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  چكيده
تباه شدن كاال . پردازد مي كنندهو توليد كننده مصرفاقتصادي اين مقاله به بررسي نظري آثار اسراف در رفتار 

هاي در تابع مطلوبيت مصرف كننده قواعد ارجحيت »أكل«فقط  وسبب ايجاد مطلوبيتي براي مصرف كننده نخواهد شد 
پس مصرف كننده . است» مسرف«و » أكل«از لحاظ تعريفي مصرف برابر با مجموع . »مسرف«پذيرد و نه آشكار را مي

ميزان درآمد از دست داده شده در . دهداز دست مي )يعني تباه شدن منابع( »مسرف«بخشي از مطلوبيت خود را به دليل 
را از لحاظ كار  مصرف كنندهرفتار لذا در اين مقاله . بماندتا رفاه وي ثابت  جبران گردداثر اسراف بايد توسط كار بيشتر 

اسراف ي نظير موارد. شود مياسراف در توليد بررسي در بخش دوم مقاله . كنيمبررسي ميدر ارتباط با اسراف و فراغت 
از ديدگاه كاهش  فساد محصولو همچنين  ضايعات در توليد، اسراف در تركيب نابهينه عوامل توليد، كل وري هرهدر ب

توان ابراز داشت كه اسراف هاي نظري مي بر اساس بررسي. شوند حصول ناشي از اسراف بررسي ميبازدهي و عرضه م
هاي اقتصاد اخالق در  حال اگر آموزه .برند خواهد شد ها و مطلوبيتي كه از فراغت ميسبب از بين رفتن فراغت انسان

تدل مصرف سوق داد در غير اين صورت توان اين فرآيند را به سمت رفتار مع شاكلة الگوي مصرف تقويت شوند مي
و گزاره اخير با پيشرفت اقتصاد  .شدخواهد كشيده » فقط مصرف -فقط توليد«جامعه به سمت صرف تمام سرمايه خود به 

  .دانش محور تشديد نيز خواهد شد
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  مقدمه
يوتيليتاريانيسم تمام سرمايه زندگي هاي رفتار اقتصادي تربيت نشوند جامعه با كشيده شدن به سمت  شيوهاگر 

هايي بكار گرفته شوند تا از  پس بايد آموزه .نمايد خود را صرف توليد كاال و سپس مصرف آن و تلذّذ از آن مصرف مي
مصرفي ي هادهي رفتار مبناي جهت تواند اين نگاه مي. جلوگيري نمايد» مصرف فقط -توليد فقط«تبديل انسان به ماشين 

مبحث اقتصاد اخالق اين نگاه را بر  ، اين است كهباشد معيارهاي مستقر در رفتار مصرف كننده و تغيير ف الگوي مصرو 
  .گشايد رفتار اقتصادي انسانها مي

در نظريات جديد اقتصادي ه كمتر اقتصاد اخالق به عنوان مبحثي كه همواره مد نظر فلسفه اقتصاد اسالمي بود
كه نماييم  مطرح مي به عنواني نامي نو از مباحث ارزشي قديمي در اقتصادرا اد اخالق اقتص. مورد توجه قرار گرفته است

هاي  در اين نگرش هدف بررسي. پردازد هاي اقتصاد و رفتار اقتصادي مي با توجه به رعايت اصول اخالقي به تحليل پديده
بلكه بايد . حظات ارزشي و اخالقي تحليل كرداقتصادي اين است كه تنها نبايد مسائل اقتصادي را صرفاً مادي و بدون مال

اي تجزيه تحليل نمود كه  اصول ارزشي اخالق انساني را در راستاي مسائل اقتصادي مد نظر قرار داد و مسائل را به گونه
صادي دو اين نگاه به مسائل اقت. منافع فرد و جامعه با مالحظات ماديات و معنويات انساني هردو مد نظر قرار داشته باشد

هاي فردي و  سازد و اين دو نگاه را با زمينه بعد مادي و معنوي انسان را در رابطه با اقتصاد بطور همزمان مطرح مي
سنجد كه برخالف نگاه مادي به اقتصاد جامعتر است و ضمن قبول  اجتماعي در جهت بررسي رفتار فرد و اجتماع مي

  .  اي وسيعتر از ماديات صرف دارد ادي و معنوي انسان در دامنهقوانين علمي اقتصاد سعي بر يافتن رفاه م
غايب ماول شخص  از اشو ن »فعالا«اسراف از باب . يكي از مباحث مهم در اقتصاد اخالق مبحث اسراف است

»رَسراغب اصفهاني . است و اين خروج بيشتر به اخراج در فزوني است تا نقصان »از حد اعتدال خارج شدن«به معني  »ف
تعريف و ترجمة رساي ديگري را براي اسراف قرآن خطي . 2كنده افعال انسان تعريف مييرا تجاوز از حد در كل »سرف«

قرب زماني اين ترجمه به  .جه اين مقاله قرار داردونظر و ت دهد كه بيشتر موردارائه مي 3آستان قدس رضوي 4شماره 
  . ناطق اقرب است قصودعد تاريخي به مال اقل از ببه منطوق مصداق مفهوم  قاطبانصدر اسالم در 

اين معنـي  . معني شده است »تباهيها و تباه كرده«اسراف به معني و ِ »كند تباهكاري«ف به معني رَسدر اين قرآن اَ
زيـرا تبـاه كـردن منـابع در اقتصـاد اخـالق از اهـم        . اخالق اهميت بسـزايي دارد  يعني تباه كردن از لحاظ اقتصاد و اقتصاد

 ءمنابع احصـا  باشد و اگر بخشي ازمنابع مي بردن حداكثر از زيرا در اقتصاد هدف اصلي بهره. موضوعات قابل بحث است
از ايـن رو  . ي دچار نقصان خواهد شدسازي در همة بازارها و رفتارهاي اقتصاد شده غيرقابل بهره برداري باشد مسلماً بهينه
  .پردازيمترين مباحث اقتصاد اخالق است كه در اينجا به آن مي بايد گفت مبحث اسراف يكي از اساسي

اي فرزنـدان آدم  « 4در ذيـل آيـة  . انـد اند و آن را مذموم شمردهدر قرآن كريم آيات متعددي به اسراف پرداخته
-اسـرافكاران را دوسـت نمـي    ونـد بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد كه خدازينتهاي خود را در هر مسجدي برگيريد و 

                                               
  .236ات دارالفكر، بيروت، لبنان، صفحه راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن، انتشار 2
، وزارت فرهنگ و 1363فرهنگ لغات قرآن خطي آستان قدس رضوي با ترجمه فارسي كهن، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  3

الجبار بن اين مجموعه به كوشش احمدعلي رجائي بخارايي از قرآن مزبور استخراج شده است و كاتب قرآن مزبور سعدبن عبد. آموزش عالي
 .احمد المكنّي بابي الحرث

 .»َو كُلُوا َواْشَرُبوا َوٰالُتْسرِفُوا ِانَُّه ٰال ُيِحبُّ الُْمْسرِفَنيٰيا َبين ٰاَدَم ُخذُوا زيَنَتكُم ِعْنَد كُلِّ َمسجٍِد«. 31سوره اعراف، آيه  4
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اي » ٰيا َبين ءٰاَدَم ُخذُوا زيَنـَتكُم «« :5مرقوم است كه هدتفسير شريف بيان السعاده في مقامات العباشرح اين آيه در در  .»دارد
هـاي   و لبـاس  طهارت ابدان از اخبـاث و احـداث  جمال شما به آن است، از  هاز آن چايتان را برگيريد، زينتهآدم فرزندان 

ها  د از روغنشو ميداده زينت با آن چه كه  رهآن با شانه كردن و غير  تانو ريش تانمويهاي سر و حسن دادنزيبا پاكيزه، 
ز احوال و اخالق او  هاز محبت خويشاوندان و عقايد صحيحو امور آخرت  از هو اقوال فصيح افعال حميدهو خضاب و از 

و بيـان مسـجد و وجـه    در هر مسـجدي،  » عنْد كُلِّ مسجِد«ه و معاينات روحي هو مشاهدات قلبي هو مكاشفات صحيح جميله
آيـه و  و زينت و مسجد در ايـن  . گذشت دخول لفظ عموم بر آن و اين كه اصل همه عبارت از خليفه خدا در زمين است

، بـه  يابـد وارد شـده اطّـالع   ع هركس بخواهد بـر آنچـه كـه از معصـومين      .غير آن به آنچه كه ذكر كرديم تفسير شدهدر 
بخوريد و بياشاميد زيـرا كـه زينـت و خـوردن و آشـاميدن       »َو كُلُوا َواْشَرُبوا« .و غير آن دو رجوع كند »صافي«و  »كافي«

بخشد، تعميم خـوردن   بلكه شما را براي اين كار تقويت مي ،وجوه در مساجد منافاتي ندارد ةبراي شما مباح است و با اقام
توجه (اقامه وجوه زينت كردن كه از در افراط به  اسراف نكنيدوليكن  »ٰالُتْسرِفُوا َو« .مانند زينت واضح استهو آشاميدن 

در  در افـراط آن و حفظ آن از كثيـف شـدن، و   ل بهاي تحصيو آن نفوس شما به تحصيل به دليل اشتغال وامانيد،  )به حقّ
، موجـب  ي شـما زيرا خوردن و آشاميدن بيش از اندازه اشتها ،خوردن و نوشيدن و در پاكيزه كردن خوراكها و نوشيدنيها

هـر چيـزي كـه     خداوند اسـراف كـاران را در   »ِانَُّه ٰال ُيِحبُّ الُْمْسرِفَني« .زيان در كالبد و روان و كسالت و اشتغال شماست
چنانكـه در خبـر در جـواب كسـي كـه       .زيرا كه اسراف در همه افعال و اقـوال و احـوال جريـان دارد   . باشد دوست ندارد

چـون   .بلي، در وضو اسراف هست اگر چه بر سر نهـر باشـي  : هآيا در وضو اسراف هست؟ فرمود :وارد شدهپرسيده است 
ار تحصيل حقيقت آن فعل و زيادتر از تحصيل كماالت آن اعم از اين كه استعمال قوا و اعضا در هر كاري زيادتر از مقد

امـا برحسـب تأويـل و    . شود و اين معنـي برحسـب تنزيـل اسـت     فعل واجب باشد يا مستحب يا مباح، اسراف محسوب مي
مـورد آنهـا   در باطن، اسراف در خوردن و آشاميدن و پوشيدن به اين است كه نفس بر عقـل غلبـه كـرده و از امـر و نهـي      

  ».بر عقل و امر الهي غالباسراف تحصيل كردن مشتهيات و خواستهاي نفس است  پس هماناكند،  ميغفلت 
كـل و شـرب   أدر اين مبحث به مفهوم اقتصادي  ، واز بيان فوق جامعيت منع اسراف در همه امور قابل فهم است

از ثمـره آن هنگـامي كـه بـه بـار      «: 6فرمايـد ديگري مـي در آية . پردازيم گنجد ميكه از بعد اقتصادي در زمرة مصرف مي
كـه اشـاره بـه ابعـاد      ».داردمسرفان را دوست نمي نشست بخوريد و روز برداشت حق او را بدهيد و اسراف مكنيد كه خدا

ر وجود دارد كه ضمن اينكه مالكيـت فـرد را بـ   قرآن در آيات كه ي ديگر اشارات متعددتوليد در رابطه با اسراف دارد و 
 منابع هم در مصرف و هم در توليـد  كند كه جانب اعتدال را در صرفدارد وي را محدود مي اموال خود ضمناً مرعي مي

  .شماردرعايت كند و تجاوز از اين حد را اسراف دانسته و مذموم مي
اخبار زيـادي  رح و شعامه و صحاح ستّه خاصه اربعه و در روايات كتب  برادران متسننو اماميه تفاسير نه تنها در 

اند كـه مـرور    قرار دادهكتب فقهي نيز به كرّات مبحث اسراف را تحت مداقّه  بلكهرد شده ااسراف وو حكم درباره حكَم 
 هـاي  اهـم سرفصـل  اقتصادي معاصر نيز هرچند مبحث اسـراف را از   -كتب تحليلي .بر اين ادبيات جلدها كتاب الزم دارد

                                               
اهللا  حشمتدكتر بيان السعاده في مقامات العباده، جلد پنجم، ترجمه محمد رضاخاني و  ،حاج مالّ سلطانمحمد بيدختي گناباديحضرت  5

 .268-269: رياضي، صفحات
  »كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذا أَثَْمَر َو آُتوا َحقَُّه َيْوَم َحصاِدِه َو ال ُتْسرِفُوا إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمْسرِفَني« 141سوره انعام، آيه  6



4 

ولي به بررسي رفتار اقتصادي واحدهاي اقتصادي يعنـي مصـرف كننـده و توليدكننـده از لحـاظ      اند  اقتصاد اسالمي دانسته
و بـا توجـه بـه اهميـت آن     . نيز توسعه داده نشده استنگاه اقتصاد اخالق اين موضوع نيز از و همچنين  .اند نظري نپرداخته

  .ردالزم است كه همچنان درباره آن تدقيق و تحقيق و تجربه بيشتري صورت پذي
  

  رفتار مصرف كننده و اسراف
اگر : رد مبناي رفتاري مصرف بر اساس فروض زير قرار داردخبراساس نظريه رفتار مصرف كننده در اقتصاد 

اين فرض در . Bمرجح است به  A ميئگومي Bآورد تا مصرف بدست مي Aمصرف كننده مطلوبيت بيشتري از مصرف 
باشد دهد و اين فرض در اقتصاد اخالق نيز مورد قبول ميتشكيل مي را اصل فرض اصلي رفتار عقالني مصرف كننده

 Bرا بر  Aيا  Bو  Aمصرف كننده بين  Aو  Bهاي ممكن پس براي تمام گزينه. الشرعه العقل حکم به حکم ب امکل زيرا 
و فقط يكي از اين ترجيحات صحيح است و اگر مصرف . تفاوت استبي Bو  Aدهد و يا بين ترجيح مي Aرا بر  Bيا 

 8براساس منطق فوق و با فرض مرتبي بودن. 7ترجيح خواهد داد Cرا بر  Aترجيح دهد او  Cرا بر  Bو  Bرا بر  Aكننده 
  .رد پايه ريزي شده استخمطلوبيت نظريه رفتار مصرف كننده در اقتصاد 

شود كه آن در وه بر فروض و منطق فوق موضوع ديگري مطرح مياقتصاد اخالق و در مبحث اسراف عال در
كليه فروض مربوط به تابع مطلوبيت از قبيل . قابل طرح است مصرف كننده رفتارقالب فروضي نظير اشباع پذيري نيز در 

و مشابه همانند ) غيرعدد صحيح بودن(ار كاال اي ديگر از لحاظ كيفيت زمان و مقدو فروض حاشيه 9شبه مقعر اكيداً
  .ندا نيز فرض شده جارد كالسيك در اينخهاي تحليل

بـا   (f)رد، مصـرف كننـده تـابع مطلوبيـت خـود را      خاقتصاد  در حالت متعارف در نظريه رفتار مصرف كننده در
  يعني. نمايدتوجه به قيد بودجه حداكثر مي

)1(                                  Max:       f(q1,q2)  
     S. to:       y = p1q1 + p2q2 

شود حداكثر مي يگرانژ و بدست آوردن شروط الزم و كافي مطلوبيت مصرف كننده هنگامالبا تشكيل معادلة 
  :ها شودائي مساوي نسبت قيمتههاي نكه نسبت مطلوبيت

)2(                          
2

1

2

1

p

p

f

f
  

بـه   y0و  p2و  p1باشد و مي q2و  q1نسبت به مقدار كاالهاي  fمشتقات مرتبه اول تابع مطلوبيت  f2و  f1كه در آن 
شرط تعادل فوق به معناي اين است كه نـرخ جـايگزيني   . باشندو درآمد مصرف كننده مي q2و  q1ترتيب قيمت كاالهاي 

تـا تـابع فـوق     مثبـت باشـد  بايد شرط كافي يعني دترمينان هشين مرزدار نيز . كاال مساوي مقدار ثابت ضريب الگرانژ باشد
و  q1حل معادالت بـراي   ضريب الگرانژ و و  q2و  q1و مشتق گيري تابع الگرانژ نسبت به ) 1(از حل مسئله  .حداكثر باشد

q2 توابع تقاضا بدست خواهند آمد:  

)3(                                                  
),,(

),,(

2122

2111

yppq

yppq





  

                                               
7 Transitive 
8 Ordinal 
9 Strictly quasi concave 
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در بـا شـرط ثابـت بـودن سـاير متغيرهـا        p2نسبت بـه تغييـرات    q2و تغييرات  p1نسبت به تغييرات  q1ها تغييرات كه در آن
  .منفي استكاالها ) غيرگيفن بودن(شرايط متعارف 

بدين . آيد بدست ميرد خرفتار مصرف كننده براي تنظيم زمان كار و استراحت نيز از فرآيند مشابهي در اقتصاد 
  :توان نوشتباشد مي (y)و درآمد  (L)به شكل تابعي از فراغت  ) U(ترتيب كه اگر تابع مطلوبيت وي 

)4(                U=g(L,y)                                  
نرخ دستمزد باشد زمان فراغت و درآمد وي بـا دو معادلـه زيـر بيـان      rزمان كار و  Wكل زمان موجود براي فرد و  Tاگر 

  :خواهند شد
)5(               L = T-W                                 

                       y = rW                
  :خواهيم داشت) 4(كه با جايگزيني در تابع 

)6 (                            U=g(T-W, rW)  
  :و قرار دادن آن برابر صفر حداكثر نموده، خواهيم داشت Wا با مشتق گيري نسبت به رتابع اخير 

)7(                                                   r
g

g

dL

dy




2

1  

12كه  , gg  مشتقات جزئي تابعg  نسبت بهW  6(در تابع تركيبي ( براي جزءهايT-W  وrW شـرط  . باشـد مي)تعـادل  ) 7
شرط كافي نيز مستلزم منفي بودن مشتق . دهدمصرف كننده بين كار و فراغت را در ارتباط با درآمد ناشي از كار ارائه مي

  .است Wنسبت به  Uدوم تابع 
به رفاه حداكثر نمودن مصرف است؛ با توجه به ارجحيت نسبي فرد در مورد كار و  نئوكالسيكنگرش اقتصاد 

مند به حداكثر كردن مصرف ها قابل استنتاج است و افراد عالقهفراغت، از لحاظ نظري هرچند اين پديده از رفتار انسان
مطلوبيت ناشي از مصرف شود كه  مشاهده ميدهند ولي در عمل مالحظات فراغت و كار را مدنظر قرار مي خود هستند و

در بياني بهتر شايد بتوان گفت كه توجه انسان به ماديات ملموس كه كاالها هستند . چربدبر مطلوبيت ناشي از فراغت مي
هاي خمسه بشري در كالبد انساني ماده را بهتر از  زيرا حس. بيش از مطلوبهاي معنوي انساني اوست كه ملموس نيستند

وي مصروف پرداختن  و غم د كه تمام همنمايتبديل به ماشين كار ميرا انسان  اين پديده در عمل. كند معنا ادراك مي
آن  خود نيز بپردازد كه معموالًالزم براي در صورتي كه انسان بايد به توليد محصوالت معنوي . گرددبه توليد مادي مي

اصالح انديشه و محاسبه و تزكيه و تربيت و ني براي تفكر و يعني زما. شوددر زمان فراغت از كار مادي بهتر حاصل مي
خود نيز الزم دارد تا در اين ارتباط به هدف خلقت خود نيز پي برد و قدمي در اعتالي و معنوي و اخالقي  امور روحي

ي برا) 8(در تابع  Wنگرش حداكثر كردن رفاه با حداكثر كردن مصرف به معني اين است كه . روحي خود بردارد
حداكثر شدن درآمد بيشتر و بيشتر گردد و مصرف مادي به معناي انتفاع تن از لذائذ جسمي و ملكي به معني تصاحب 

زيرا . تواند مصرف كننده كاال بدون حد و مرز باشددر صورتي كه انسان نمي. ر آنان استروزافزون اموال و تكثّ
كنند،  فرض مي 10پذيرنااشباع را مصرف كننده كه نده، ها در اقتصاد رفتار مصرف كنبرخالف نظريات نئوكالسيك

به . تواند استفاده كندخدمات نمي اي حدوداً مشخص از كاالها واست يعني بيش از اندازهمصرف كننده اشباع پذير 

                                               
10 - Non-satiation assumption. 
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 اي از كاالها واين مسئله اگر در تمام كاالها صادق نباشد الاقل در مورد دسته. عبارت ديگر گنجايش مصرف ندارد
ها از داشتن دارائي بيشتر مدنظر در مورد دستة ديگر كه صادق نيست مبحث تملك و ارضاء انسان. خدمات صادق است

فرق اساسي . بيشتر است ها و افزايش مطلوبيت آنها در اثر تملكگيرد كه اين موضوع به دليل افكار روحي انسانقرار مي
دوام بندي كلي كاالها و خدمات در دو گروه بي به تمايزات جزئي طبقهدر اين دوگروه كاال از لحاظ كلي و بدون توجه 

و گاه عمر آنها بيش از عمر  ها تمليكي هستندو عمر زيادي ندارند و بادوام ها بايد مصرف شونددوامو بادوام است كه بي
تواند به عنوان يكي از هاي بادوام مياين موضوع يعني قناعت در مصرف بخصوص در دارايي. مالكان آنها نيز هست

  .به آن بپردازيمجزا هاي اقتصاد اخالق مطرح گردد و فعالً از آن پرهيز نموده تا انشاءاهللا در مبحثي مسرفصل
همه روي در  اسراف منابع نوعي اتالف منابع نيز هست ولي واژه اسراف مفهوم عامتري دارد كه شامل زياده

شود كه  مي» مسرِف«يا » مسرَف«اسم مكان يا زمان براي اسراف،  .ومي را نداردشود كه اتالف اين تنوع مفه امور نيز مي
خواهد  »مورد اسراف«به معني » مسرف«بگيريم را مجازي دهد و اگر مكان يا زمان  به معني محل يا زمان اسراف معني مي

اه كردن منابع موردنظر ماست كه معني تب مبحث اسراف مدنظر است بيشتر از لحاظ مفهوم اسراف به چيزي كه در. بود
چون اسراف سبب  .كنددوام بيشتر مفهوم پيدا مي گرچه درمورد كاالهاي بادوام نيز مصداق دارد ولي در كاالهاي بي

مصرف «، يا ناشي از »حرص خريد«ناشي از  ،شود بخشي از منابع كااليي دچار افساد با تباهي يا دورريزي يا زبالگيمي
كه  شود 14»مصرف گرايي«تر  يا بطوركلي »مصرف عادتي«يا  13،»مصرف تشويقي«يا  12»مصرف خودنمائي«، يا 11»تقليدي
شده كه مورد  ءزيرا منابعي احصا »ادص«حرف با  »مصرف« نهگنجد  مي »ينس«حرف با  »مسرف«واژه ها در معني  اين واژه

به معني خريد كاال يا تقاضاي واقع شده  ردخبه عبارت ديگر مصرف از لحاظ نظريات اقتصاد . شودواقع نمي »أكل«
كل به معني صرف كردن كاال يا به أُ يابد در صورتي كهگردد يعني با خريد كاال مفهوم مصرف تحقق ميتعريف مي

-معني مي »بكارگيري كاال«شود و اين خوردن لزوماً به معني بلعيدن با حلق نيست بلكه تلقي مي »خوردن«عامه  گانواژ

بهتر ) حتي التين(رفي براي اينكه مفهوم منطوق جدا از تداعيات اذهان باشد استعمال كلمات نامأنوس يا جديد از ط. دهد
  :نويسيماز اين لحاظ اتحاد زير را مي. رساند مقصود را مي

  مصرف = أكل + مسرف                                )8(
  :كنيمكه معادل آن را به اين شكل تعريف مي

)9    (                                               
~qqq    

-است كه به ترتيب به أكل مي qآن مقدار از  ~qو  q٭همان مصرف مدنظر اقتصاددانان نئوكالسيك است و  qكه در آن 

كاالهاي مختلف تواند در اينجا انواع معاني در مورد وجه مشخصه تباهي را در مورد تباه شدن مي. شودرسد و تباه مي
باشد ... ع شدن، از مدافتادن، بالاستفاده شدن و ياض ،رريختن كاال، فاسد شدن آن، غيرضروري بودنومثالً د. داشته باشد

  .كه همواره مفهوم تباه شدن در مورد آنها مصداق دارد

                                               
11 - Imitative consumption pattern. 
12 - Keep up with Jones consumption pattern 
13 - Consumptionism.  

  : نگاه كنيد به. نمايد ساموئل استرُس مصرف تشويقي را علم اجبار انسان به استفاده بيشتر و بيشتر كاالها تعريف مي
Samuel Strauss (1870-1953) Critics on Consumptionism. The Atlantic Monthly, November 1924. 
14 - Consumerism.  
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از . كنيم ررسي ميمجدداً رفتار مصرف كننده را براي حداكثر نمودن مطلوبيت ب) 9(يا ) 8(با توجه به رابطة 
به عبارت  .يي به نحوي تباه شود سبب ايجاد مطلوبيتي براي مصرف كننده نخواهد شداللحاظ منطقي و عقلي اگر كا

ديگر اگر بخشي از كاالي خريداري شده ضايع يا فاسد شود يا غيرضروري باشد يا به دليل تغيير زمان قابل استفاده نباشد 
يا از مد بيافتد يا به هر دليل ديگري مورد استفاده به معني أكل قرار نگيرد سبب ايجاد مطلوبيتي براي مصرف كننده 

لذا . گردد و نه تنها خريد كاالري از كاال يا خدمت است كه موجب انتفاع و مطلوبيت ميبردايعني فقط بهره. نخواهد شد
  .پذيرد و نه مسرفهاي آشكار را ميفقط أكل در تابع مطلوبيت مصرف كننده قواعد ارجحيت) 8(بر اساس رابطه 

سـاده و محـدود سـاختن    و بـا  ) 9(تابع مطلوبيت مصرف كننده و مسئله حداكثرسازي آن را مجدداً بـا توجـه بـه    
  :نويسممسئله به دو كاال مي

)10(                       
)()(:.

),(max
~
222

~
111

0

21

qqpqqpytos

qqf

 



  

~با توجه به توضيحات ذكر شده مبني بر عدم مطلوبيت مسرف داريم
1

~
2 ,qq شـوند ولـي در خـط     وارد تابع مطلوبيت نمي

  :يعني. مصرف كننده وارد شده است بودجه

)11(                                         0
~
2

~
1







 

q

f

q

f  

  :نويسيممي) 10(معادله الگرانژ را براي مسئله 
)12 (                                         )]()([),( ~

222
~
111

0
21 qqpqqpyqqfV     

  :برابر است با) 12(شرط مرتبه اول براي حداكثر شدن 

)13(                                                                         

0)()(

0

0

~
222

~
111

0

2
22

1
11



































qqpqqpy
V
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q

f

q

V

p
q

f
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  :يا به عبارت ديگر شرط تعادل در مورد أكل همان شرط تعادل در حالت مصرف است يعني

)14(                               
2

1

2

1

p

p

f

f




  

~باشد زيرا خط بودجه به ميزان قبلي ميولي سطح مطلوبيت حاصل كمتر از سطح 
22

~
11 qpqp      به چـپ انتقـال پيـدا

  :كرده يعني

)15(                                                     2211
~
22

~
11 )( qpqpqpqpy  

ع شـدن يـا تبـاه    تفاوتي تغيير نكرده ولي به دليل اينكه بخشي از درآمد بـه دليـل ضـاي   هاي بيبه عبارت ديگر شيب منحني
شـود كـه مقـدار    مماس مي اي تفاوتيهاي بيرود خط بودجه به سمت چپ انتقال يافته و به منحنيشدن كاال از دست مي

~به عبارت ديگر براي جبران اين كاهش بايد مقدار هزينـه مسـرف   . مطلوبيت آنها كمتر است
22

~
11 qpqp     بـه مصـرف
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 15پـذير بـودن  يعني به شرط جمـع  .الگوي اسرافي سابق به حد مطلوبيت بدون اسراف برسد كننده داده شود تا وي با همان
  :تابع مطلوبيت

)16(                                                  ~

~
2

~
1

*
2121 ),(),(),(

y

qqf

y

qqf

y

qqf  

  

 )17(                              ~yyy    

)18(                           ~
22

~
1122112211 qpqpqpqpqqqp    

شـود در   از لحاظ مطلوبيت كسب شده توسط مصرف كننده با توجه به اينكه أكل سبب ايجاد مطلوبيت مي پس
حالت متعارف در نظريه مصرف كننده، مصرف كننده بخشي از مطلوبيت خود را به دليل مسـرف يعنـي تبـاه شـدن منـابع      

بايد توسط كار بيشتر بدست آيـد   ~yدست داده شده در اثر اسراف يعني  ميزان درآمد از .دهددرآمدي خود از دست مي
همانطور كه در معادله . كنيملذا در اين حالت رفتار وي را از لحاظ كار و فراغت بررسي مي. تا رفاه وي را ثابت نگهدارد

را بـه شـكل زيـر     (V)له دوم حال معاد. متغير درآمد و زمان فراغت وي است ونشان داده شده مطلوبيت كارگر تابع د) 4(
  :نويسيممي

)19(                 

  
ميزان تباه شدن منابع درآمدي وي بابت اسراف است كه براي حفظ مطلوبيت مصرف با وجود مسرف بايـد ايجـاد    ~yكه 
  : پس خواهيم داشت .باشدزمان كار براي كسب اين درآمد مي ~W. شود

 )20                                      (           )](,[),( ~~ WWrWWTgrWWTgU    
توان دريافت كه براي اينكه تعادل مصرف كننده در اين حالت به وقوع بپيوندد ميزانمي) 20(با ) 6(به سادگي از مقايسه 

  W~  ساعت بايد به كار خود اضافه كند يا به عبارت ديگر از فراغت خود كم كند تا منابع درآمدي الزم براي مسرف را
مساوي  ~Wو   *Wفوق را نسبت به  Uاگر مشتقات جزئي تابع پس . بدست آورد و نتيجتاً از مسرف هم مطلوبيتي نبرد

  :صفر قرار داده، خواهيم داشت

)21        (                                                              021  
 rgg

dW

dU  
  :حال هر دو معادله بدست آمده را با هم جمع كنيم

)22     (                                                                              rgggg
dW

dU

dW

dU
)()( ~

22
~
11~

 
  

  :به عبارت ديگر. است )7(كه همان شرط تعادل 

)23     (                                                                                                            
~dW

dU

dW

dU

dW

dU
   

  :را اينگونه نوشت كه) 23(توان مي W=T-L و با توجه به اينكه

                                               
15 Additive utility function assumption 

0~
2

~
1~

 rgg
dW

dU

~

~

~

rWrWy

rWrWrW

yyy
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)24(                                  
dL

dU

dL

dW

dW

dU

dW

dU
 .  

  :پس

)25(                                   
~dW

dU

dW

dU

dL

dU
   

به عبارت ديگر به ميزان 
~dW

dU     مصرف كننده از مطلوبيت ناشي از فراغت خود را براي تأمين درآمـد الزم بـراي ابتيـاع
ها توان چنين ابراز داشت كه اسراف سبب از بين رفتن فراغت انسانعبارت ساده ميبه . دهدكاالهاي مسرفي از دست مي
اين نتيجه گيري ناقض فرض عقالنيت مصرف كننده نيست و ايـن موضـوع    .برند خواهد شدو مطلوبيتي كه از فراغت مي

 ،يـا دورريـزي يـا زبـالگي     ا تبـاهي يـ شود بخشي از منابع كااليي دچار افسـاد  چون اسراف سبب ميدهد كه  را توضيح مي
، يـا  »مصـرف تقليـدي  «، »حـرص خريـد  «ناشي از شكل غلط و فرم تابعي نادرست تـابع مطلوبيـت بـه دليـل عـواملي نظيـر       

باشـد عمـالً    مواردي از اين دست مـي يا » مصرف گرايي«يا » مصرف عادتي«، يا »مصرف تشويقي«يا » مصرف خودنمائي«
را مصـرفي  هـاي   كار كند و اوقات فراغت خود را از دست بدهـد تـا ايـن پديـده     بايد در عوض اينها مصرف كننده بيشتر

  .شود گيرد و فقط خياالً مرتضي مي و در اصل با اين ارتضاء أكلي صورت نمي .ارضاء نمايد
  

  تقاضاي بازارو اسراف 
 چنانچـه  .را در توابع تقاضاي افراد براي كاالها مشـاهده نمـود   (y)توان نقش درآمد مي )3(بوضوح از معادالت 

سبب انتقال تـابع تقاضـا بـه سـمت راسـت و كـاهش آن        yببينيم افزايش  (p)و قيمت  (q)تابع تقاضا را  در دستگاه مقدار 
مـد الزم بـراي   به دو قسـمت درآ ) 19(درآمد را همانند معادله اول  حال اگر مقدار. شودسبب انتقال آن به سمت چپ مي

)(تأمين أكل y و درآمد الزم براي تأمين مسرف)( ~y شود كه چنانچهتقسيم كنيم نتيجه آن مي~y    مقـدارش در اثـر
تنها درباره رفتـار   اين موضوع نه. شود جلوگيري از اسراف كم شود به همين ميزان معادله تقاضا به سمت چپ كشيده مي

-دارد بلكه براي تقاضاي بازار نيز صادق است زيرا تقاضاي بازار از جمع افقي توابع تقاضاي افراد بدست مـي  فرد صحت

  :در زير نشان دهيم Dijرا به شكل  jبراي كاالي  iيعني اگر تابع تقاضاي فرد . آيد
)26(                                  ),,......,( 1 imijij yppDD   

mppكه  تـابع   ؛باشـد مـي  iدرآمد مصـرف كننـده    yiو  iكاالي موجود در تابع مطلوبيت مصرف كننده  mقيمت  1,.....,
  :تقاضاي بازار برابر خواهد بود با

)27(                                 ),,........( 1
1

im

n

i
ijj yppDD 



  

و با مالحظه . تعداد مصرف كننده در بازار است nكه 
ii yy   :توان عبارت فوق را به شكل زير نوشتمي ~,

)28(                             


 
n

i
iimijj yyppDD

1

~
1 ),,......,(  

دهد كه درآمد الزم براي تأمين مسرف تك تك مصرف كنندگان بعنوان يـك جـزء انتقـال در تـابع     رابطه فوق نشان مي
~براي مثال اگـر  . دهدر قرار مييثتأا تحت تقاضاي بازار وجود دارد و كامالً تقاضاي بازار ر

iy    گـان همـه مصـرف كننـد 
~مسرف صفر گردد به ميزان تابعي از همه مخارج يعني درآمد الزم براي تأمين 

iy   هاي همه مصـرف كننـدگان در بـازار، 
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انتقال تقاضا به سمت چپ در بازار به شرط ثابت بودن عرضه و ساير متغيرها بـه معنـي   . يابدتقاضا به سمت چپ انتقال مي
  .دبوكاهش قيمت در بازار خواهد 

  
  رفتار توليد كنندهاسراف و 

باشد ولي مصاديق قابل تـوجهي  عليرغم اينكه اسراف يك پديده بارز و شناخته شده در رفتار مصرف كننده مي
تواند مولد ضـايعات يـا افسـاد مـواد     هاي مختلف خط توليد ميمعموالً در فرآيند توليد به دليل. دارددر رفتار توليدكننده 

يعنـي منـابع نيـروي انسـاني يـا       ؛اي يا كاالي توليدي شود يا محصول را با بهاي تمام شده باالتر توليد نمايـد اوليه يا واسطه
-ه اين موارد در زمره مصاديق اسراف در بخش توليـد تلقـي مـي   ساير عوامل توليد را بيش از حد لزوم بكار گيرد كه هم

هـاي فرآينـد توليـد بايـد ميـزان معلـومي       به عبارت ديگر از يك مقدار مشخص عوامـل توليـد بـر اسـاس مشخصـه     . شوند
محصول توليد شود كه اين ميزان برابر با حداكثر ظرفيت توليدي خط است و اگـر از ايـن رقـم كمتـر توليـد شـود عمـالً        

تر از آنچه كه بايد توليد شود باشد نيز اسراف در شود و يا اگر كيفيت محصول پائينسراف در عوامل توليد محسوب ميا
 اي حفـظ و در قـدم بعـدي محصـول بـه دليـل عـدم رعايـت نكـات الزم بـر          بكارگيري عوامل توليد رخ داده است و اگر

به عبارتي بخش عمـده اسـراف در   . سراف واقع شده استل شدن خواص اصلي آن گردد باز ائزا انگهداري دچار فساد ي
  .نمائيمشود كه اين موضوع را از اين لحاظ بررسي ميتوليد به استفاده ناكارا از عوامل توليد منتج مي

  
  نظريه رفتار توليد كننده

در حالـت  . دهدنشان مي Qرا براي توليد محصول  (…,X1, X2)تابع توليد يك بنگاه نحوه تركيب عوامل توليد 
  :شوداز عوامل توليد نشان داده مي fبه شكل تابع  qساده توليد 

)29(                                  ),( 21 xxfq   
مقداري با مشتقات مرتبه اول و دوم پيوسته و براي مقادير مثبت عوامل و -اين تابع يك تابع پيوسته تك

0در مقادير ثابت . شودعنوان يك تابع دقيقاً شبه مقعر معمولي فرض ميبه و محصول و افزاينده در دامنه مزبور 
2x  از

با نسبت كل توليد به مقدار  به ترتيب برابر خواهد بود x1عامل توليد هر ائي هعامل توليد دوم ميزان توليد متوسط و توليد ن
را مساوي صفر قرار ) 29(اگر ديفرانسيل كلي تابع . 1و نسبت تغيرات توليد به تغييرات عامل توليد  1كل عامل توليد 

  .يدآبين عوامل براي توليد در سطح ثابت بدست مي (RTS)دهيم نرخ جايگزيني فني 

)30(                                
2

1

1

2

f

f

dx

dx
RTS   

  :آيدرفتار بهينه توليدكننده براي حداكثر كردن سود از حداكثر كردن تابع زير بدست مي
)31(                     bxrxrxxpf  221121 ),(  

كـه در آن  . آيـد بدست مي Cو هزينه  pqبنگاه با حداكثر كردن تفاوت درآمد ناشي از فروش ) (سود  كه در اين تابع
p محصول و  شورقيمت فr2 , r1  قيمت عوامل توليد متغير وb در اين حالت شرط الزم . باشدهزينه عوامل توليد ثابت مي

شـرط كـافي بـراي    و بـراي تـامين   . آيـد نسبت به عوامل توليد بدست ميفوق از مساوي صفر قرار دادن مشتقات اول تابع 
بدست آمـده در شـرط   اگر معادالت  .دندهعالمت تغيير بايد  هربوطمينورهاي اصلي دترمينان هشين م) 31(حداكثر بودن 
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  :آيدحل كنيم توابع تقاضا براي عوامل توليد بدست مي x2و  x1را براي  الزم

)32(                        
),,(

),,(

2122

2111

prrx

prrx





  

. نمايـد بنگاه را تعريف مـي مكان هندسي نقاطي كه با تركيب عوامل توليد در حداقل هزينه بتوان توليد نمود مسير توسعه 
به عبارت ديگر ميزان حداكثر توليد در سطوح مختلف هزينه مختصاتي از بكارگيري عوامل توليد را خواهـد داشـت كـه    

-شود و بنگاه همواره تركيب عوامل توليد خود را به گونههاي عوامل توليد مسير توسعه بنگاه ناميده ميمكان اين تركيب

  :كنيماين مسير را به شكل تابع زير تعريف مي. كه روي اين مسير قرار گيرد اي انتخاب خواهد كرد
)33(                     0),( 21 xxg  

بـه عبـارت ديگـر سـه     . آيـد  بدست مي Cتابع هزينه بنگاه از حل همزمان تابع توليد و خط هزينه و مسير توسعه بنگاه براي 
  :كنيمحل مي Cتابع زير را براي 

)34(                     
),(0

),(

11

2211

21

xxg

bxrxrc

xxfq





  

  :شودمي يدهآيد كه تابع هزينه نامرابطه زير بدست مي
)35(                      brrqc  ),,( 21  

نمايد كه از شرط الزم حـداكثر  تابع عرضه محصول بنگاه در يك بازار رقابت كامل عرضه آن مقدار كاال را مشخص مي
به عبارت ديگر . حداكثر كردن سود با تساوي قيمت و هزينه نهايي بدست خواهد آمدشرط و . آيدكردن سود بدست مي

در بازار رقابت كامل براي مقاديري از قيمت كه باالتر از حداقل هزينه متغيـر متوسـط باشـد خواهـد      (S)تابع عرضه بنگاه 
  .بود

  
  اسراف در توليد

  :باشند موارد زير در اين ارتباط قابل طرح مي. يمنمائتوانيم از لحاظ مختلف بررسي اسراف در توليد را مي
  باشد كه در شرايط  يعني با عوامل توليد ثابت مقدار توليد كمتر از مقدار توليدي: 16كل وري بهرهاسراف در

  .حداكثر بازدهي قابل حصول است
  د توليـد  يعنـي تركيـب عوامـل توليـد بـه صـورت بهينـه در فرآينـ        : 17اسراف در تركيب نابهينه عوامل توليـد

  .بكارگرفته نشود
 تر از استاندارد موردنظر در توليدهاي معيوب يا پائينبه معني درصد فرآورده: 18ضايعات در توليد  
 و يا توزيع محصول بندي ، بستهنگهداري ،انبارداريصحيح به معني عدم وجود فرآيندهاي : فساد محصول.  
  كل وري بهرهاسراف در 

كل به معناي اين است كه از  وري بهرهافزايش . كل است وري بهره اسراف در مصاديق اسراف در توليديكي از 

                                               
16 -Total productivity 
17 - Allocative inefficiency 
18 - Technological inefficiency 
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  :اگر تابع توليد را به شكل زير در نظر بگيريم.  مقادير ثابت عوامل توليد بتوان محصول بيشتري را احصاء نمود
)36(                           ),( 21 xxAfq    

حال دو وضعيت را با يكديگر . خواهد بود) 29(باشد تابع توليد به حالت معادله  A=1كل است اگر  وري بهرهمبين  Aكه 
 نتـري هرين نحو استفاده از منابع و ديگري توليد كم بازده در حالتي كـه ب هتدر حالت بپربازده يكي توليد . كنيممقايسه مي

گـي توليـد اسـتفاده    توليد در چارچوب بهينه مسلماً در دو حالت استفاده از عوامل. گيردنحو استفاده از منابع صورت نمي
  :كنيمبراي بيان اين حالت  از رابطه زير استفاده مي. شودمي

)37(                    ~AAA   
مرتبط با آن مقدار از توليد است كه به دليـل عـدم    ~Aشود و كل است كه در عمل توليد مي وري بهرهآن مضرب از  A٭

گـردد  نمـي  ءاين بخش از توليد كه به اين دليل احصا. گرددعمالً توليدي از براي آن احصاء نمي وري بهرهرعايت نكات 
  :خواهيم داشت) 36(در ) 37(با جايگزيني  .نمائيمنامگذاري مي »كل وري بهرهاسراف در «را بعنوان 

)38(                      ),(),( 21
~

21 xxfAxxfAq    
)(شده ءدر جمله سمت راست توليد احصا q نشده ءو توليد احصا)( ~q  بـه  . باشـد  كل مي وري بهرهبه دليل اسراف در

  :عبارت ديگر
)39(                      ~qqq    

)(كل وري بهرهاسراف در  ~q  بـه  . باشـد  توليد محصول موردنيـاز مـي  مازاد براي به معني بكارگيري منابع يا عوامل توليد
 C اياگر معادله زير را بر. توان بدين شكل محاسبه نمودرا مييا تباه شده عبارت ديگر ميزان مواد اوليه مازاد به هرز رفته 

  :حل كنيم

)40(                      
bxrxrC

xxg

xxfAxxfAq




 

2211

21

21
~

21

),(0

),(),(

  

  :خواهيم داشت
)41(                 brrqrrqC   ),,(),,( 21

~
21   

از سوي . هزينه از دو بخش هزينه براي توليد احصاء شده و هزينه اسرافي براي توليد احصاء نشده تشكيل شده استيعني 
  :يعني .توانيم ميزان تقاضا براي عوامل توليد را نيز بدست آوريمديگر با استفاده از روابط فوق مي

)42(                              
~
222

~
111

xxx

xxx








  

  :خواهيم داشت) 32(بر اساس روابط  به عبارت ديگر

)43(                      
),,(),,(

),,(),,(

21
~

22122

21
~

12111

prrprrx

prrprrx












  

~مقادير 
1  و~

2  وري بهـره تقاضاهاي اسرافي براي عوامل توليدي است كه اگر بازدهي كل توليد در وضعيت 
كـل وجـود دارد رقـم آنهـا در روابـط       وري بهـره چون اسراف در گشت ولي گرفت مقادير آنها صفر ميحداكثر قرار مي

~اين ارقام مثبت . فوق به صورت اعداد مثبتي نمايانگر است
1  و~

2  شـود تـا توابـع تقاضـا بـراي عوامـل       عمالً سبب مـي
و انتقال تابع تقاضاي عوامل به سـمت راسـت باعـث بكـارگيري بيشـتر عوامـل توليـد و         يابندتوليد به سمت راست انتقال 
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  .بدون اينكه محصول بيشتري توليد گردد ،تر شدن قيمت عوامل توليد خواهد شدگران
  اسراف در تركيب نابهينه عوامل توليد

نظريه  ،در تركيب عوامل توليد .عوامل توليد است يكي ديگر از موارد اسراف در مبحث توليد استفاده نابهينه از
يكي ناحيه غيرمنطقي توليد است كه در اين ناحيه . دهدناحيه كلي مدنظر قرار مي دورد امكان توليد را در خاقتصاد 

منفي . مسلماً در اين ناحيه اسراف عوامل توليد بسيار زياد است. بازدهي نهايي حداقل يكي از عوامل توليد منفي است
باشد كه سبب شده بكارگيري واحدهاي مل توليد به معني بكارگيري عامل توليد مربوطه بيش از حد ميبودن بازدهي عا

مثالً اگر در زميني بيش از اندازه بذر پاشيده شود توليد نه تنها افزايش . نهايي از آن عامل ميزان توليد را كاهش دهد
- اين ناحيه اسراف كمتر از ناحيه قبلي مي طقي توليد است درناحية دوم، ناحيه من. كنديابد بلكه كاهش نيز پيدا مينمي

در ناحيه منطقي توليد . تواند در حداكثر قابل احصاء نباشدمحصول مي ،باشد ولي به دليل عدم استفاده بهينه از منابع
يد را بهينه چنانچه تركيب عوامل تول. بازدهي نهايي عوامل توليد مثبت است ولي تركيب بكارگيري عوامل صحيح نيست

  .بين خواهد رفت نمائيم اين نقيصه رفع خواهد شد و اسراف از
از لحاظ رياضي رفتار حداكثر توليد با توجه به محدوديت هزينـه از حـداكثر كـردن تـابع الگرانـژ زيـر بدسـت        

  :خواهد آمد
)44(                    )(),( 2211

0
21 bxrxrCxxfV    

  :مساوي صفر خواهيم داشت  µ, x2, x1با قرار دادن مشتقات تابع فوق نسبت به 

)45(                           RTS
r

r

f

f


2

1

2

1  

 0Cاين نقطه به معني محل تماس خط هزينه . باشدبه عبارت ديگر نرخ جايگزيني فني برابر نسبت قيمت عوامل توليد مي
. كندمحصول را با توجه به محدوديت هزينه توليد ميباشد كه منحني اخير حداكثر مي 19با منحني محصول يكساني

و ) 42(مسلماً هر تركيب ديگري به غير از اين تركيب عوامل توليد سبب اسراف در عامل توليد است و همانگونه كه در 
~نشان داده شد به ميزان ) 43(

1
~
2 , xx ولي از بابت آن ايجاد تقاضا براي عوامل توليد را افزايش داده بدون اينكه محص

  .نمايد
  ضايعات توليد

آيد كه تنوع اين داليل بسيار زياد است و از اهمال كارگر تا ضايعات توليد معموالً به دالئل مختلف بوجود مي
خطوط توليد  شود كه اين موارد درنامرغوب بودن مواداوليه تا ايرادات در ماشين آالت توليد يا ديگر مسائل را شامل مي

تي و سنتي و بسته به نوع توليد كاال يا حتي خدمت و فعاليت موردنظر متفاوت است ولي همه آنها را اينجا تحت صنع
ضايعات توليد به دليل حجم . دهيم قرار ميعنوان ضايعات توليد به عنوان بخشي از توليد كه كيفيت موردنظر را ندارد 

- هاي متفاوتي خريداري ميوالً بنگاههاي ديگر آنها را براي استفادههاي خاصي نيز دارند و معمزياد آن معموالً استفاده

اطاله و لذا براي اينكه از . اندكنند ولي به هرحال به دليل اينكه مرغوبيت كافي ندارند سبب نقصان بازدهي بنگاه شده
را به اين مبحث نيز تعميم توانيم همان آثار نشان داده شده براي كاهش در بازدهي كل تكرار كالم خودداري نمائيم مي

به عبارت ديگر نتيجه گيري نمائيم كه افزايش ضايعات به معناي كاهش در بازدهي كل توليد بوده و اين كاهش . دهيم

                                               
19 Isoquant 
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پس هرچه ضايعات در توليد افزون گردد تقاضاي عوامل توليد بيشتر شده بدون اينكه . همان اثرات مشابه را دارد
  .محصول افزايش يابد

  محصولفساد 
-فعاليت توليدي بنگاه است ولي چون محصول تا تحويل به خريدار از دارايي در تعاقباي فساد محصول پديده

هرچنـد ايـن   . نمـائيم شود لذا اين مبحث را جزو موارد اسراف در مبحث توليـد قلمـداد مـي   هاي توليدكننده محسوب مي
قل و توزيع باشد ولي سهل انگاري مديريت عمليات و فـروش  تواند ناشي از سرويسهاي بعدي نظير حمل و ن ناكارائي مي

شود تا محصول هميشه پس از توليد در انبار يا محلي دپو مي. تواند از اين نوع عارضه جلوگيري كند در بنگاه توليدي مي
تنهـا بـراي    ايـن مـورد نـه   . تواند سبب فساد محصول گـردد دپوي محصول مي. مصرف انتقال يابد توزيع و نهايتاَبه چرخة 

مثالً زنـگ زدگـي و خـوردگي بـه     . كاالهاي فاسدشدني صادق است بلكه مصاديقي در كاالهاي غيرفاسدشدني نيز دارد
مسـلماً  . كشـاند دهد و آنهـا را بـه فسـاد مـي    دليل رطوبت يا اسيديته آب و هوا حتي آهن آالت را نيز مورد هجوم قرار مي

دن كاال است و به معناي توليدي آن از دست دادن منابع توليد اعم از انـواع  فساد محصول به معناي ظاهري آن از دست دا
تـوان عينـاً اسـتدالالت    بر اين اساس در ايـن مبحـث نيـز مـي    . باشدگرفته شده در توليد آن محصول مي عوامل توليد بكار

شي از منـابع عوامـل توليـد    تعميم داد كه فساد محصول سبب بكارگيري بخ) 43(و ) 42(مربوط به اسراف را در معادالت 
  .گردد كه عمالً سبب بازدهي نخواهند شدمي

  
  قتصاد دانش محور و اقتصاد اخالقا

 رفتار گذر از. گذاشتخواهد تحت تأثير شديد اقتصاد دانش محور رفتارهاي اقتصادي را در جامعه بشري 
 20سريع ه و رشدتوسع .همراه است ارتباطاتفناوري اطالعات و اقتصاد سنتي به اقتصاد دانش محور با تحوالت عمده 

اي در مجموعه رفتارهاي اقتصادي بوجود خواهد آورد و همراه با آن  فناوري اطالعات و ارتباطات تاثيرات چند جانبه
تجارت و در اين ارتباط خريد و فروش كاال از طريق اينترنت . يابند الگوهاي مصرفي و رفتارهاي اقتصادي تغيير شكل مي

  . مصرف نيز گرددشديد تواند منجر به افزايش  مي آن هاي و كارائي هاي ونيكي به دليل سهولتالكتر
هاي  فعاليتدر ارتباط با را مهمي نقش و اطالعات توليد، توزيع و استفاده از دانش  محور دانش اقتصاددر 

از  و پرداخت مالي و خدمات دريافتبا تكنولوژي پيشرفته ارتباطات  محور دانش اقتصادارتباط . كند اقتصادي ايفا مي
به دليل تغيير تكنولوژي (عوامل مهم تغيير شكل رفتار توليدكننده و مصرف كننده و حتي تغيير شكل فرم تابعي توليد 

زيرا  ،باشد مي) هاي آشكار وي به دليل تغير سليقه و تبديل نظام ارجحيت(و فرم تابعي تابع مطلوبيت مصرف كننده ) توليد
ا اثر يافته و لذا فناوري اطالعات و ارتباطات بشدت اهميت ه ب ،ي توليد و خدماتاعنوان ارزش در محتوه نش بعنصر دا

فرآيند توليد و الگوي مصرف را به سمت تنوع و كثرت توليد و مصرف ر همه عوامل توليد و بر همه كاالهاي توليدي ب

                                               
شود و ارزش  برابر مي 3ماه  12شود و پهناي باند سيستمهاي ارتباطي هر  دو برابر مي سرعت مايكروچيها با قيمت ثابت ماه18براي مثال هر   20

رود و اين در  هاي آن شبكه است، به طوري كه با رشد شبكه ارزش ارتباطي به صورت نمايي باال مي يك شبكه متناسب با مربع تعداد گره
ارتباط تجارت الكترونيكي و اقتصاد دانش محور، علي اكبر جاللي، مجموعه مقاالت . است كه هزينه آن براي مشتري ثابت استحالي 

  .همايش تجارت الكترونيكي
 http://www.hiberd.com/essay-hiberd/documents-hiberd/03.doc 
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   21.دهد سوق مي
بر اهميت ديدگاه اقتصاد شوند بلكه  نه تنها نسخ نمياقتصاد دانش محور تحليلهاي نظري فوق با مالحظات 

رفتارهاي چگونگي و تسهيل عمليات زيرا اقتصاد دانش محور با تشديد كارائي و باالبردن راندومان . افزايد مينيز اخالق 
هاي  صول از زواياي زير تحليلفناوري اطالعات و ارتباطات علي االتحوالت . نمايند مي حادتغيير داده و اقتصادي را 

  :دنده تغيير شكل ميرا و الگوهاي مصرفي و رفتارهاي اقتصادي د نساز فوق را متأثّر مي
  تجارت الكترونيكيهاي  ساير شيوهو خريد و فروش كاال از طريق اينترنت  
 اه ، مشتريان، فروشندگان، واسطهبه بازارها سهولت دسترسي در تمام ساعات روز و ايام هفته  
 عدم لزوم به حضور و ارتباط مستقيم  
 الكترونيكيهاي  از طرق مختلف سيستمپرداخت دريافت و هاي  كاهش هزينه 

 و انبار و توزيع هاي خريد و فروش كاهش هزينه   
 ها هاي واسطه كاهش هزينه 

 هاي سربار كاهش هزينه  
  و تحويل فروشخريد و افزايش سرعت مراحل  
  خدمتمعرفي كاال و سهولت تبليغ و 

 با بكارگيري ابزارهاي جذاب تبليغ نظير الوان و اصوات، نمايش  افزايش راندومان تبليغات در تشويق مصرف  
 كاهش خطا نسبت به روش سنتي معامالت  
 جهانيبزرگ  هايدسترسي آسان به بازار  
  سراسر گيتيدر  بي وقفهحضور  
 بهنگام بودن اطالعات بازار 

 شفافيت بيشتر اطالعات بازار  
 انواع كاال و خدمت  تكثر 

 خلق ابداعات مالي جديد  
  :د گذاشتنثر خود را بر رفتار مصرف كنندگان و توليدكنندگان خواهاين تحوالت از طرق زير  ا 

 بر با بازده باالتر و  و نتيجتاً جايگزيني عوامل توليد سرمايه تغيير شكل فرم تابعي توليد به دليل تغيير تكنولوژي توليد
هاي جانبي فروش و  افزايش منابع مالي آزاد بنگاه در اثر كاهش هزينهو از سوي ديگر . و متخصص نيروي كار ماهر

  .توزيع و نتيجتاً افزايش توليد
   و ورود كاالهاي جديد مصرفي و تغيير ير سليقه يفرم تابعي تابع مطلوبيت مصرف كننده به دليل تغتغيير شكل

هاي ابتياع و معامالت و افزايش مصرف ساير  حذف برخي هزينهو نتيجتاً . مصرفي مصرف كنندههاي  ارجحيت
  ...و  معامالتهاي  جوئي در هزينه كاالها به دليل اثر جايگزيني ناشي از صرفه

                                               
  :نگاه كنيد به   21

Knowledge Economy Forum III, The World Bank and the Government of Hungary, Improving Competitiveness Through a 
Knowledge-Based Economy, Budapest, March 23-26, 2004. 
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  گيري خالصه و نتيجه

اقتصاد اخالق به عنوان مبحثي كه كمتر در نظريات جديد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته از مباحث مهمي 
منابع برخالف  ناسراف به معني تباه كرد. ِد در روش زندگي بشر تأثيرات مثبت قابل توجهي داشته باشدتوان است كه مي
باشد براساس نظريه رفتار مصرف كننده نئوكالسيك مبناي رفتاري مصرف ميدر اقتصاد بردن حداكثر از منابع  اصل بهره

در اقتصاد عالوه بر فروض رفتار مصرف كننده بر اساس فروضي قرار دارد و در اقتصاد اخالق در مبحث اسراف 
به حداكثر نمودن افراد تمايل اقتصاد نئوكالسيك براساس . است نقضپذيري قابل نااشباع نظير  يضونئوكالسيك فر

، ولي در عمل مطلوبيت ناشي از مصرف بر مطلوبيت ناشي دارند د در كار و فراغتخوهاي  مصرف با توجه به ارجحيت
    .چربداز فراغت مي

روي در همه امور  اسراف منابع نوعي اتالف منابع نيز هست ولي واژه اسراف مفهوم عامتري دارد كه شامل زياده
شود بخشي از منابع كااليي دچار افساد با تباهي يا اسراف سبب مي. شود كه اتالف اين تنوع مفهومي را ندارد نيز مي

، »مصرف تشويقي«يا » مصرف خودنمائي«، يا »مصرف تقليدي«ناشي از  ، يا»حرص خريد«دورريزي يا زبالگي، ناشي از 
در اين مقاله نشان داده شد كه مصرف كننده بخشي از مطلوبيت . شود» مصرف گرايي«تر  يا بطوركلي» مصرف عادتي«يا 

الزم براي درآمدي از فراغت خود كم كند تا منابع  واضافه را و بايد كار خود . دهدخود را به دليل اسراف از دست مي
ها و به عبارت ساده اسراف سبب از بين رفتن فراغت انسان. اي هم بدست نياورد را جبران نمايد و مطلوبيت اضافه اسراف

  . برند خواهد شدمطلوبيتي كه از فراغت مي
تواند  يبه دالئل مختلف خط توليد م. مصاديق اسراف در رفتار توليدكننده و در فرآيند توليد نيز بررسي شد

و  اي يا كاالي توليدي شود يا محصول را با بهاي تمام شده باالتر توليد نمايدمولد ضايعات يا افساد مواد اوليه يا واسطه
در توليد به استفاده ناكارا از عوامل توليد منتج  به عبارتي بخش عمده اسراف. عوامل توليد را بيش از حد لزوم بكار گيرد

كل، در تركيب نابهينه عوامل توليد، ضايعات در توليد و فساد محصول  وري بهرهدر توليد در مصاديق اسراف . شودمي
  .بررسي شد

. گذر از رفتار اقتصاد سنتي به اقتصاد دانش محور با تحوالت عمده فناوري اطالعات و ارتباطات همراه است
ر مجموعه رفتارهاي اقتصادي بوجود خواهد اي د توسعه و رشد سريع فناوري اطالعات و ارتباطات تاثيرات چند جانبه

تحليلهاي فوق با مالحظات با اقتصاد . يابند آورد و همراه با آن الگوهاي مصرفي و رفتارهاي اقتصادي تغيير شكل مي
دانش محور كه با تشديد كارائي و باالبردن راندومان و تسهيل عمليات از زواياي مختلف الگوهاي مصرفي و رفتارهاي 

  .گردد دهد تكميل مي نظر قرار ميدرا م اقتصادي
  :منجر به موارد زير خواهد شد در تعادل بازارها در اقتصاددر مجموع اثر اسراف در جامعه 

 .گردد بدون افزايش مطلوبيت كاالي بيشتري مصرف مي •

  .يابد تقاضاي كاال بيشتر و قيمت آن افزايش مي •
  .فراغت نيروي انساني كمتر خواهد شد •
  .شود توليد مي كاالي كمتري •
  .شود نيروي انساني بيشتري بكار گرفته مي •
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  .گردد عوامل توليد بيشتري صرف توليد مي •
  .رود تقاضاي عوامل توليد بيشتر و قيمت آنها باالتر مي •
  .شود كارائي كم مي •
  .شود رفاه جامعه كمتر مي •

هاي اقتصاد اخالق در شاكلة الگوي مصرف تقويت شوند  كه اگر آموزه يمرس اين مقاله به اين نتيجه ميدر 
هاي اخالق اقدام به اصالح اين  و اگر آموزه. توان رفتارهاي اقتصادي را به سمت رفتار معتدل مصرف سوق داد مي

نچه كه انسان براي فرآيند ننمايند انسانها در مسير تحوالت مبدل به ابزاري براي توليد كاال و مصرف آن خواهند شد و آ
آن خلق شده كه برتر از توليد و مصرف مادي است، در اين اشتغال بيش از حد به توليد و مصرف مادي جايي پيدا 

به ماشين  آنهابه سمت تبديل را  اقتصاد متعارف انسانهاتربيت نشود  افراد به عبارت ديگر اگر رفتار اقتصادي. نخواهد كرد
  . كشيداهد خو» فقط مصرف -فقط توليد«
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Abstract: 
This paper investigates the effects of squandering on the economic behavior of consumer and firm. 
Commodity squandering creates no utility for consumer. Just the "(real) consumption (usage)" 
satisfies the preference ordering rules of consumer behavior and the "squandered" commodities do not 
satisfy these rules. Definitionally, consumption is equal to "real usage" plus "squandered" 
commodities. Thence, the consumer will lose some parts of her utility because of squandering 
(because of lost resources). The amount of lost income resources due to squandering should be 
recompensated by more works to preserve the consumer's welfare constant. In this paper, we analyze 
the consumer work-leisure behavior from the squandering viewpoint. In the second part of the paper, 
squandering in production is examined. Squandering effects in total productivity, non-optimal 
allocation of production factors, product wastage and product decay are analyzed as less productivity 
and less supply of products due to squandering. According to this analysis, it can be concluded that 
squandering will decrease the leisure and its corresponding utility of human being. Thus, if the ethic 
economics' doctrine affects the consumption pattern this process will be moved to a moderated 
consumption. Otherwise, the society will move toward exploiting all of her capital to: "just produce-
just consume". The latter will be intensified by knowledge-based economic progress.           
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