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بحث مصرف و نظريات مربوط به آن از مقوالت مهـم در متـون اقتصـادي اسـت و     

 از طرف ديگر دين مبـين . مقاالت و كتب متعددي در اين حوزه نگاشته شده است
اسالم نظرات خاصي را در حوزه مصرف دارد كه آن را از نظريات متعارف مصرف 

هرچند موارد مهمي در باب مصرف مورد سفارش قرار گرفته است . كند متمايز مي
اما دو مورد مهم از اين اصول، بحث مصرف در اقتصاد اسالمي را از اقتصاد متعارف 

پرهيز از اسـراف و   ومربوط به انفاق اين اصول عبارتند از مخارج . متمايز مي كند
سازي آن  كننده و بهينه رو هدف اصلي اين مقاله بررسي رفتار مصرف از اين. تبذير

ريزي پوياست و در نهايت پس  گفته با استفاده از تكنيك برنامه با توجه به قيود پيش
سازي مشخص شده در مسير تعادلي و در طول زمان مطلوبيت نهايي ناشـي   از مدل

مين مـالي  ناشـي از تـأ  (ن نرخ بـازدهي انتظـاري   همچني. از مصرف و انفاق برابرند
  . و نرخ ترجيح زماني بر مصرف و انفاق تأثير دارند) اسالمي

  
 .ريزي پويا ف، انسان اقتصادي، انفاق، برنامهنظريه مصرف، اسرا :هاي كليدي واژه

  .JEL :A20 ،C70 ،D81بندي  طبقه
  
 مقدمه. 1

توان منابع محدود را  است كه مهمترين هدفش پاسخ به اين سوال است كه چگونه مياقتصاد علمي 
هاي نامحدود بشري تخصيص داد؟ به عنوان مثال در مقوله مصـرف هـدف علـم اقتصـاد      به خواسته
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هاي نامحدود منطبق كند تا فرد حداكثر لـذت   اين است كه چگونه بودجه محدود فرد را با خواسته
ال مطـرح  ؤاز طرف ديگـر ايـن سـ   . را بدست آورد) از مصرف كاالها و خدماتناشي ( و مطلوبيت

ال اساسي علـم  ؤها و اقتضائات خاص خود به اين س فرض شود كه چگونه اقتصاد اسالمي با پيش مي
ال اصـلي  ؤبه عبارت ديگر آيا اصوالً هدف اقتصاد اسـالمي پاسـخ بـه ايـن سـ     . دهد اقتصاد پاسخ مي

كننـده آيـا هـدف     عنوان مثال در بحث مربوط به مصرف و رفتار مصـرف اقتصاد متعارف است؟ به 
  كننده مسلمان كسب حداكثر لذت و مطلوبيت ناشي از مصرف كاالها و خدمات است؟ مصرف

المللي نياز  از ديگر سو ارائه مباحث مربوط به موضوعات اقتصاد اسالمي در  مجامع علمي و بين
رسد يكـي از مهمتـرين ابزارهـاي     به نظر مي. ضه داشته باشدبه يك زبان مشترك دارد تا قابليت عر

بنابراين هدف اصلي اين مقاله، مـدليزه كـردن رفتـار    . زبان مشترك متون اقتصادي، رياضيات است
  .است 1ريزي پوياي گسسته كننده مسلمان، در قالب يك مدل برنامه مصرف

ارائـه فـروض تحقيـق، بـه تحليـل       از اين رو در اين مقاله پس از بررسي مطالعات انجـام شـده و  
پس از آن مباني و مفروضات نظريـه  . شود كننده در اقتصاد متعارف پرداخته مي اصول رفتار مصرف

كننده مسلمان بر پايه قرآن، حديث و نظريات دانشمندان مسلمان مـورد بررسـي قـرار     رفتار مصرف
از آن اشـاره مختصـري بـه     پـس . دارد 2سـازي پويـا   قسمت بعد اختصاص بـه بحـث بهينـه   . گيرد مي

قسـمت آخـر نيـز    . شود در قسمت بعد مدل اصلي مقاله ارائه مي. شود ريزي پوياي گسسته مي برنامه
  .گيري دارد بندي و نتيجه اختصاص به جمع

  
 روش تحقيق. 2

بنابراين در اين . توصيفي است -اين تحقيق براساس هدف، از نوع بنيادي و از نظر  ماهيت، تحقيقي
اي در گــردآوري اطالعــات و از روش توصــيفي و نظــري در  از دو روش مطالعــه كتابخانــهتحقيــق 

  . طراحي مدل استفاده شده است
 
 فروض تحقيق. 3

هرگاه مطلوبيت نهايي ناشي از مصـرف كاالهـا و خـدمات و مطلوبيـت ناشـي از      : فرضيه اصلي اول
  . قرار دارد  انفاق براي فرد مسلمان برابر باشند، وي روي مسير بهينه مصرف

  . ثر استؤنرخ ترجيح زماني بر مصرف و انفاق فرد مسلمان در طول زمان م: فرضيه اصلي دوم
 

1. Discrete Dynamic Programming 
2. Dynamic Optimization 



 73    ...كننده در اقتصاد اسالمي  سازي رفتار مصرف بهينه بررسي و

گـذاري در قالـب عقـود     مين مـالي و  سـرمايه  نرخ بـازدهي انتظـاري ناشـي از تـأ    : مفرضيه اصلي سو
 . اسالمي بر مصرف و انفاق فرد مسلمان تأثير دارد

  
  پيشينه تحقيق. 4

. ي در باب مصرف در اقتصاد اسالمي انجام شده و مقاالت زيادي نگاشته شده اسـت مطالعات زياد
توان تقسيم نمود؛ دسته اول شامل مقاالت و مطالبي است كه مقولـه   اين منابع را به دو دسته كلي مي

دسته دوم شامل مطالعاتي است كه بحـث مصـرف را   . اند مصرف را صرفاً از ديدگاه فقهي نگريسته
در ايـن قسـمت بـه  مهمتـرين مطالعـاتي كـه       . اقتصادي و فقهي همگام با هم ارائه نمودند از ديدگاه

  . پردازيم مي ،اند اقتصادي تحليل نموده -مقوله مصرف را در قالب فقهي
 و )1992(، زرقـاء  2، منذر كهف1توان به مقاالت خان از جمله مهمترين مطالعات غيرفارسي مي

حسـيني   ،)1376(ين مطالعـات فارسـي نيـز عبارتنـد از توتونچيـان      مهمتر. اشاره نمود) 2001(احمد 
مهمتـرين   .)1388(نيـا   سـيدي  و )1388(فـرد   ، فراهـاني )1388(، موسايي )1382(، ميرمعزي )1381(

 گرايي، حـاكم  مذموم نبودن مصرف در اسالم و آثار منفي مصرف: نتايج در اين مقاالت عبارتند از
كننده مسلمان، بيشينه كـردن پـاداش الهـي بـه      راف در رفتار مصرفتبذير و ات بودن حرمت اسراف، 

عنوان هدف اصلي فرد مسلمان، حرمـت ربـا و كنـز در محـدوديت تجهيـز  درآمـد فـرد مسـلمان،         
پرداخت انفاق به عنوان اولويت تخصيص درآمد فرد مسلمان، اصل بيشينه كردن مصلحت العباد بـه  

و تحليـل رفتـار   ) ريزي پويـا  برنامه(سازي پويا  حوزه بهينهاما در 3كننده مسلمان عنوان هدف مصرف
رت نگرفته است و اين تحقيق منبع مناسبي در ايـن حـوزه   وكننده مسلمان، هيچ پژوهشي ص مصرف
  . است

  
 مصرف در اقتصاد متعارف. 5

مباحث مربوط به مصـرف در اقتصـاد   . يكي از مفاهيم بنيادين نظريات اقتصادي مقوله مصرف است
هرچنـد  . تقسيم نمود 5هاي كالني و بنيان 4هاي خردي توان به بنيان رف را در يك نگاه كلي ميمتعا

مباحـث مربـوط بـه رفتـار     . كننده يك خاستگاه و منشأ دارد اصول و فروض مربوط به رفتار مصرف
 

1. Khan (1992) 
2. Monzer Kahf (1980) 
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4. Micro Foundation 
5. Macro Foundation 
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هـاي مربـوط بـه رفتـار      ر نظريـه د. هـاي علـم اقتصـاد خـرد اسـت      شـاخه كننده، يكـي از زير  مصرف
ها و نيازهاي نامحدود طـرح   ه چگونگي تخصيص درآمد محدود افراد در برابر خواستهكنند مصرف

مفهـوم و   ،كننـده  يكي از مهمترين مفاهيم در اقتصـاد متعـارف و در مقولـه رفتـار مصـرف     . شود مي
كننـده بـه طـور     اقتصاد جديـد در تحليـل رفتـار مصـرف    هاي  نظريه. است 1اصطالح انسان اقتصادي

پـذيرد و   ا استوارند كه انسان عاقل اقتصادي فقط از انگيزه نفع شخصي تأثير مـي عموم بر اين فرضه
، حـداكثر سـاختن رضـايت خـاطر حاصـل از مصـرف كاالهـا و        كننـده  نفع شخصي بـراي مصـرف  

تواند با تشخيص خود و بدون اسـتمداد از وحـي يـا سـفارش هـر فـرد يـا نهـاد          او مي. خدمات است
بندي كرده، با عقل حسابگر خود،  ساس ميزان مطلوبيت آنها دستهديگري، كاالهاي گوناگون را برا

هـاي رفتـار    مبناي انسـان شـناختي نظريـه    2.ه حداكثر مطلوبيت را تشخيص دهدبهترين راه دستيابي ب
  . داري چند مؤلفه اساسي است كننده در اقتصاد سرمايه مصرف

در ايـن  . وحيـاني بـود   تفكر مذهبي دوران پيش از رنسانس، االهيات: اصل فلسفي دئيسم  .أ 
خداوند آفريدگار و پروردگار عالم است و قرار داشتن طبيعت تحت تدبير مشيت  ،تفكر

پـس از رنسـانس بـه دليـل      3.رود الهي و وجوب وحي از اهم باورهـاي آن بـه شـمار مـي    
دار تبليغ و ترويج االهيات وحياني بود، ايـن تفكـر از    هاي كليسا كه عهده نارسايي آموزه

جـاي آن را  ) االهيـات و حيـاني  (» دئيسـم «مور اجتماعي كنار نهاده شـد و تفكـر   صفحه ا
هاي آسماني و  نيازي او از آموزه ويژگي عمده اين تفكر، اتكا به عقل انسان و بي. گرفت

  4.عالم طبيعت، پس از آفرينش است نفي ارتباط خداوند با
يج تفكر دئيسـم اسـت كـه بـر     گرايي، يكي از نتا طبيعت): گرايي طبيعت(اصل ناتوراليسم   .ب 

ــد مــي     ــه جوامــع انســاني تأكي ــور عــالم و از جمل ــر ام ــوانين طبيعــي ب ــد حاكميــت ق . كن
. اي را دربـاره اقتصـاد ابـراز كردنـد     ها، نخستين كساني بودند كه چنين عقيده فيزيوكرات

آنان قانون طبيعت را بهترين قانون براي تنظيم روابط اجتماعي دانسـتند كـه كـافي اسـت     
  5.بفهميم تا از آنها پيروي كنيم را آنها

 

1. Economic Man 
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 75    ...كننده در اقتصاد اسالمي  سازي رفتار مصرف بهينه بررسي و

امانيسم يك عقيده، حالت يا روش زندگي است كه بـر منـافع و   ): امانيسم(اصالت انسان   .ج 
  1.هاي بشري، تمركز يافته است ارزش

 3و اصـالت جمـع   2ظهور تفكر امانيسم، دو نظريه اصالت فـرد  با): فردگرايي(اصالت فرد   .د 
اين دو نظريه در اصالت دادن بـه وجـدان   . فتندشناسي از آن سرچشمه گر درعرصه انسان

ان فـردي و دومـي بـه وجـدان جمعـي      بشري مشتركند؛ ولـي اولـي، اصـالت را بـه وجـد     
كننـده در   هـاي رفتـار مصـرف    ادشده، انسان مفروض در نظريهبراساس اصول ي 4.دهد مي

بـه   ، واگذارشـده )دئيسـم (هاي آسـماني   ، موجودي بريده از خدا و آموزهاقتصاد متعارف
ها، ، داراي اصالت و مرجع تعيين ارزشـ )گرايي طبيعت(هاي طبيعي  ها و نظام قوانين، سنت

، داراي هويـت فـردي در ابعـاد وجـودي، ملكـي و      )امانيسـم (قوانين و حاكميت سياسـي  
است؛ به همين دليـل  ) گرايي فايده(ها و خوشيهاي نفسي  و تابع لذت) فردگرايي(اخالقي 

هاي مبتني بر وحي، مانند تخصيص درآمـد بـراي رفـاه     كام و ارزشها از اح در اين نظريه
اي چون ممنوعيت اسراف و تبـذير   ديگران يا جلب خشنودي خداوند و احكام بازدارنده

كننده در اقتصاد متعارف بر سه  شايد بتوان گفت رفتار مصرف. شود سخن گفته نمي... و 
  . وار استعنصر فردگرايي، عقل ابزاري و انسان اقتصادي است

  
 عقالنيت در اقتصاد متعارف. 6

فرض عقاليي بودن  كننده، پيش هاي مهم در نظريه رفتار مصرف فرض توجه به اينكه يكي از پيش با
است، در اين قسمت به بررسي مفهوم عقالنيت در اقتصـاد متعـارف   ) كننده مصرف(عامل اقتصادي 

مفهوم عقالنيت در اقتصاد متعارف و بـه تبـع   . ازيمپرد در مقايسه با اين مفهوم در اقتصاد اسالمي مي
هاي موجود، حـداكثر كـردن منـافع     ، متون و نظريهكننده، باتوجه به منابع آن در نظريه رفتار مصرف

به عبارت ديگر اقتصـاد متعـارف براسـاس اصـالت     . هاي اخالقي است شخصي بدون توجه به ارزش
بنـابراين   5.هاي اخالقي اسـت  عارف بدون هرگونه ارزشبنابراين، عقالنيت در اقتصاد مت. فايده است
رسد كه عقالنيت در اقتصاد متعارف، تنها يك گزاره توصـيفي اسـت كـه قابـل صـدق و       به نظر مي

 

QN@23. ص، )1381( حسيني 

2. Individualism 
3. Collectivism 
4. Ibid 

UN@182-186. صص ،)1384( بازكرمي و دير 
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. اما در اقتصاد اسالمي، عقالنيت همراه با بايدها و نبايدها و ارزشـهاي اخالقـي اسـت    1؛استكذب 
ننده بر مبناي اقتصاد متعارف به معناي تعيين سـطح بهينـه   ك بنابراين عقالنيت در نظريه رفتار مصرف

امـا عقالنيـت در اقتصـاد اسـالمي     . اي از مصرف بر مبناي حداكثرسـازي مطلوبيـت شخصـي اسـت    
انتخاب سطحي بهينه از مصرف است كه حداكثرسازي مطلوبيت فرد و رضاي الهـي هـر دو در آن   

براسـاس مطـالبي كـه گذشـت، نظريـه رفتـار       . سهم دارند كه در قسمت بعد به آن اشاره خواهد شد
بر پايه مفروضات زير بنا ) اي به ويژه نظريه مبتني بر مطلوبيت رتبه(كننده در اقتصاد متعارف  مصرف

  :اند شده
  . كننده، بيشينه كردن مطلوبيت است هدف مصرف  .أ 
  . مطلوبيت فرد، تابع مصرف او از كاالها و خدمات است  .ب 
ت خـود از مصـرف كاالهـا و خـدمات را ارزيـابي و آنهـا را       تواند ميـزان مطلوبيـ   فرد مي  .ج 

  .بندي كند رتبه
كننده عقاليي در اقتصاد متعارف يك تـابع مطلوبيـت خواهـد داشـت كـه       ترتيب، هر مصرفبدين 

ين سـطح مطلوبيـت را بـه    دهد تا بيشتر متغيرهاي آن را مقادير كاالها و خدمات مصرفي تشكيل مي
  2.دست آورد

 
 صاد اسالميمصرف در اقت. 7

 ،كننده مسلمان در انتخاب انگيزه مصـرف، انتخـاب نـوع كـاال و روش دسـتيابي بـه هـدف        مصرف
بنـابراين  . زنـد  همواره رضاي خداوند را در نظر داشته و در قالب اصول اسالمي دست به انتخاب مي

  . كننده مسلمان از هرگونه عقالنيت ابزاري و اصالت فايده مبراست مصرف
  
  اقتصادي در الگوي اسالميانسان  .7-1

به تحليل ويژگيهاي انسان اقتصادي سـازگار بـا تعـاليم     ،قبل از بررسي اصول حاكم بر رفتار مسلمان
آنچه از مطالعات آيات قرآن كـريم در مـورد رفتارهـاي انسـان، از جملـه      . شود اسالمي پرداخته مي

  :آيد اين است كه رفتارهاي اقتصادي او بدست مي
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 77    ...كننده در اقتصاد اسالمي  سازي رفتار مصرف بهينه بررسي و

به خير و منفعت و اكراه و گريز از بدي و ضـرر در انسـان امـري مسـلم      گرايش و رغبت -1
  .است

  .انسان در رفتارهاي خود مصون از خطا، غفلت و فريب نيست -2
تواند گرايش و رغبت خود به خير و منفعت را در راه سعادت خـود بكـار    انسان وقتي مي -3

  1.هاي اسالمي پيدا كند گيرد كه شخصيت و ذهنيتي مبتني بر آموزه
انسان اقتصادي، سازگار با تعاليم اسالمي موجودي است كه رفتارهاي او عقاليـي و بعضـي از آنهـا    

انسـان   2.هـاي اسـالمي   در پي نفع شخصي مادي است؛ ليكن با ساختار وجودي عجين شده با آموزه
ادن عالقمند به د ،)بالقوه(پردرآمد  ،كوش پركار و سخت :انساني است) به لحاظ اقتصادي(مسلمان 
داراي  وكننـده از اسـراف، اتـراف و تبـذير      دوري ،كننـده  انفاق ،)بالقوه(گذار  سرمايه ،الحسنه قرض

  :پردازيم ها مي اينك به ذكر برخي مستندات اين مؤلفه. برنامه و نظم
عبـادت ده جـزء    ؛العباده عشره اجزاء؛ تسعه اجزا في طلب الحالل :كوشي پركاري و سخت -1

  3.كوشش براي كسب درآمد حالل است ار ودارد كه نه جز آن در ك
توجـه بـه    كوشـي و پركـاري و بـا    انسـان مسـلمان بـه دليـل سـخت      ):بالقوه(پردرآمد بودن  -2

البته گاه ممكن اسـت خـود در اثـر    . تواند داراي درآمد فراوان باشد هاي ديگر، مي مؤلفه
داري بـين   عواملي، درآمد كمي پيدا كند ولي در شرايط عادي همبستگي مثبـت و معنـي  

مـنَ الـنعم سـعه     و ان الفاقـه  من الـبالء  نااَالو) الف. پركاري و پردرآمد بودن وجود دارد
نعـم  ) ب 4.تاري، و فراوانـي مـال، نعمـت اسـت    المال؛ فقر و تنگدستي به نوعي بال و گرف

  5.ياور خوبي براي تقواي الهي استثروت و مال زياد،  العون علي تقوي اهللا الغني؛
آيات و روايات زيـادي انسـان را ترغيـب و تشـويق بـه دادن       :الحسنه عالقمند به دادن قرض -3

قرض دادن به ديگران به عنـوان يـك قـرارداد حقـوقي، از اعمـال      . كنند الحسنه مي قرض
در روايتي از امـام  . خيري است كه انسان مسلمان تشويق و ترغيب به انجام آن شده است
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تر است تا همانند آن را صـله   ي را قرض دهم پيش من محبوباگر مال«آمده  ) ع(صادق 
  1.»دهم

رود  توجه به اينكه فرد مسلمان پركار است به طور طبيعـي انتظـار مـي    با: گذار بودن سرمايه -4
نيــز بــه عنــوان ســرمايه، مــورد  درآمــد زيــادي داشــته باشــد و بخشــي از درآمــد خــود را

، همان طور كه مسلمان از نيروي كـار خـود   به عبارت ديگر. برداري قرار خواهد داد بهره
از روايـات   2.نمايـد  كند از سـرمايه مـالي خـود نيـز كسـب درآمـد مـي        كسب درآمد مي

  توان تأييد اسالم نسبت به مشاركت با سـرمايه در  استحباب زراعت و غرس و تجارت مي
ه در ايـن قبيـل   روايات و احكام فقهي فراوانـي كـ   ،عالوه نمود، به  را نيز استفاده اين امور
  3.نمايد ها وارد شده، اشتغال مسلمانان به آنها را گوشزد مي گذاري سرمايه

آيات و روايات فراواني داللـت دارنـد بـر اينكـه مسـلمان اهـل انفـاق اسـت،         : كننده انفاق -5
اي كسـاني كـه    4يا ايها الذين امنو انفقوا مما رزقنكم؛ .انفاقات الزامي و انفاقات داوطلبانه

  . ايم انفاق كنيد ايد، از آن چه به شما روزي كرده وردهايمان آ
آيـات و روايـات زيـادي درخصـوص نهـي از اسـراف و        :دوري از اسراف، تبذير و اتـراف  -6

تبذير و سفارش به درست مصرف كردن و قناعت وارد شده است در قسمت بعد به طور 
  . شود كامل اين بحث مطرح مي

هـاي اقتصـادي،   ي كارهـاي خـود، از جملـه در فعاليت   اممسـلمان در تمـ  : داراي نظم و برنامه -7
او صيكما و جميـع ولـدي و اهلـي و    : فرموده) ع(داراي نظم و برنامه است؛ اميرالمومنين 

من بلغه كتابي بتقوي اهللا و نظم امركم؛ مسلمان اوقات خود را به كـار، عبـادت، در كنـار    
مانان ديگـر، هـر كـدام بـه جـاي      خانواده بودن، انجام مسئوليت اجتماعي و ديدار با مسـل 

نظر دارد و از  كند، لذا در عين پركار بودن، ابعاد ديگر زندگي را هم در خود، تقسيم مي
  5.آنها غافل نيست
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 79    ...كننده در اقتصاد اسالمي  سازي رفتار مصرف بهينه بررسي و

  كننده مسلمان اصول حاكم بر رفتار مصرف .7-2
كننـده مسـلمان در دو قسـمت تخصـيص و تجهيـز       در اين قسمت به بررسي و تحليل رفتار مصـرف 

  .پردازيم ي و نوع تابع مطلوبيت ميا بودجه
  
  )تخصيص و تجهيز درآمدي(يد بودجه ق .7-2-1

قيـد بودجـه   . دهـد  كه دارد رفتار خاصي را انجـام مـي   اي اي تحت تأثير قيد بودجه كننده هر مصرف
كننده مسلمان نيز تحت تـأثير اصـول و قـوانين اسـالمي اسـت كـه در ذيـل بـه آن پرداختـه           مصرف

  .شود مي
در اسالم رباي معاملي و ربـاي قرضـي حـرام اسـت، بنـابراين هرگونـه تجهيـز         :احرمت رب  .أ 

  . درآمدي از راه ربا حرام است
در اسالم كنز مـال و عـدم   . كنز مال به معناي ذخيره و انباشت مال است :حرمت كنز اموال  .ب 

اق فـي سـبيل اهللا، خـرج مـال در     مقصـود از انفـ   1.اق آن در راه خدا حرام شـده اسـت  انف
  2.آن را واجب يا مجاز شمرده است ايي است كه خداوندهراه

شـروع ماننـد قمـار، زنـا، غنـا،      تبـذير بـه مفهـوم صـرف مـال در راههـاي نام       :حرمت تبذير  .ج 
  3.در قرآن كريم با صراحت حرام شدهخواري و اضرار به ديگران است كه  شراب

ن معنـاي عـام،   اسـراف بـا ايـ    4.متعادل است اسراف به معناي تجاوز از حد :حرمت اسراف  .د 
خوشـگذراني و  (، اتـراف  )امشـروع ولخرجـي و صـرف مـال در راههـاي ن    (شامل تبـذير  

  5.شود اند نيز مي و اتالف مال كه در آيات و روايات تحريم شده) جويي افراطي لذت
، درآمـد خـود را بـين    هـاي اسـالم، هـر مسـلمان     خصيص درآمد نيز براسـاس آمـوزه  در حوزه ت
اولويت تخصيص درآمد به هـر يـك از سـه مـورد      6.كند نفاق تقسيم ميگذاري و ا مصرف، سرمايه

از آيـات و روايـات   . گذاري و انفاق روشن خواهـد شـد   پيش گفته با تبيين حدود مصرف و سرمايه
شود كه بر هر مسلمان واجب است مخـارج زنـدگي خـود را در حـد ضـرورت و       چنين استفاده مي
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توانـد از   كند و اگر نتواند چنين كند، فقيـر اسـت و مـي   كفاف تأمين  ش را در حدلفافراد تحت تك
جبـران   همچنين بر عهده دولت است كه كمبـود او را . استفاده كند) خمس و زكات(وجوه شرعي 

گـذاري جهـت بـه دسـت      توان نتيجه گرفت كـه سـرمايه   به طور منطقي مي 1.و فقر را از او دفع كند
تأمين كند نيز واجب است و در صـورتي كـه    كفاف درآمدي كه مخارج زندگي را در حد آوردن

  2.كندفرد نتواند درآمدي در اين حد به دست آورد، دولت بايد به او كمك 
  
  تابع مطلوبيت. 7-2-2

هاي آن از دو جهـت قابـل بررسـي     خصوص اقتصاد خرد  و ويژگيبحث تابع مطلوبيت در اقتصاد ب
هاي ساختاري به طور مشـخص   ويژگي .هاي رفتاري ويژگي) هاي ساختاري ب ويژگي) الف. است

 .سازد سازي و حل آن را ممكن مي شامل خواص رياضي مربوط به تابع مطلوبيت است كه ماكزيمم
در قسـمت  . يكسـان اسـت  ) اسـالمي و متعـارف  (هاي ساختاري بين تمام توابع مطلوبيت  اين ويژگي

كننده مسلمان پرداختـه   صرفهاي ساختاري تابع مطلوبيت مبه خواص و ويژگي ،مربوط به ارائه مدل
روانـي و بـه طـور كلـي اصـول       -ويژگيهاي رفتاري مربوط به توجيهات و تأثيرات اخالقي .شود مي

  .است) مسلمان(كننده  حاكم بر رفتار مصرف
  :كننده مسلمان ذكر چند نكته ضروري است درخصوص ويژگيهاي رفتاري تابع مطلوبيت مصرف

. فرد مسلمان دستيابي به قرب و پاداش الهـي اسـت  هدف  ،توجه به مطالبي كه گذشت با -1
سـازد دريـغ    بنابراين فرد مسلمان از هر مسيري كـه دسـتيابي بـه ايـن هـدف را ميسـر مـي       

تخصيص درآمد به نيازهاي مصرفي خـود و خـانواده    ،در روايات اسالمي آمده. كند نمي
. وع صـدقات اسـت  در حد متعارف، از مصاديق انفاق در راه خداوند و از جمله بهترين نـ 

بنابراين مصرف هرگونه كاال و خدمات در محدوده شرع و در حد متعارف اگر با انگيزه 
  . كند كسب رضايت الهي باشد براي فرد ايجاد مطلوبيت مي

هاي قبل مشخص شد يكي از اصول حاكم بر قيد بودجه فـرد مسـلمان كـه در     در قسمت -2
توجـه بـه ايـن     با. رج مربوط به انفاق استآيات و روايات به آن توصيه فراواني شده مخا

كه پاداش الهي هدفي است كـه تخصـيص درآمـد فـرد مسـلمان در قالـب انفـاق را زيـر         
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 81    ...كننده در اقتصاد اسالمي  سازي رفتار مصرف بهينه بررسي و

. كنـد  انفاق براي وي ايجاد مطلوبيـت مـي   ، بنابراين مخارج مربوط بهدهد پوشش قرار مي
  . بايست وارد تابع مطلوبيت فرد مسلمان شود بنابراين متغير انفاق مي

چند قرآن با صراحت مؤمنان را بـه پيشـي گـرفتن در     هر. دين توازن و تعادل است اسالم -3
ه بـه  توصـي ) حتـي مربـوط بـه مخـارج انفـاق     (اما در صرف مخـارج   1خواندهامور خير فرا

رسد اصل نزولـي بـودن مطلوبيـت نهـايي      بنابراين به نظر مي 2.اعتدال و توازن نموده است
ا و خـدمات در تـابع مطلوبيـت فـرد مسـلمان حـاكم       براي دو متغير انفاق و مصرف كااله

  .باشد
  
  ريزي پويا برنامه .8

  .  استريزي پوياي گسسته با افق محدود به صورت زير  فرم كلي يك مسئله برنامه

 T

ttt

t

T

t
t

t

yx

yxtu

0

0






,

),,(~sup 
  

)1(  
),,(

~
,...,,),(

~
.

ttt

tt

yxtfx

txtGyts





1

210
 

  0xداده شده

 ،)1(در روابط  10, گيرنده است كه براي سهولت با گذشت زمان  نرخ رجحان زماني تصميم
ــرض شــده اســت   kثابــت ف

t RXx    ــت و ــردار متغيرهــاي حال ــت اســت  xب . فضــاي حال
m

t IRYy  به عالوه . بردار متغيرهاي كنترل استRYXU :
تابع مطلوبيت  ~

0NZtاي و  لحظـــه  همچنـــين . شمارشـــگر زمـــان اســـت (.)~ut  تـــابع هـــدف و
YXZG :

. كنـد  تابعي است كه محدوده پذيرفتني بودن متغيرهاي كنترل را مشخص مي ~
XYXZfدر نهايت  :

يا تحول متغيرهاي حالـت در گـذر زمـان را      3قاعده حركت ~
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جايگـذاري   1txحذف و بـه جـاي آن    tyتر مدل فوق آن است كه  شكل ساده. كند شخص ميم
  :شود
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ار قابـل حصـول تـابع    حـداكثر مقـد  . كنـد  نقش متغير كنترل را بازي مي 1txبندي،  در اين صورت
RXZVتـابع  . خواننـد  را ارزش اين مسئله مي) 2(هدف در مسئله  t :     كـه بـه ازاي نقطـه

، حداكثر مقدار قابل حصول از Xو شرايط اوليه داده شده در  tZگيري در  شروع در دوره تصميم
  اين صورت  شود و در خوانده ميتابع ارزش  ،دهد دست مييابي فوق را ب بهينه
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 در. اسـت صراحتاً وابسته به زمان نباشند و نرخ رجحان زماني ثابت باشد، مسـئله مانـا    fو  u ،Gاگر 
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  :اين حالت داريم در

XXGRXU  :,: 2  

اي بـه يـك معادلـه تـابعي      يابي پوياي گسسته از يك مسئله دنبالـه  هينهبريزي پويا، تبديل  ايده برنامه
چنانچه مسئله اصـلي مانـا باشـد در    . است يعني جستجو براي پيداكردن يك تابع به جاي يك دنباله
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فـرم زيـر قابـل تبـديل      نيست و مسئله بـاال بـه   1txو  txاين صورت نيازي به تصريح توالي زماني 
  . است

)3(    
)(

)(),(max)(

XGy

yyxuXV v


   

  :مشتق بگيريم داريم xنسبت به ) 3(اگر از معادله  1.شود معادله بلمن ناميده مي )3(معادله تابعي 

xyyxx DyxuDyxuDDV ),(),()(   

xhy)(اما اگر   بهينه باشد طبق شرايط مرتبه اول داريم:  

0 )(xDhyDx  

  از آنجا

),()( yxuDDV xx   

  . دهد ريزي پويا نشان مي را در مورد معادله بلمن و برنامه 2كه كاربرد قضيه پوش
  
  مدل. 9

),( گيريم كه داراي يك تابع مطلوبيت به صورت فرد مسلماني را در نظر مي fcu  در ايـن   .باشـد
مبين پرداخت انفاق است كه هر دو متغير براي فرد  fو خدمات و دهنده مصرف كاالها  نشان cتابع 

  :داريم. پذير و مقعر است فزاينده، مشتق cوf نسبت به  uتابع  .نمايد مسلمان ايجاد مطلوبيت مي

RRu 2:  
),(نــرخ تــرجيح زمــاني بــراي ايــن فــرد  10 كــه فــرد دهنــده آن اســت  ايــن نــرخ نشــان. اســت  

شـود و ايـن يـك     مسلمان از مصرف جاري مطلوبيت بيشتري نسبت به مصرف آينـده عايـدش مـي   
بيتش تغييـر نكنـد   ، براي اينكـه مطلـو  اگر فرد مصرف خود را به تأخير اندازد فرض عقاليي است و

كمتري در مطلوبيت  جاري وي  به عبارت ديگر در زمانهاي آينده وزن .باست به وي پاداش داد مي
 

1.@Stokey and Lucas, (1999), p. 69 
2.@Envelope Theorem 
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شـود   آنگاه براي سادگي مدل فـرض مـي   ،باشد Tكننده  با فرض اينكه افق زماني اين مصرف. اردد
جريان درآمدي ناشي از دستمزد كار . وي دو جريان درآمدي دارد T

ttw 0)(    و جريـان درآمـدي
Raبا فرض اينكه دارايي اوليه اين فرد . گذاري در يك بانك اسالمي ناشي از سپرده )(0   باشـد

در . است Y) گذاري در يك بانك اسالمي با فرض سپرده(آنگاه نرخ بازدهي انتظاري اين دارايي 
  :كننده مسلمان به فرم زير است زي مصرفاين صورت مسئله حداكثرسا

),(max tt

T

t

t fcu
0
  

)(  )()()()()(. tftcwtarrtats  1  
) (    E

t
k ccc ‹‹  

   :فرض شده نرخ دستمزد در طول زمان ثابت است ،براي سادگي

tRwtw )(  

)(بايست مصـرف   مي) (كننده مسلمان است در قيد  قيد بودجه مصرف) (در رابطه باال قيد  tc 
 kcبايد از حد كفاف يعني  tcكمتر باشد همچنين  Ecطوري تعيين شود كه از حد اسراف يعني 

  .دهيم بيشتر باشد اكنون الگرانژين مسئله را تشكيل مي
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  :دهيم رابطه باال را بسط مي
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)()(رابطه باال نسبت به گيري   با مشتق 1tt ac  و)(tf و حل شرايط مرتبه اول داريم:  
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 11
1

1   

)5(  )()()( 11  tt furfu   
)6(  )()( tt fucu   

مات در زمـان  دهد در مسير تعادلي مطلوبيت نهايي ناشي از مصرف كاالها و خد نشان مي) 4(رابطه 
t  1برابر با مطلوبيت نهايي ناشي از مصرف در زمانt  در نرخ ترجيح زماني)(  و نرخ بازدهي

)(انتظاري  ناخالص يعني  r1  بيت نهـايي ناشـي از   نيز همين نتيجه را براي مطلو) 5(رابطه . است
توان گفت در مسير تعادلي مطلوبيت نهـايي از   مي) 6(توجه به رابطه  همچنين با. دهد يانفاق نشان م

  : همچنين داريم. انفاق برابر با مطلوبيت نهايي ناشي از مصرف كاالها و خدمات است

11  مصرف و انفاق در طول زمان ثابت است
1 1 

  tttt ffccr ,  
11  يابد مصرف و انفاق در طول زمان افزايش مي

1 1 
  tttt ffccr ,  

11  ابدي مصرف و انفاق در طول زمان كاهش مي
1 1 
  tttt ffccr , 

 
 گيري بندي و نتيجه جمع. 10

كننـده مسـلمان مـورد تحليـل و بررسـي قـرار گرفـت و         در اين مقاله اصول حاكم بر رفتار مصـرف 
، مخـارج مربـوط بـه    عالوه بر مصرف كاالها و خدمات ،مشخص شد در تابع مطلوبيت فرد مسلمان

هـاي آن در قالـب اصـول اسـالمي      انسان اقتصـادي و ويژگـي   ،نظر ديگر از .انفاق نيز اثرگذار است
ريــزي پويــا تــابع مطلوبيــت  در انتهــا نيــز بــا اســتفاده از تكنيــك برنامــه. مـورد بررســي قــرار گرفــت 

حـد   ه دو قيد بودجـه و سازي با توجه ب اين بهينه .سازي قرار گرفت كننده مسلمان مورد بهينه مصرف
ييد قـرار گرفـت و مشـخص    در نهايت هر سه فرض تحقيق مورد تأ .اسراف و كفاف انجام پذيرفت

t@
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ين نـرخ  شد در طول مسير بهينه مطلوبيت نهايي  ناشي از انفاق و مصرف با يكديگر برابرند و همچنـ 
و نـرخ تـرجيح   ) ميگذاري در يك بانك اسـال  سپرده(مين مالي اسالمي بازدهي انتظاري ناشي از تأ

  .ثر استؤزماني بر مصرف و انفاق فرد مسلمان در طول زمان م
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