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 *نقش فرهنگ بر الگوي مصرف 
  **ميثم موسايي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
تـوجهي بـر     قابل  آن، تأثير  هاي تغيير ،بر اينكه به عنوان هدف توليد و توزيع مطرح است         افزون  مصرف  

هـاي    عامـل . ز، اشـتغال، بيكـاري و تـورم دارد        انـدا  سطح توليـد، پـس    : مانندمتغيرهاي كالن اقتصادي    ديگر  
 در .اي دخالت دارد كه مهمترين آنهـا فرهنـگ اسـت      گيري الگوي مصرف در هر جامعه      متعددي در شكل  

اي بين فرهنگ بـا الگـوي مـصرف جامعـه وجـود       اصلي هستيم كه چه رابطهمسئله به دنبال اين    حاضر  مقاله  
  پذيرند؟ اثر مي شده و چگونه از فرهنگ هايي تشكيل دارد؟ الگوي مصرف از چه مؤلفه

هاي آن به     و با مفروض دانستن جامعه و زيرمجموعه       توصيفي از روش تحليلي     در اين تحقيق با استفاده    
  .هاي فرهنگ و الگوي مصرف بررسي شده است ، رابطه مؤلفه»هاي مرتبط زيرنظام« و »نظام«عنوان 

  :دهد كه هاي مقاله نشان مي يافته
چگـونگي   مـصرف يعنـي سـطح مـصرف، تركيـب كاالهـاي مـصرفي و                 اصليهاي    مؤلفه .1

گيرد و قواعد اسالمي حاكم بر مصرف نيـز هـر         در بستر فرهنگ جامعه شكل مي      ،مصرف
  ؛دهد سه مؤلفه را تحت تأثير قرار مي

الگوي مطلوب مصرف از ديدگاه دينـي   داخلي و الگوي مصرف جامعه ما با الگوي توليد  .2
بـا   دارنـد    هـاي فرهنگـي     اينكه وضع موجود و وضـع مطلـوب ريـشه          علتفاصله دارد و به     

ــ هــايو تغييرپديــد آورد تــوان در آن، تحــول اساســي   نمــي،رفابزارهــاي اقتــصادي ص 
  . آن است هاي فرهنگي مرتبط با طور اساسي تحت تأثير تغيير در مؤلفه بلندمدت آن به

  .هاي مصرف الگوي مصرف، فرهنگ، فرهنگ مصرفي و مؤلفه :واژگان كليدي
  .JEL: D12, E21, G18, H30, H31, H55, K34بندي  طبقه

                                                      
از طرح مصوب معاونت پژوهشي دانـشكده دانـشگاه تهـران كـه نويـسنده اجـراي آن را بـا        حاضر مقاله  . *

  .عهده داشته استخراج شده است  هحمايت مالي دانشگاه ب
  :mousaaei@ut.ac.ir. Email                       .ريزي اجتماعي دانشگاه تهران دانشيار گروه برنامه .**

 1/5/1388:تاريخ تأييد  23/3/1388: تاريخ دريافت
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  مقدمه
هـاي   فعاليـت ديگر  هدف توليد و توزيع و مقصود از        در جايگاه   بر اينكه   افزون  مصرف  

متغيرهـاي  ديگر  توجهي بر    قابلهاي   آن، تأثير  هاي در عين حال تغيير    .اقتصادي مطرح است  
. داردداز، اشتغال، بيكاري، تـورم و رشـد اقتـصادي      ان سطح توليد، پس  : مانندكالن اقتصادي   

اي در امكان دستيابي آن جامعـه بـه          اي نقش برجسته    الگوي مصرف هر جامعه    ،بر آن افزون  
، كه خواهان توسعه است، الگوي مـصرف از         ايرانبراي كشوري مانند    بنابراين  . دارد توسعه

الگوي توليـد جامعـه باشـد بـا         الگوي مصرف اگر منطبق بر      . اهميت بااليي برخوردار است   
طـور    بـه شـده و    شـمرده   توسعه سازگار است و اگر منطبق بر الگوي توليد نباشد وارداتـي             

الگوي مصرف  ،  يافته در كشورهاي توسعه  . كند  عنصر ضد توسعه عمل مي    صورت    معمول به 
 در چنـين جـوامعي    . در گذر زمان بر مبناي الگوي توليد شكل گرفته و االن نيز چنين است             

 چرا كه مصرف بيـشتر      ،تواند به رشد اقتصادي كمك كند       حتي تشويق به مصرف بيشتر، مي     
باعث تقاضاي بيشتر براي كاالهاي ساخت داخل است و تقاضاي بيشتر باعث تشويق توليد              

  .و افزايش اشتغال و در يك كالم رونق اقتصادي است
 آنهـا، بـا الگـوي       يكي از ويژگي كشورهاي در حال توسعه اين است كه الگوي مصرف           

كنند كه خـود توليـد         ديگر آنها كاالهايي را مصرف مي      ، به عبارت  .توليدشان ناسازگار است  
زدن بـه فرهنـگ مـصرفي، باعـث افـزايش       شود كـه دامـن   چنين وضعي باعث مي   . كنند نمي

و افزايش كاالهاي وارداتـي، باعـث خـروج ثـروت و مـانع              شود  واردات كاالهاي مصرفي    
هـا و    كينـزين نظريـه   آنچـه در    بنـابراين   گـذاري شـود،      وت بـراي سـرمايه    شـدن ثـر    انباشته

صـورت تكـاثري بـر توليـد         افزايش مصرف و مخـارج مـصرفي بـه        اثر  ها درباره    نئوكينزين
   .رددانايران مصداق له ماز جشود در كشورهاي در حال توسعه  ناخالص گفته مي

است كه الگوي مـصرف فعلـي       اي   نكته ديگر درباره الگوي مصرف در جامعه ما، فاصله        
وپاش   مصرف امروز ما با اسراف و ريخت       .با الگوي مصرف مطلوب از ديدگاه اسالمي دارد       
 نـه فقـط     نتوجهي در كـشورما    منابع قابل . فراواني در مصرف كاالها و خدمات همراه است       

هاي مستحب و واجب در حدي نيـست كـه بـه           انفاق. دچار اسراف بلكه دچار اتالف است     
تـوجهي از جامعـه موضـوعيت        فرهنگ قناعت در بخش قابـل     . بيانجامدكن كردن فقر     ريشه
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 ماهي  ،شير:  مانند اين در حالي است كه مصرف برخي از كاالها        . استخود را از دست داده      
  .و كاالهاي فرهنگي كمتر از حد استاندارد و مطلوب است

ل فاصله آن با الگـوي       روشن است كه اصالح الگوي مصرف به دلي        ها،      با اين توضيح  
اصـالح  . ناپـذير اسـت  گريز ضـرورتي  ، توسعههاي مطلوب اسالمي و ناسازگاري آن با الزام  

چگـونگي  الگوي مصرف به معناي تغيير در سـطح مـصرف، تركيـب كاالهـاي مـصرفي و                  
 بـا الگـوي     به الگوي مطلوب ديني نزديكتـر شـويم و ثانيـاً           اي كه اوالً   گونه  به ؛مصرف است 

كردن الگوي مصرف با الگوي مطلوب و بـا الگـوي            نزديك. گاري بيشتر پيدا كند   توليد، ساز 
مـدت و    نـه سياسـت كوتـاه     ايـران    از جملـه     ،توليد داخلي براي كشورهاي در حال توسعه      

 زيرا الگـوي مـصرف فقـط بحـث اقتـصادي            استسياست استراتژيك   صورت    بهيكساله، بلكه   
اما . كند را دو چندان مي   مسئله  و اين پيچيدگي    نيست بلكه امري اجتماعي و فرهنگي نيز هست         

  .شود نميهاي اجتماعي و فرهنگي آن توجه الزم  به جنبهگفته  پيشرغم واقعيت  به
 .گيـرد    بستري است كه تمام رفتارهاي پايدار اجتماعي در درون آن صورت مي            ،فرهنگ

داب و  ، باورها، آ  ها شده انساني است كه شامل ارزش       محيط غيرمادي ساخته   ،منظور از بستر  
ـ       آاست و مهمترين ويژگي     ...  رسوم و   رفتارهـاي پايـدار     هن پايداري و چسبندگي است و ب

. رفتارهاي پايدار انسان نتيجه فرهنگ خاصي است كه دارد        حقيقت  در  . دهد  انسان شكل مي  
 فقـط در    ،اساس تغيير رفتارهاي پايدار   اين  بر  . استا  ه تفاوت رفتارها نتيجه تفاوت فرهنگ    

رفتارهاي مصرفي انسان در بلندمدت رفتارهـايي پايـدار    . ورت تغيير فرهنگ ممكن است    ص
بنابراين اگر بـه دنبـال      .  تغيير اين رفتارها بدون تغيير فرهنگ ممكن نيست        .شوند  ميشمرده  

. تغيير رفتار مصرفي جامعه هستيم بايـد بـراي عامـل فرهنـگ اعتبـار خاصـي قايـل باشـيم              
هـاي فرهنگـي آن     تا به حال درباره مصرف انجام گرفتـه بـه جنبـه      متأسفانه در مطالعاتي كه   

مـصرف  هاي  نظريه در تئوري. بسيار مختصري صورت گرفته است   هاي    هطور مستقيم اشار    به
تمـام  در حالي كـه     . به متغيرهاي اقتصادي توجه شده است     عمده  طور    در سطح كالن نيز به    

طـور   بـه گيرد و چسبندگي و عـدم آن،   رفتارهاي اجتماعي انسان در درون فرهنگ شكل مي    
  .كامل به فرهنگ و الگوي فرهنگي جامعه وابسته است

و هـا     علـت درصـدد واكـاوي     حاضـر   در مقالـه    گفتـه،     مـسئله پـيش    با توجه به اهميت     
 هـدف ايـن اسـت كـه نقـش و اهميـت              .عميق الگوي مصرف با فرهنگ هستيم     هاي    رابطه
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روشن شده تا بـه ايـن       الگوي مصرف   صالح  بر ا اثرش  هاي فرهنگي الگوي مصرف و        جنبه
  .ها توجه كافي صورت گيرد گذاري هاي الگوي مصرف در سياست جنبه از ريشه

روش مورد استفاده در مقاله روشي تحليلي است و ساختار مقاله شامل بررسي ادبيـات               
هاي الگوي مصرف و قواعد ديني حاكم بر الگوي مصرف            موضوع، چارچوب نظري، مؤلفه   

  . براي اصالح الگوي مصرف استهاييه پيشنهاديگيري و ارا نتيجهجام سرانو 

  بررسي ادبيات موضوع 
گيـري مـصرف و      شناختي درباره مصرف از نظـر چگـونگي شـكل          جامعههاي    بحثدر  

و فرهنگـي دارد ادبيـات متنـوعي توليـد شـده كـه در حـوزه                  نقشي كه از لحاظ اجتمـاعي     
ديگـر  فرهنـگ و    اثـر    چـرا كـه اوالً    است  رار گرفته   اقتصادي كمتر مورد توجه ق    هاي    مطالعه
 مطالعه نقـش اجتمـاعي فرهنـگ        ثانياً؛  شوند   فرض مي  »داده شده  «اقتصادي اصوالً هاي    عمل

در مطالعـه   ها    بحث خواهيم ديد اين      در حالي كه بعداً    ؛شود  خارج از حوزه اقتصاد تلقي مي     
ي امـروز مـصرف نقـش    الگوي مصرف و اصالح آن نقـش اساسـي دارد چـرا كـه در دنيـا      

داشته و تعديل آن به خواستي جهاني براي رسيدن بـه           ) 1381باكاك،  ( دهنده به افراد   هويت
اي كه اصالح الگوي مصرف، بـه   گونه  به.)Hilty, 2000( تر تبديل شده است جهاني عادالنه

ترين هدف اجتمـاعي و فرهنگـي كـساني تبـديل شـده كـه دنبـال توسـعه پايـدار و                       اصلي
كه هايي  تمام نظريهتوان به  در اينجا نمي). Unesco, 2000(هستند محيطي  زيستي ها هدف

طور مختصر به  الزم است بهپرداخت اما اند  ه شدهيشناختي ارا درباره مصرف با ديدي جامعه
  :ها اشاره شودآنمهمترين 
ه شناسـان  هاي جامعه   هاي تورشتاين وبلن و بورديو درباره مصرف، نقطه آغاز بحث           بحث

 ثروت را در دنيـاي مـدرن،   ، وبلن.)Dimaggio, 2000: 458( درباره الگوهاي مصرف است
 قـدرت مـالي     يداند، براساس نظـر و      مبناي افتخار و منزلت اجتماعي و پايگاه اجتماعي مي        

 بـه   )Conspicuous (در جامعه است، اگر به صورت خود نمايانـه        انسان  فرد، مبناي شهرت    
 شود امـا در مرحلـه شهرنـشيني ايـن            تبديل مي  »راقت خودنمايانه ف«نمايش گذاشته شود به     

 و  )Story, 1999( گيرد دادن ثروت قرار مي  است كه در خدمت نشان»مصرف خود نمايانه«
 ،و در ايـن ميـان  ) Ruling, 1998( آيـد  مـي پديد  »مد«در همين جاست كه پديده اي به نام 
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 اوقات فراغت ثروتمندان، به سبك زندگي       هاي مربوط به    گرايي زنان و برخي فعاليت     تجمل
  ).Corrigan, 1997: 21(انجامد  ميو الگوي مصرف مشخصي 

ر، آدرونو، ايشروود، بورديو و كمپـل از        ببعد از وبلن افراد ديگري چون زيمل، ماكس و        
هـاي    تحليـل پديـده    .اند شناساني هستند كه به مصرف و سبك زندگي پرداخته         جمله جامعه 

 هاي وسيع زيمل بـوده اسـت        مشغولي  آن در فرهنگ مدرن از دل      هاي  اقضمد و تن  ،  مصرف
)Simmed, 1976 (كالن شهرها را بر الگوي مصرف بررسي كـرده اسـت  اثر  ،بر اين اساس 
)Scraton & Watson, 1998: 128.(  

ماكس وبر نيز بيشتر از مصرف به عنوان مفهوم سبك زندگي استفاده كـرده و آن را همـراه بـا                     
  ).Weber, 1996 & Borocz, & Southworth, 1996( داند شغل منبع منزلت اجتماعي ميسواد و 

 هـاي  بـه نقـش تغيير     »صـنعت فرهنـگ    «اي تحت عنـوان    آدورنو و هوركهايمر در مقاله    
  ).Holt, 1997(  فرهنگي پرداخته استهاي سازي محصول فرهنگي در همگن

كـرد   خالف وبلن كه فكر مي، بر)Douglas & Isherwood, 1996( داگالس و ايشروود
كـرد كـه متمـايز        چشم هم چشمي منبع مصرف مدرن است و برخالف زيمل كه فكـر مـي              

فرهنگي هاي    مقولهبخشيدن به    محرك مصرف است، ثبات   ) به واسطه مد  (ساختن از ديگران    
دانـد و مهمتـر       داند، و بر اين اساس هر كااليي را رسانه غيركالمي مي            را محرك مصرف مي   

را تابع ميزان اطالعاتي كه     گوناگون  كننده براي كاالهاي     گيري ترجيحات مصرف   شكلاينكه  
ترتيب كاالها در خدمت سـاختن دنيـايي قابـل فهـم            به اين   . داند  مي،  كند  هر كاال ارسال مي   
  ). Corrigan, 1997: 16( گيرد براي همه قرار مي

ي اختـصاص داده و     خود را بـه سـبك زنـدگ       هاي    بحث بيشترين   تمايزبورديو در كتاب    
 در دنيـاي    ي طبـق نظـر و     .آوردپديـد   كه بنيان نظري محكمي براي تحليل مصرف        كوشيده  

 بر حسب ظرفيـت     ،شوند  جديد مردم همان اندازه كه بر مبناي ظرفيت توليدشان ارزيابي مي          
و مــصرف را چيــزي فراتــر از ) Bourdieu, 1984: 310( شــوند مصرفــشان ارزيــابي مــي

هاي زنـدگي   ترين بروز سبك   داند و الگوهاي مصرف را اصلي       انسان مي هاي زيستي     خواسته
  ).99: 1381، باكاك( كند تلقي مي
اي  ، مطالعهگرايي مدرن اخالق رمانتيك و روح مصرفدر كتاب ) Campbell, 1987( كمپل
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 وي نـشان داده كـه       ،انجام داد ) 1373وبر،  ( داري خالق پروتستاني و روح سرمايه    اشبيه وبر در    
 نـوعي اخـالق    ،داري مدرن را آفريـد     گونه كه نوعي اخالق پروتستاني پديد آمد تا سرمايه         انهم

  .را از مصرف سنتي از هم گسسته استمدرن مصرف حاصل شده كه ماهيت مصرف 
گوينـد بيـشتر دربـاره        شناسان وقتي از مصرف سخن مي      شود جامعه   چنانكه مالحظه مي  

ها، و جوامـع     هاي مصرفي در ميان افراد، گروه       گي و تفاوت رفتار   دنقش مصرف بر سبك زن    
آثار اجتماعي مصرف سرانجام گيري مصرف و     اجتماعي مؤثر بر شكل   هاي    عاملو  گوناگون  
ويـژه    به( بيني مصرف  كنند و برخالف اقتصاددانان كانون توجهشان بر تبيين و پيش           بحث مي 

  .نيست) از لحاظ كمي
  :شناخته شده وجود داردنظريه  چند ،ر آن در سطح كالندر اقتصاد درباره مصرف و عوامل موثر ب

كند مصرف خانوارهـا      نظريه درآمد جاري كينز است كه فرض مي       ها،    نظريهيكي از اين    
توزيـع  دربـاره  اما معمايي كه ) Dornbusch, Rudiger, 1985(تابعي از درآمد جاري است 

در دهـه   . جديد فراهم ساخت  ي  ها  نظريهزمينه را براي ارائه     پديدآمد   1940مصرف در دهه    
 كينز رابطه مصرف و درآمد جاري از سال       وسيله    به براساس تابع مصرفي معرفي شده       1940
  :بودذيل  به شرح 1929ـ  1940

)1( 
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يعنـي نـسبت    ( كه ميـانگين ميـل متوسـط بـه مـصرف          را دارد   معادله اين مفهوم ضمني     
در اين معادله ميل نهايي به .  كاهنده است، درآمد افزايش يابد، هنگامي كه)مصرف به درآمد

بيني ميانگين ميل متوسط به مـصرف امـروز مـورد            را براي پيش   مصرف پايين است اگر آن    
شد كه البته با نسبت بالفعـل آنكـه حـدود        مي 77/0داديم اين برآورد معادل       استفاده قرار مي  

نظريـه  مبنـي بـر نارسـا بـودن         شـواهد   ين نوع    دوم .)همان( تفاوت فاحشي دارد     ، است 9/0
، برنـده جـايزه نوبـل كـشف     سبيني مصرف را سيمون كوزنت   براي توضيح و پيش   گفته    پيش
دهـد كـه       سال نشان مي   10ـ   30هاي طوالني     وي با استفاده از ميانگين آمار براي دوره        .كرد

 هـاي  يافتـه ). Kuznets, 1946(يك رابطه تقريباً تناسبي ميان مصرف و درآمـد وجـود دارد   
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  : ساله امريكا در جدول زير نشان داده شده است30كوزنتس براي سه دهه 
  1904 ـ 1923  1884 ـ 1912  1869 ـ 1898  ها سال

  879/0  867/0  867/0  ميانگين ميل متوسط به مصرف

  .)Simon, 1946(: منبع
اندكي در نـسبت    هاي   كه نوسان دهد    ميكارگيري ميانگين بلندمدت، نشان      كوزنتس با به  

ويژه آنكه در زمان افزايش درآمد قابل تصرف، هيچ گرايشي           مصرف به درآمد وجود دارد به     
ست كه  اتعارض اينجاحقيقت در . براي كاهش ميانگين ميل متوسط به مصرف وجود ندارد     

هاي طـوالني ثابـت    كند ميانگين ميل متوسط به مصرف طي دوره         هاي كوزنتس بيان مي    يافته
بيانگر اين واقعيت است كه با افـزايش درآمـد ميـانگين ميـل              ) 1(حالي كه معادله    است در   

  .يابد متوسط به مصرف كاهش مي
هاي  مودگلياني، دوزنبري و فريدمن تحت عنوان ـ   آندوهاي اين مغايرت در زمان نظريه

، »نظريـه درآمـد نـسبي     « و   »نظريه درآمد دائمي مصرف   «،  »انداز ادوار زندگي مصرف و پس    «
كـه  فراوانـي كوشـيدند     تـا انـدازه     گفتـه     هاي پـيش    نظريهلذا  . كامل شناخته شده بود   طور    به

 طبق نظر دوزنبري، مصرف تابع درآمد مطلق نبوده بلكه          .را توضيح دهند  گفته    پيشمغايرت  
تابع درآمد يا مصرف افراد، نسبت به متوسط جامعه است و زماني كه فرد به سطح معيني از              

براسـاس  . دهـد  چند درآمدش كاهش يابد، مصرفش را كاهش نمـي         هر ،مصرف عادت كرد  
 بـه  ؛كنند  تنظيم مي»دوران زندگي« افراد مصرف خود را براساس ، موديگلياني ـ  ندوآنظريه 

. انداز است در نتيجه مصرف بيشتر از پس، اين معنا كه در دوران جواني درآمد فرد كم است       
 بخشي از درآمد براي دوران پيري كـه         ،صرف است در دوره ميان سالي كه درآمد بيشتر از م        

شود و در دوره پيري نيز مـصرف بيـشتر    و بقيه مصرف ميشده انداز  درآمد اندك است پس 
  .انداز است از پس

در نظريه فريدمن، مصرف تابع درآمد دائمي است و منظور از درآمد دائمي، درآمدي اسـت كـه                   
  .)Dornbusch, & Fishchers, 1985 & Robert, Hall, 1978( طور متوسط انتظار دارد كسب كند فرد به

مـوثر بـر سـطح رونـد        هـاي     عامـل بـه   هـا     نظريـه شود در اين      طور كه مالحظه مي    همان
طـور مـستقيم چيـزي دربـاره فرهنـگ و تـاثير               بـه اسـت امـا      مصرف اشاره شده     هايتغيير
نظريه دوزنبـري   گرچه در   . هاي فرهنگ بر مصرف و مخارج مصرفي گفته نشده است          مؤلفه
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به چسبندگي مصرف توجه و روند كاهش آن در اثر كاهش درآمد چسبنده معرفي شده كـه                 
اقتـصادي  صـرف   خود حكايت از نوعي رفتار پايدار دارد كه وقتي شكل گرفت بـا عنـصر                

  بستگي ها و هنجارهاي شكل گرفته جامعه       ارزش ،طور مستقيم به فرهنگ     كند و به   تغيير نمي 
توان ايـن نظريـه را در چـاچوب نهـادگرايي جديـد               است كه مي  علت   همين    شايد به  .دارد

  *.توضيح داد
 دارد آن به سن افراد بستگي        طور غيرمستقيم مصرف و روند      در نظريه موديگلياني نيز به    
در نظريه فريدمن نيز بـا ربـط مـصرف بـه درآمـد دائمـي                . و سن يك متغير اجتماعي است     

يك از ايـن     هيچاما  تواند قابل طرح باشد       غيراقتصادي مي ي  ها  عاملطور غيرمستقيم نقش      به
  .اند هاي آن اشاره نكرده مستقيم به متغير فرهنگ و مؤلفهطور  ها به نظريه

هاي فرهنگي فقط مربوط به سطح كالن نيست بلكـه در            عدم توجه جدي به تأثير مؤلفه     
در نظريـه مـصرف   . ه اسـت مجمل و ناكافي باقي ماندفراواني سطح رفتار خرد هم تا اندازه      

تواند متـاثر     كننده مي  توان گفت شكل تابع مطلوبيت مصرف        مي ،كه مبتني بر مطلوبيت است    
دانند، و در     در اين نظريه، مطلوبيت را ماهيتاً غيرعددي و ترتيبي مي         . از فرهنگ خانوار باشد   

آن امـوري  هـاي   و مؤلفـه شـود   مـي فرايند استخراج تابع تقاضا عمالً نقش فرهنگ فراموش        
  . كنند شوند كه نقش خود را در تعيين شكل تابع مطلوبيت ايفا مي  فرض مي»داده شده«

تـوان نقـش فرهنـگ را در رفتارهـاي            اقتصادي خرد در دو جا مي     نظريه  در  حقيقت  در  
  :مصرفي مشاهده كرد

كننـده ديگـر بيـانگر       كننـده بـه مـصرف      شكل تابع مطلوبيت كه تفاوت آن از يك مصرف        . أ
  ؛ست ات فرهنگي آنهاتفاو

                                                      
داشـته و در علـوم      فراوانـي   مضمون كه چرا علم اقتصاد كه پيشرفت        به اين    شود   مطرح مي  ياينجا پرسش . *

هـا،    توانـد سياسـت     كند و علم دقيقي اسـت، نمـي         از ابزار رياضي استفاده مي    ديگر  اجتماعي بيش از علوم     
 يـك   ثـال، طـور م   كشورها داشته باشد؟ بـه    تمام  يكسان براي   هاي    نتيجهها و تجويزهاي اقتصادي با        توصيه
در كـشورهاي در حـال توسـعه و جهـان سـوم            اما  دهد    علم اقتصاد در كشورهاي صنعتي نتيجه مي      نظريه  
شـدن علـم     برند كه صـرف اتكـا بـه رياضـي           براي پاسخ به اين پرسش، نهادگراها، پي مي       . دهد   نمي نتيجه

اقتصاد براي حل مشكالت واقعي اقتصادي جامعه كافي نيست و توجه نهـادگرا بـه ايـن موضـوع جلـب                     
شود كه در اين علم اشكالي وجود دارد يا يك قسمت ناديده گرفته شـده كـه بايـد وارد بدنـه اقتـصاد            مي

گوينـد بـا      هاي علم اقتصاد كه مي      شود كه فرضيه    هاي نهادگرايي از اينجا شروع مي       بحث. نئوكالسيك شود 
 .كند  مي صدقيطيگيرد، در چه شرا ها تخصيص بهينه منابع صورت مي اين روش
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توانـد    از آنهـا مـي    برخـي   كـه   شود    ميكننده ارائه    فروضي كه براي مطالعه رفتار مصرف     . ب
 »هاي فرهنگـي   محدوديت«تواند تأثير      را داشته باشد و برخي مي      »سازي واقعيت  ساده«نقش  

  . باشد» شرايط جامعه«را بيان كند و برخي ممكن است بيان 
، فـرض   »كننـده  ناپـذيري مـصرف    اشـباع «، فرض   »توانايي تشخيص رجحان  «فرض  

 از »بـودن نـسبت نهـايي جانـشيني كاالهـا در مبادلـه         نزولي« و فرض    »تسري رحجان «
شـود    مـي كننده است كه چنانچه مالحظه       رفتار مصرف نظريه  جمله چهار فرض اصلي     

 است  »عقالنيت كنشگر «سازي و مورد دوم، تقريري از        و آخر براي ساده   نخست  مورد  
تواند امـري     ناپذيري مي  فرض اشباع  اما   اجتماعي است هاي    نظريهفرض اوليه همه    كه  
  *.شودكامل فرهنگي و ارزشي تلقي طور  به

نظريـه  اين فروض البته نقش خـود را در شـكل تـابع تقاضـاي خانوارهـا كـه از درون                     
نتـرل  نه به صورت متغير قابـل ك اما دهد  آيد نشان مي دست مي همبناي مطلوبيت ب   مصرف بر 

خواهند رفتار مصرفي را مطالعه كننـد         زماني كه مي  بنابراين   .بلكه به صورت امري داده شده     
گيـرد    زماني مورد مطالعه قرار ميهكنند كه اين رفتار در يك محدود طور ضمني فرض مي     به

كـردن    تلقـي  »داده شـده  «ها و با     به عبارت ديگر با اين فرض     . اند كه اين فروض تغيير نكرده    
هـاي    نظريـه هـاي اساسـي      ايـن يكـي از چـالش      . شـود   ، عمالً با فرهنگ خداحافظي مي     آنها
توليد در سطح خرد نيز به همين شـكل اسـت كـه در              نظريه  در  مسئله  اين  . استگفته    پيش

هـاي   فرصت توضيح آن وجود ندارد، و نويسنده در جاي ديگر به نقش مؤلفـه             حاضر  مقاله  
 و  1378 ،1384،  1374،  1382موسـايي،   : ك.ر(سـت   ه ا فرهنگي در اقتصاد به آنهـا پرداختـ       

اقتصاد اسـالمي كـه نقـدي بـه         وران    انديشههاي   گيري در برخي از نوشته     و به شكل  ) 1386

                                                      
 فرض توانايي تشخيص رحجـان و       .تواند مورد نقد قرار گيرد      هاي گفته شده در اقتصاد اسالمي مي       فرض. *

داشـتن عقـل   «توانـد بيـانگر اصـل     مـي ..) .  و A=C   A=B,B=C , dhطور مثال  به(فرض تسري رجحان 
د در امـوال خـو    دارنـد    »عقـل معـاش    « باشد كه در متون اسالمي مورد تاكيد است كه افرادي كـه            »معاش

التؤتـوا الـسفهاء    (كنند چرا كه كسي كه عقل معاش ندارد حق تصرف در اموال خود را نـدارد                   تصرف مي 
بودن  طور اصل نزولي   ناپذيري با اصل منع اسراف در اسالم سازگار نيست و همين           اصل اشباع اما  . )اموالكم

ر باشـد بـا اصـل انفـاق         شود شكل تابع مطلوبيـت اكيـداً مقعـ          نسبت نهايي جانشيني در كاال كه باعث مي       
) انفـاق كـرد   (براساس اصل انفاق در اقتصاد اسالمي فرد پس از اينكه كـااليي را بخـشيد                . ناسازگار است 

 نظريـه در ازاي آن كاالي اقتصادي دريافت نكنـد در حـالي كـه براسـاس                هرچند  كند    مطلوبيت كسب مي  
 بايـد بخـشي از      ييت دادن كـاال   مصرف، فرد براي اينكه سطح مطلوبيتش ثابت بماند در صـورت از دسـ             

 .دست آورد  هكاالي ديگر را ب
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  *.اند نيز آمده است مصرف در اقتصاد خرد و كالن داشتههاي  نظريه

  چارچوب نظري
ع گذشـت  موضومصرف كه در ادبيات هاي   نظريهرويكرد ما به الگوي مصرف برخالف       

نظـري  علـت اتخـاذ ايـن روش، از ديـد           . شناختي به الگوي مصرف است     رويكردي جامعه 
ها به  آنبيني دارد چرا كه در        است كه رويكرد اقتصادي صرف براي تبيين و پيش         هايي  اشكال
توجهي شده و از ديد كاربردي نيـز ايـن           دهنده آن بي   هاي تشكيل   هاي مصرف و مؤلفه     ريشه

گونه  اينكاميابي  گذاري صرف اقتصادي     وي مصرف، با سياست   گر در ال  است كه اعمال تغيي   
صورت  بهدر ذيل   شدن اين رويكرد،     براي روشن . كرده است رو    روبهها را با مشكل      سياست

  :پردازيم مختصر به بررسي و طرح ابعاد جديد اين رويكرد مي
 و  »پايداري«،  »دايمي«هستند   بااليي برخوردار    »عموميت«رفتارهاي اجتماعي كه از     تمام  ويژگي    

  : دو دسته تقسيم كرد بهتوان رفتارهاي انساني را بر اين اساس مي. ست ا آنها»استمرار«
  رفتارهاي پايدار؛. أ

  .رفتارهاي غيرپايدار. ب
بـه نـسبت    هاي   شوند و از قالب     رفتارهاي پايدار انساني، رفتارهايي هستند كه تكرار مي       

 اين رفتارها جنبه فردي دارند و گاهي در ميان جمع بيـشتري             گاهي. ثابتي برخوردار هستند  
  .شوند شمرده مي »رفتار اجتماعي«رواج دارد و اگر از عموميت بااليي برخوردار باشند 

آن هاي  الگوي مصرف در جامعه از جمله رفتارهاي اجتماعي است، چرا كه تمام ويژگي      
 »تكـرار «و به تبع آن نـوعي       ي  هم پايدار  آن اشاره كرد و      »عموميت «توان به   هم مي . را دارد 

  .استثابت قابل مشاهده به نسبت هاي  شود و در قالب در آن ديده مي
اگر فرهنگ را، محيط و بستري      حقيقت   در   .رفتارهاي پايدار، نتيجه فرهنگ جامعه است     

غيرمادي كه به وسيله بشر در مدت طوالني ساخته شده و به وسيله اكثريـت جامعـه مـورد                   

                                                      
،  ;Kahf; Ebrahim, 1999, 1974, 1973, 1988, 1981, 1922, 1992a, 2002b: ك.ر( بــاره، در ايــن. *

Hasanuzzaman, 1956;،Seddighi, & Others, 1992;  Zaman, 1992،Zarqa, 1992;  ،Khan, 1984, 

1985, 1987; Ahmad, Ausef, 1987;1987; ،Ahmad, salahodin, 1989; Ashker ahmad, 1986; 

Mannan, 1970; Metwally,1981; Mohamed Anwar, 1986;  نيا،  هادوي؛ 1370حكيمي، ؛ 1378دادگر، ؛
 ).1381و ميرمعزي، 1363حكيمي، ؛ 137
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  :گيرد بدانيم در آن صورت ويژگي فرهنگ عبارت است از  قرار ميپذيرش
  غيرمادي است؛. 1
  ساخته بشر است؛. 2
  عموميت دارد؛. 3
  . بر است تغيير آن زمان. 4

  :شود حاصل ميهاي ذيل  پيشين نتيجههاي  از ويژگي
  گيرد؛ تغيير فرهنگ به كندي صورت مي. أ

ي هـا   در حـوزه   ،ودكننده سرعت تغييـر    محد را به عامل   كندي سرعت تغيير فرهنگ، آن     .ب
  كند؛  تبديل ميديگر

  . راي تغيير رفتارهاي اجتماعي، بايد فرهنگ جامعه تغيير كندب. ج
 در آن صـورت بايـد       ،در نتيجه اگر پذيرفتيم كه الگوي مصرف رفتـار اجتمـاعي اسـت            

بـا متغيرهـا و     فقـط   تـوان    پذيريم كه تغيير اصولي آن، نيازمند تغيير در فرهنگ است و نمي           ب
. هاي اقتصادي به تغيير الگوي مصرف از وضع موجود به وضع مطلوب پرداخت             كننده تعيين

هاي اقتصادي موثر     بر تغيير در متغير   افزون  براي تغيير الگوي مصرف الزم است       حقيقت  در  
رفتار پايـدار جديـد     ساختن  د  پديزيرا  . بر الگوي مصرف، به تغيير فرهنگ مصرفي نيز پرداخت        

فرهنـگ ممكـن نيـست و بـراي         پديدسـاختن   بـدون   ) تغيير الگوي مصرف  (  حوزه مصرف  در
  .هاي اقتصادي كافي نيست كننده تغيير در تعيينفقط پديدساختن اين تغيير پايدار، پديدساختن 

هـاي الگـوي     شدن نقش فرهنگ در الگوي مصرف ابتدا الزم اسـت مؤلفـه             براي روشن 
  .مورد واكاوي قرار گيردگفته  پيشهاي  مصرف معرفي و نقش فرهنگ در مؤلفه

  هاي الگوي مصرف  مؤلفه
  : اي از سه مؤلفه تشكيل شده است الگوي مصرف هر جامعه

  سطح مصرف كاالها و خدمات؛. أ
  تركيب كاالها و خدمات مصرفي؛. ب
  . كاالها و خدمات مصرفيچگونگي . ج

ار يا جامعـه اسـت      منظور از سطح مصرف در سطح خرد و كالن، بخشي از درآمد خانو            
. شـود   شود كه صرف خريد كاالها و خدمات مصرفي مـي           كه به آن مخارج مصرفي گفته مي      
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 تابعي از سطح درآمـد      ،بر اينكه متأثر از فرهنگ جامعه است      افزون  سطح مصرف در جامعه     
). حال درآمد جاري يا درآمد دائمي يا هر تعريف ديگري كه از درآمد داشـته باشـيم                (است  
تواند مستقل فرض شود چرا كه نيازهـاي اساسـي و             قطع حداقلي از مصرف مي    طور   بهالبته  

،  شودپذيرش حداقلي از مصرف  علت  تواند    نظر از سطح درآمد، مي     فيزيولوژي انسان صرف  
انـداز يـا قـرض       كـردن پـس    مصرف،  با فروش ثروت  هرچند  كننده   در اين وضعيت مصرف   

  .پذيرد ي فيزيولوژي حياتي خود ميگرفتن، حداقلي از مصرف را براي رفع نيازها
 منظـور از آن،  .مؤلفه دوم الگوي مصرف مطرح است  صورت    بهتركيب كاالهاي مصرفي    

هـا و    يك از كاالها و خدمات در سبد مصرفي خانوارها و حتي بنگـاه             اين است كه وزن هر    
هم قطع برخي از كاالها سهم بيـشتري دارنـد و برخـي سـ             طور    بهها چه اندازه است؟      دولت
بودن بخشي از درآمد قابل تـصرف،        ر بين انواع كاالها و خدمات بر سر      حقيقت  در  . كمتري

  : داردبستگي   دو عامل اساسيبهيك چه مقدار است،  رقابت است، اينكه سهم هر
  هاي نسبي؛ قيمت. أ

  .ها و هنجارهاي فرهنگي ارزش. ب
اي اسـت كـه      زينـه هاي نسبي هيچ شكي نيست زيرا قيمـت هـر كـاال، ه             در تأثير قيمت  

دهـد در   كننده از دسـت مـي   پردازد و اين هزينه، مطلوبيتي است كه مصرف    كننده مي  مصرف
كننده بـا مقايـسه       مصرف .آورد  دست مي  هدست آوردن و مصرف كاال، مطلوبيتي ب       ه، با ب  برابر

، تركيبـي از    ي ديگـر  دهد در مقايسه آن با كاالها       دست آمده و آنچه از دست مي       همطلوبيت ب 
كند و اين چيزي اسـت كـه     كند كه مطلوبيتش را حداكثر مي       كاالها و خدمات را انتخاب مي     

 ،شـود كـه فعـًال درصـدد بررسـي درسـتي            مبناي مطلوبيت مطرح مـي     در نظريه مصرف، بر   
  .هاي آن نيستم نادرستي و نارسايي

خـرد  كننده در سطح     كه درصدد تبيين رفتار مصرف    ديگر  ي  يها نظريهو در   نظريه  در اين   
 نـوع   ،هاي نـسبي   بر قيمت  افزون   .اي دارند  كننده هاي نسبي كاالها نقش تعيين      قيمت ،هستند

هاي اساسي و هنجارهاي پذيرفته شده جامعه نيز در تعيين سـطح مـصرف               فرهنگ و ارزش  
 در برخي از جوامـع نـوع خاصـي از مـصرف             .كننده دارد  يك از محصوالت نقش تعيين     هر

مصارف واجب،  . ن است همان مصرف ممنوع يا مكروه باشد       سفارش شده و در برخي ممك     
طـور مـشخص بـر        مصارف مستحب، مصارف مكروه، مصارف ممنوع و مصارف مبـاح بـه           
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طور كه ميـزان     همان. تركيب كاالهاي مصرفي جامعه اسالمي با جامعه غيراسالمي تاثير دارد         
 نزديكنند ممنوع و    دا  را مقدس مي   مصرف گوشت گاو در هندوستان در ميان كساني كه آن         

در جامعه اسالمي نيـز ميـزان مـصرف مـشروبات الكلـي و گوشـت حيوانـات                  . استصفر  
تفاوت در تركيب كاالهاي مـصرفي در       حقيقت  در  . است صفر   نزديك العين، ممنوع و   نجس

  . هاي فرهنگي آنها را به نمايش بگذارد تواند تفاوت  ميگوناگونجوامع 
  :اي بر ميزان مصرف جامعه دارد كننده نقش تعييندهاي ذيل از بعدر سطح كالن نيز فرهنگ 

متاثرشدن مصرف خانوارها از فرهنگ، اثر خود را بـر مـصرف در سـطح كـالن خواهـد                   . أ
. شـود   ميزيرا مصرف خصوصي در سطح كالن، از مصرف در سطح خرد تشكيل             . گذاشت

طـور    بـه گ اسـت كـه      عد اخالقي فرهنـ    مربوط به ب   هعمدطور    بهاين بخش از تاثير فرهنگ      
اما در جامعـه بـه لحـاظ اخالقـي و بـه             نشود  ها كنترل    دولتوسيله    بهمستقيم ممكن است    

  ؛كنند را رعايت  هاي اساسي خود، آن تعبيت از ارزش
لزوم هدايت كنترل و مديريت و اعمال هنجارهاي پذيرفته شده جامعـه بـراي رعايـت                . ب

شـود و     هـا تعريـف مـي      وظـايف دولـت    صـورت   معمول به طور    بهمصرف متناسب با آنكه     
هـاي   فرهنگـي دارد و از ارزش سرچشمه اعمال اين مقررات چون . فرهنگي دارد سرچشمه  

  . سازد پذيري الگوي مصرف را در سطح كالن روشن مياثراساسي جامعه گرفته شده، 
نامگذاري كرديم، ارتباط بسيار    » مصرفچگونگي  «را   مؤلفه سوم الگوي مصرف، كه آن     

 .علـوم اجتمـاعي مطـرح شـده اسـت           دارد كه امـروزه در     »سبك زندگي «ي با مفهوم    نزديك
كامل متأثر از سـبك و شـيوه        طور    بهخدمات و محصوالت توليدي،     ،  مصرف كاال چگونگي  

بـا  ويـژه     بـه ها و هنجارهـاي جامعـه        فرهنگ،  ها زندگي است كه امروزه به لحاظ تغيير ذائقه       
اين . بارزي پيدا كرده است   هاي    مصداق و فرهنگ،    شدن اقتصاد  گسترش ارتباطات و جهاني   

  .اي فرهنگي دانست توان آن را پديده كامل جنبه فرهنگي دارد و ميطور  بهبخش از مصرف، 
تـوان در سـطح       مي ،با فرهنگ جامعه  گفته    پيش هاي  يك از مؤلفه   بر ارتباط خاص هر   افزون  

 ل ريـشه فرهنگـي دارد و بـراي هـر     كامطور    بهكه الگوي مصرف جامعه     كرد  كالن نيز استدالل    
  :توان گفت  بر اين اساس مي.گذاري و تغيير آن نيازمند تغيير فرهنگ هستيم گونه سياست

. شـود  شمرده مـي  هاي اقتصادي آن جامعه      اي بخشي از فعاليت    الگوي مصرف هر جامعه   
 هـاي جامعـه    دو زير بخش از بخـش     در جايگاه   هاي فرهنگي    هاي اقتصادي و ارزش    فعاليت
، ه هـستند فرهنگ و اقتصاد داراي خاستگاهي يگانـه يعنـي جامعـ   حقيقت  در  . د هستن مطرح
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مـرتبط بـا    عنـصرهاي   نظـام هـم متـشكل از        . شـود    شمرده مـي   جامعه نوعي نظام اجتماعي   
اجتمـاعي امـوري    هاي    تمناسب. اجتماعي متقابل معطوف به هدف واحد است      هاي    مناسبت

. ست ا آنهاعنصرهاي  اي حاكم ميان      رابطه ، قطعيت عدمحقيقت   در   .تكويني و قطعي نيستند   
همـين اختيـار و     . سـت  ا اجتماعي افراد جامعه، متأثر از اختيار و اراده آنها        هاي    مناسبتزيرا  

از قطعيـت و   هـا     مناسـبت اين   تاشود    اجتماعي باعث مي  هاي    مناسبتعدم حاكميت جبر بر     
علـت بـه وجـود اراده       حقيقت  در  . طبيعي و فيزيكي برخوردار نباشند    هاي    مناسبتجزميت  

طباطبـايي،  (سـت    ا هـا  رفتـار انـسان   هـاي     عاملاراده انسان خود يكي از       گردد و  انسان برمي 
توانـد    بيني نيست و انسان مـي       رفتار انسان هميشه قابل پيش    علت   به همين    .)100 ،1: 1974

هاي متفاوت   امكان واكنش . هاي متفاوتي داشته باشد     مشخص واكنش  اي  در واكنش به پديده   
روي انـسان قـرار دارد، وقتـي     هاي متفاوت است كه در پيش به معناي وجود كثرت و گزينه   

 بنـابراين  .كنـد  اي به نـام انتخـاب معنـا پيـدا مـي        يم پديده  هست رو ههاي متفاوت روب   با گزينه 
د  ناچـار نيازمنـ    ،آيد  انتخاب پيش مي  مسئله  وقتي  . انساني ماهيتي انتخابي دارند   هاي    تمناسب

گيـرد و هرچـه بـه         نظام ترجيحي افراد صورت مي    وسيله    بهمالك و معيار هستيم و اين امر        
اي  چه حامـل ارزش باشـد مقولـه         حامل ارزش است و هر     ،كار رود  هعنوان معيار و مالك ب    

خميرمايه فرهنـگ را  ) هاي اساسي جامعه ارزشويژه  به(ها  ارزشحقيقت در . فرهنگي است 
  .هاي پايدار اجتماعي ماهيتي فرهنگي دارند اين تمام رفتاردهند، بنابر تشكيل مي

ه گفته شد از جمله رفتارهاي اقتصادي پايدار جامعه هستند          كالگوي مصرف جامعه چنان   
كامـل فرهنگـي    به طور   ريشه آنها   ؛ بنابراين   هاي رفتار اجتماعي پايدار را دارد      و تمام ويژگي  

  . استآن نگ مصرفي الگوي مصرف جامعه نتيجه فرهحقيقت در . است
هـاي اساسـي و هنجارهـاي        نتيجه اينكه الگوي مصرف جامعه ارتباط نزديكي بـا ارزش         

.  به جامعه ديگر تفاوت دارد     اي   اين هنجارهاي پذيرفته شده از جامعه      .داردآن  پذيرفته شده   
بايـد بـه سـمت رعايـت        كوشش  در جامعه ما كه جامعه ديني است قاعدتاً بايد بپذيريم كه            

وسيله جامعه پذيرفته شده و به فرهنـگ   هبگاهي  كه دهنجارهاي ديني در حوزه مصرف باش     
 در  .سازي آنها پرداخـت     بايد به نهادينه   ،يا التزام به آنها كم بوده     باور  ،   گاهي اند و  تبديل شده 

ـ     طـور   هاينجا فرصتي نيست كه اصول مقيده ديني را براي رعايت الگوي مـصرف اسـالمي ب
  . ترين آنها در فراز بعدي اشاره خواهد شد يبه اساساما كامل توضيح دهيم 



 

  

مي
سال

اد ا
تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

گو
ر ال

گ ب
رهن

ش ف
نق

ي
رف

مص
 

  

139  

  قواعد اساسي مصرف اسالمي 
 قواعـدي براي آن   ؛ بنابراين   رفع حوايج مادي نيست   فقط   هدف مصرف    اسالماز ديدگاه   

 ها قاعدهاين  . سازد  تعريف شده كه مصرف جامعه اسالمي را متمايز از جامعه غيراسالمي مي           
اين اساس   كدام حكم خاصي دارد و بر       هر  و بر سطح و تركيب كاالهاي مصرفي تأثير دارد       

  :كردبندي  تقسيمذيل توان مصرف را در جامعه اسالمي به شرح  مي
و افـراد تحـت تكفـل انـسان،     خـود    حيات   مهمصارف واجب كه شامل مصرف براي ادا      . 1

ت، مصرف براي انجام واجبات     هايي كه جانشان در خطر اس      مصرف براي حفظ جان انسان    
  ؛است... عبادي مانند پرداخت انفاقات واجب و 

كه شامل مـصرف بـيش از حـد كفـاف و توسـعه زنـدگي در                 ) راجح(مصرف مستحب   . 2
  ؛است...  صدقات مستحب و ،صورت نبودن افراد نيازمند در جامعه، انفاقات

 مـصارف نامـشروع و      نيـستند و  پـاك   مصرف حرام كه شامل مصرف اشـيايي كـه ذاتـاً            . 3
 مـصرف مـسرفانه كـه در        :د مانند نزن  مصارفي كه ضرر و زيان به مصالح جامعه اسالمي مي         

  ؛استتحريم شده منابع ديني 
مصارف مكروه كه شامل مصرف بيش از مقدار متعارف هر شخص با وجود نياز بيـشتر                . 4

  ؛له استنيز از آن جم) تقتير(گيري در مخارج زندگي  سخت. برادران مؤمن است
  .مصارف مباح كه شامل هر موردي است كه يكي از احكام باال را نداشته باشد. 5

سازد اما مـا در        حقوقي مصرف است كه كيفيت مصرف را نيز روشن مي          قواعدآنچه گفته شد    
كه حدود مصرف را در جامعـه اسـالمي بـه           رو هستيم     روبه  نيز اسالم با دو محدوديت بسيار مهم     

  :شوند توضيح داده مي ذيلدر يكي منع اسراف و ديگري انفاق است كه : ندك روشني بيان مي

   منع اسراف .أ
در قرآن مكرر اسراف منع شده و . اند طور كلي در اسالم، مسلمانان از اسراف منع شده به

  ).1386موسايي، (در پنج مورد منظور از اسراف، اسراف در مسائل مادي است 
گونـه   شود كه اسراف شـامل هـر         مربوط به اسراف استنباط مي     هاي  و روايت ها    آيهاز مجموع   
در برخـي از    .  اسـت  ،صورت آشكار و عرفاً از حد متعارف و شأن فرد بيشتر باشـد             مصرفي كه به  

  *.ت تعريف شده اس»حد اقتصاد« يا »حد وسط« و در برخي»حد كفاف« حد اسراف ها روايت
                                                      

يعنـي  «،  )547: همـان ( »االقتصاد  اسراف   و كل مازاد علي   «؛  )737 :تا ، بي آمدي (»فوق الكفاف اسراف   ما«. *
 .»باشد اسراف استاعتدال مصرفي كه بيش از حد كفاف يا بيشتر از حد 
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 حد وسـط اسـت كـه از لحـاظ كمـي             در متون ديني منظور از اقتصاد همان حد ميانه و         
رعايت حـد  عدم ترين راه وصول به هدف است و از لحاظ كيفي نيز اسراف به معناي              كوتاه

  ).107، 9 :1408شيرازي، (اعتدال است 
 اگـر  ، استفاده شـود كـه  اي گونه باالترين حد اسراف، اتالف است يعني از كاال و منابع به   

 ،يا جامعه نداشته باشد و اگر يك نهاد توليدي اسـت          گونه نقشي در رفاه فرد       ست هيچ  ا كاال
منع اسراف به معناي رعايـت حـد اعتـدال اسـت و حـد               . هيچ نقشي در توليد نداشته باشد     

منظور از  ). 22 :تا نراتي، بي (اعتدال براساس نظر مرحوم نراقي حد بين اسراف و تقتير است            
  .استكه مكروه  بوده گيري در مصارف ضرور  سخت،تقتير
اين است كه اسـراف     گفته    پيشگيري اسراف طبق تعريف      هترين معيار كمي براي اندازه    ب

حـد اسـراف    . بدانيم) متناسب با شأن آنها   ( را مازاد بر مصرف متوسط براي هر فرد يا گروه         
براساس آنچه گفته شد حد باالي مصرف جامعه اسـالمي اسـت و سـطح مـصرف جامعـه                   

 است كـه هـر      »حد تقتير «عبور كند و حد پايين آن نيز         گفته  پيشاسالمي نبايد از خط قرمز      
  .هستنددو اموري عرفي 

  انفاق. ب
منظـور از  .  انفـاق اسـت  ،يكي ديگر از اصول مقيده حاكم بـر مـصرف جامعـه اسـالمي           

انفـاق هـم از جهـت    . هاي مالي واجب و مستحب به افراد نيازمنـد اسـت     انفاقات، پرداخت 
 مراتبـي از مـستحبات و       ،آن است و هم از جهت حكـم       دايره و محدوده اموالي كه مشمول       

 زكات  ، خمس :هاي واجب مانند   استحباب موكد تا وجوب دارد و بر اين اساس شامل انفاق          
شـود     مـي  ،گونـه پرداختـي كـه در راه خـدا صـورت گيـرد              هاي مستحب شامل هر    و انفاق 

هـاي   برخي از انفاق  البته در شرايطي كه در جامعه فقر وجود داشته باشد           ). 1387موسايي،  (
  .)همان(كند  مستحب جنبه الزامي پيدا مي

تواند مـستقل از هـم باشـد بلكـه            مصرف آحاد جامعه اسالمي نمي     ،براساس اصل انفاق  
شود و فرض مستقل دانستن آنها، بـرخالف    آنها تابع مصرف ديگران نيز مي    »تابع مطلوبيت «

  .اصل انفاق است
كننده مسلمان و غيرمسلمان را      لي رفتار مصرف  تفاوت اص ) 2002و   1992(  منذر قحف 
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بر دنيا به آخـرت     افزون   ،كه فرد مسلمان مقيد   باور دارد   داند و     تفاوت در افق زماني آنها مي     
نشان گفته    پيشخود را در رعايت قواعد اسالمي       اثر  كه اين توجه به آخرت،       نيز توجه دارد  

المي در قالب حالل و حـرام را بـراي          ، رعايت قواعد اس   )1992(اهللا صديقي    نجات. دهد  مي
، )1974(منـذر قحـف در جـاي ديگـري          . داند  كننده مسلمان مناسب مي    تبيين رفتار مصرف  

كند كه براساس زكات، مـضاربه     كننده مسلمان معرفي مي    گيري مصرف  مدلي را براي تصميم   
شكار همـان   طور آ   كند كه به    ، با هدف حداكثرسازي سود ارائه مي      )به جاي رقابت  ( و تعاون 
، بـا دخالـت دادن      )1981(  منور اقبـال    و )1981( متوالي .گفته است  پيشهاي    قاعدهقيدها و   

 احمـد عاصـف   . دانـد   هاي اسالمي در الگوي مصرف مهمترين آنها را زكات مـي            محدوديت
كننـده   نظريه رفتار مصرف  «اي تحت عنوان     ، در نوشته  )1984و   1986( و عبدالمنان ) 1986(

كننده مسلمان در مخـارج مـصرفي و         هاي مصرف   ، به محدوديت  »د اقتصاد كالن  مسلمان از دي  
كه مدلي براي مصرف كـالن      كوشيده  احمد عاصف يك سال بعد      . اند كسب درآمد اشاره كرده   
  :داند  وي مخارج مصرفي را در جامعه اسالمي دو دسته مي.)1987( جامعه اسالمي ارائه دهد

كنندگان  دگان زكات و دسته دوم مخارج دريافت      كنن شامل مخارج پرداخت  نخست  دسته  
بـه اصـل   حقيقـت  گيـرد و در   زكات و انفاق كه شكل تابع اولي را از تابع مصرف كينز مـي   

الزم االجـراي اسـالمي وزن      هـاي     قاعـده مهمترين  صورت    به) ها انفاقديگر  زكات و   ( انفاق
  :استذيل  در سطح كالن به شرح يبيشتري داده و شكل تابع مصرف و

C=a+b(Y-Z-E)+eY+zY  
 درآمد جامعـه،    Y ميل نهايي به مصرف و       b مصرف مستقل،    a مصرف كل،    Cكه در آن    

Z   ميزان زكات، و E      ميزان انفاق و ضرايب e   و z   اسـت هاي زكـات و انفـاق          به ترتيب نرخ .
، مدل كالن جامعـه اسـالمي را بـه          )1980( براساس مدل منذر قحف   ) 1984و   1987(خان  
  :كرده استبيان ذيل شرح 

)C=a+b1(R-Z)Y+b2(1-R-Z  
 به ترتيب مخارج مصرفي، مـصرف مـستقل از          Y و Z و R و b2 و   b1 و   a و Cكه در آن    

 درآمد و انفاق، ميل نهايي به مصرف براي خانوارهاي با درآمد باال، ميـل نهـايي بـه                   ،زكات
به كل درآمد   مصرف براي خانوارهاي با درآمد پايين، نسبت درآمد خانوارهاي با درآمد باال             

، با هدف قرار دادن     )1973( منذر قحف . درآمد جامعه است  سرانجام  جامعه، ميزان زكات و     
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تفاوتي براي تبيـين     ، از ابزار منحني بي    »كننده مسلمان  ي دنيا و آخرت براي مصرف     ررستگا«
مـذهبي،  هـاي     عامـل  هـدف را تـابعي از        ي در ايـن مـدل و      .كنـد   رفتار مصرفي استفاده مي   

، نيـز   )1987( فهيم خان . داند  هاي معنوي و مقدار كاال و خدمات دنيوي مي           هزينه انداز، پس
. كند  معرفي مي»حداكثرسازي مطلوبيت« را به جاي   »حداكثرسازي مصلحت «اصل موضوعه   

هـاي    انس زرقاء سطح مصرف دنيوي فرد مسلمان را از واجب تا حرام براسـاس ضـرورت               
، »)تـأمين  مرز( سطح تأمين نيازها«، »)مرز بقا( سطح حداقل مصرف واجب  «حيات انسان به    

 توتونچيان.  تفكيك كرده است   »)مرز اسراف ( سطح اسراف « و   »)مرز كفايت ( سطح كفايت «
داند و مطلوبيـت را عبـارت    كننده مسلمان را نيز حداكثركننده مطلوبيت مي  ، مصرف )1363(

 نيـز از    ي و .دانـد    مـي  ،شودرضاي خاطر االهي    باعث  از رضايت خاطر خدا از هر عمل كه         
. كننده مـسلمان اسـتفاده كـرده اسـت         ابزارهاي اقتصاد نئوكالسيك براي تبيين رفتار مصرف      

، مطلوبيـت فـرد     )1378(دادگر  . است، نيز راهي مشابه را طي كرده        )1375( سيدكاظم صدر 
مطلوبيـت ناشـي از مـصرف كاالهـاي دنيـوي،           :  اسـت  مسلمان را سه قسمت تقسيم كـرده      

البتـه  . شي از مصرف براي خدا و مطلوبيت حاصل از اطمينان و آرامش روحـي             مطلوبيت نا 
 تفكيك اينهـا ممكـن اسـت؟ آيـا ايـن ديـدگاه بيـشتر بـا                  مشخص نكرده كه آيا اصوالً    وي  
سـرانجام  نيـست؟ و    سـازگار   بيني مسيحي كه بين دنيا و آخرت تفكيك قائـل اسـت              جهان

، )1375( ، كياءالحـسيني  )1384( ، ميرمعـزي  )1379( مبناي اين تفكيـك چيـست؟ حـسيني       
هـاي مـشابهي را        راه  ،)1378( و باقري ) 1373( آبادي ، گيلك حكيم  )1365( مشرف جوادي 

  .انجامد اند كه طرح و نقد آنها به اطاله كالم مي طي كرده
شده كـه اصـل موضـوعه جديـدي غيـر از            كوشيده   در اكثر اين الگوها      طور كلي اوالً    به

مصرف بر مبنـاي مطلوبيـت      نظريه   فروض كالسيك    ثانياً. شودائه  حداكثرسازي مطلوبيت ار  
هـاي    قيدها و محدويت  شده است و ثالثاً     فروض جديدي ارائه    گاهي  مورد نقد واقع شده و      

نكته مهم اين است همه فروض رفتـاري ارائـه شـده در اصـول و     . جديدي ارائه شده است  
 تبيين است و مهمترين آنهـا همـان          قابل ،ديني كه برگرفته از نصوص ديني است      هاي    قاعده

هاي واجب و     پذيريم كه شامل هزينه     وقتي اصل انفاق را مي    . منع اسراف و لزوم انفاق است     
طـور غيرمـستقيم اصـل        ايم و هم بـه     جديدي را پذيرفته  ) هاي( مستحب مالي است هم قيد    

دود محـ ) مطلوبيـت ( موضوعه مصرف را به حداكثرسازي لذت استفاده از كـاال و خـدمات            
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را نقـض و فـرض جديـدي    گفتـه   پـيش ايم و هم با اين اصل برخي از فروض نظريه     نكرده
ثار مشابهي  آپذيرش اصل منع اسراف و منع اتالف نيز         . ايم كه توضيح داده شد     تأسيس كرده 

نچه در اين   آ. دارد) ها اصل موضوعه، فروض و محدوديت    ( هاي نظريه   بر سه دسته از مؤلفه    
امـا  ايـم   ست كه درست است آنها را محدوديت فرض كرده         ا ن قيدها  همي ،نظريه اصل است  

در . رعايت اين فروض خود اصل هستند و با سعادت واقعي انسان در ارتباط كامل هـستند               
اي از احكـام اسـت بـر سـطح مـصرف،             كه خود شامل مجموعه   گفته    پيشدو اصل   حقيقت  

 البتـه رعايـت     .ر دارد مـصرف تـأثير غيرقابـل انكـا       چگـونگي   تركيب كاالهـاي مـصرفي و       
، )وجـوب، حرمـت، نـدب، كرهـت و اباحـه     ( مربوط به حكم رفتارهاي مصرفي  هاي    قاعده

مصرف و تركيب كاالهاي مصرفي جامعه ديني را در سطح خرد و كالن متفـاوت               چگونگي  
  .گذارد طور غيرمستقيم بر سطح مصرف هم اثر مي سازد و اين به از جامعه غيرديني مي

دهد كه سطح    ور مستقيم بر سطح مصرف اسالمي اثر دارد و اجازه نمي          ط   منع اسراف به  
اي   رعايت آن در جامعـه ،در عين حال. مخارج مصرفي جامعه ديني از يك حدي باالتر رود  

وپـاش   كه در مصرف برخي از كاالها دچار مصرف كمتر از حد ضرورت يـا دچـار ريخـت      
زيرا بايد مخارج مصرفي آن دسـته از        شود    است به تغيير تركيب كاالهاي مصرفي منتهي مي       

 افزايش دهيم و مخارج مـصرفي آن  ،شود كاالهاي ضرور را كه كمتر از حد الزم مصرف مي    
  . دسته از كاالهايي را كه در آنها دچار اسراف و تبذير هستيم كاهش دهيم

هـاي   صورت آشكاري تركيب مخارج مصرفي را در جهت انجام انفـاق        اصل انفاق نيز به   
طور مشخصي بر سطح مخارج مـصرفي         به،  نآبر  افزون  . دهد  و مستحب را تغيير مي    واجب  
هـاي    ديگـر قاعـده   . دهد  گذارد و سهم مخارج مصرفي مربوط به انفاق را افزايش مي            اثر مي 

اسالمي از جمله تشويق به انجام برخي از امور مستحبي كه مستلزم صرف بخشي از درآمد                
صـورت   گذارد كـه بايـد بـه       و سطح مخارج مصرفي اثر مي     فرد است مانند انفاق بر تركيب       
  . فقط به مهمترين آنها به صورت كلي پرداخته شدحاضر مستقل بررسي شوند و در مقاله 

افتد كه اين رفتارها در جامعه        زماني اتفاق مي  ها    نتيجهنكته اصلي مقاله اين است كه اين        
بـه  شـود    الگـوي مـصرف طراحـي         نظريـه و   نبه فرهنگ تبديل شده باشد وگرنه اگر هزار       

مهمتر از آنها ايـن اسـت كـه         حقيقت  در  . نخواهد انجاميد اجراي اقتصاد اسالمي در جامعه      
ساختن   فراهمسازي آنها مستلزم     التزام داشته باشند و نهادينه    گفته باور و      پيشمردم به قواعد    
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د را دارد و بـا      تغيير فرهنگ نيـز قانونمنـدي خـو       . سازوكار براي تغيير فرهنگ جامعه است     
  .شود نمياعمال زور ممكن 

  گيري  نتيجهبندي و  جمع
هـدف توليـد و توزيـع مطـرح اسـت در عـين حـال                در جايگاه   بر اينكه   افزون  مصرف  

انداز،  سطح توليد، پس: مانندمتغيرهاي كالن اقتصادي    ديگر  توجهي بر    قابلاثر   آن،   رهايتغيي
گيـري الگـوي مـصرف در هـر          ددي در شـكل   متعـ هاي    عامل. اشتغال، بيكاري و تورم دارد    

به دنبال يافتن پاسخي    حاضر در مقاله    .اي دخالت دارد كه مهمترين آنها فرهنگ است        جامعه
اي بين فرهنگ با الگوي مـصرف جامعـه وجـود            كه چه رابطه  بوديم  اصلي  مسئله  براي اين   

  پذيرند؟  ميهايي تشكيل شده و چگونه از فرهنگ تأثير دارد؟ الگوي مصرف از چه مولفه
شناسان و اقتصاددانان در سطح  مصرف از ديد جامعههاي  نظريهاين واكاوي را با بررسي     

مصرف بر مبناي مطلوبيت در سطح خرد شـروع كـرديم و نـشان داديـم كـه                  نظريه  كالن و   
هاي اقتصادي به نقش فرهنگ در جامعـه توجـه شـده امـا ايـن                  نظريهطور غيرمستقيم در      به

ها،    نظريه منطقاً ضرور هاي    نتيجه پس از استخراج     ، تلقي شده  »داده شده «مري  امانند  ها   نقش
در مقاله با ارائه چارچوب نظري از رفتارهاي اقتصادي نـشان داديـم كـه               . اند عمالً رها شده  

هـاي   الگوي مصرف از جمله رفتارهاي پايدار جامعه اسـت و رفتارهـاي پايـدار نيـز ريـشه         
در پايـان بـراي     .  آنها نيز بدون تغييـر فرهنـگ ممكـن نيـست           فرهنگي دارد و تغيير اساسي    

حركت به سمت الگوي مطلوب مصرف اسالمي به برخي از هنجارهـاي پذيرفتـه شـده در                 
الزامي، حرام، راجح و مرجوح و مباح مصارف بندي  ديني اشاره كرديم و به دسته     هاي    آموزه

م و در پايان به دو محدوديت مهـم         آنها را ذكر كردي   هاي    طور اختصار مصداق    بهپرداختيم و   
و  يكـي منـع اسـراف        ؛پـرداختيم اسـت،   سطح مصرف در جامعه اسـالمي       اثرگذار روي   كه  

 مـصرف در    ،براساس اين دو اصل نشان داده شد كه در جامعه اسـالمي           . ديگري لزوم انفاق  
كـه  در حالي   .  است حد اعتدال قرار دارد و معناي رعايت حد اعتدال مصرف در حد كفاف            

سـطح مـصرف    و  طح مصرف بسياري از كاالها بيشتر از حد اعتدال بوده و مسرفانه است              س
كه سطح  شود  هايي اتخاذ    بايد سياست پس   از حد كفاف يا اعتدال كمتر است          كاالهابرخي  

 به عنوان اسراف، منع شوند و سطح مـصرف          ،مصرف كاالهايي كه از حد كفاف باالتر است       



 

  

مي
سال

اد ا
تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

گو
ر ال

گ ب
رهن

ش ف
نق

ي
رف

مص
 

  

145  

اصـول و  حقيقـت  در .  نيـز افـزايش يابـد   ،ت و كفاف است كاالهايي كه كمتر از حد ضرور     
اي كه با رعايت اصول و       گونه اسالمي بر كميت و كيفيت مصرف اثرگذار است به        هاي    قاعده
مـصرف جامعـه    چگـونگي   ، سطح مصرف، تركيب كاالهاي مصرفي، و        گفته  هاي پيش   قاعده

. شـود   اسالمي متـأثر مـي    هاي    قاعده يعني هر سه مؤلفه الگوي مصرف از         ،تغيير خواهد كرد  
 به عنوان اصول موضوعه و      گفته  هاي پيش   قاعدهبراي رسيدن به چنين الگويي بايد بر مبناي         

 كاري كه برخي    .مطلوب ديني براي مصرف اقدام كرد     ) هاي( فروض جديد به طراحي الگو    
 ،ه جامعـه است كه كاري كنيم كاين تر   اساسياما مسئله   اند   از اقتصاددانان اسالمي انجام داده    

ايـن  مـسئله   مهمترين  حقيقت   در   . انجام دهند  گفته  هاي پيش   قاعدهمصرف خود را براساس     
سازي را در دستور كار قرار دهيم و بـراي دوره            است كه براي تغيير الگوي مصرف، فرهنگ      

پديدسـاختن  هـا   آناستفاده از نهادهايي كه كار اصلي       . ريزي كنيم  طوالني در اين رابطه برنامه    
 نقـش خـانواده، مدرسـه،     .ست بايـد در اولويـت قـرار گيـرد          ا نهاآمطلوب و انتقال    فرهنگ  

 جـامع   اي  نهـادي هـدايتگر بايـد در برنامـه        در جايگاه   ها و حتي نهاد دولت       دانشگاه، رسانه 
هرگز نبايـد   باره    سازي بهره جست و در اين      هاي آنها براي فرهنگ     ظرفيتتمام  تعريف و از    

امكانپـذير   هـاي   حقـوقي و قـانون  هـاي  ي مصرف فقط بـا الـزام      فراموش كرد كه تغيير الگو    
هاي فرهنگي دارند و براي تغيير و اصالح اساسي آنها بايـد             چرا كه اين امور ريشه    شود    نمي

 از حوصله مقاله خارج ،فرهنگ تغيير كند، اما اينكه چگونه فرهنگ مصرفي را بايد تغيير داد       
  .طلبد تبيين آن فرصتي ديگر مي است و
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