراين مي  آناحكام و دستورات ديني با شناخت كامل از 

كه الگوسازي باشد، در اجرايي كردن آن الگو است،  آناقتصاد اسالمي بيشتر از  مشكل
چراكه اجراي آن الگو براي دستيابي به اهداف مورد نظر، مستلزم آن است كه اكثر افراد 

تنهـا در ايـن   . جامعة اسالمي داراي خصوصيات انسان اسالمي به معني اخيـر باشـند  
اد اسالمي را به معني واقعي كلمـه بـراي يـك    توان عبارت اقتص  صورت است كه مي

  .جامعة اسالمي تعريف كرد
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