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 5 -19، صص 1391بهار و تابستان  -سال چهارم، شماره دومتخصصی مطالعات اقتصاد اسالمی  - دوفصلنامه علمی
  

  گیري از اسرافحد بهینه پیش

  15/11/89: تاریخ دریافت            *احمد شعبانی

  31/03/90: تاریخ پذیرش            **وحید بیگدلی
  چکیده

فرصت به بررسی و تبیین اسراف و هزینهدر این نوشتار ضمن تعریف و تبیین بحث 
فرصت پرداخته و در صدد پاسخ به شناسی بحث اسراف با هزینهرابطه و موضوع
 فرصت و اسراف، مواردي که هزینهآید که در موارد تزاحم هزینهاین مسأله برمی

فرصت اجتناب از اسراف بیشتر از هزینه اسراف باشد، انتخاب بهینه کدام است؟ و 
شرعی مدیر مسلمان چیست؟ جواب این مسأله را با تبیین مسأله اسراف  تکلیف

تنها بین این دو تزاحم نبوده بلکه ازآنجا که توان بیان داشت که اساسا نهگونه میاین
شناسی شناسی و مصداقفرصت امري عقالیی است ابزاري جهت موضوعهزینه

اخت مصادیق اسراف محسوب تواند به عنوان مالکی براي شنباشد و میاسراف می
در ادارات قائل بود ریخت و پاش اي براي توان حد بهینهگردد و از این جهت می

  .شودکه فراتر از آن اسراف محسوب می
  

  کلیدي واژگان
فرصت و  هزینهریخت و پاش، رابطه اداري، حد بهینه  ریخت و پاشاسراف،  

  اسراف

                                                        
  ) ع(استادیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق  *
  v.bighdely@isu.ac.ir            )ع(امام صادقدانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه  **
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  6، پیاپی 1390بهار و تابستان  -شماره دوم سوممطالعات اقتصاد اسالمی، سال   6
 

  مقدمه

تعبیر  1اقتصادي که از آن به یکی از اصول علم اقتصادیکی از مفاهیم کلیدي در مباحث 
یکی از احکام اسالمی که مورد اجمـاع علمـا    باشد وفرصت میشده است بحث هزینه

یک از علما چهی اما با این حال. باشد، حرمت اسراف استبوده و از ضروریات دین می
 ملکوتی فر،(اند رها کرده اند، بلکه به اجمال بحث راموارد اسراف را تفصیال بیان نکرده

تواند در مشخص مبحث هزینه فرصت از مباحثی است که می). 179-192، صص1382
گذار و مـدیر جامعـه   شدن موارد و موضوع اسراف و تفصیل حکم آن به کمک سیاست

در مواردي که در ادارات از آن تعبیر بـه ریخـت و پـاش اداري     مخصوصااسالمی آید 
  . شویمتر مسأله متمسک به مثالی میبراي درك به .شودمی

ها بیشتر از فرض کنید که مقداري سنجاق بر زمین بریزد اگر هزینه جمع کردن آن
هـا نمـاییم، اسـراف    آیا اگر اقدام به جمـع آوري آن  هزینه سنجاق باشد، چه باید کرد؟

گـام  هن آهـن در باشد؟ و یا در شـرکت راه ایم و یا اسراف در عدم جمع کردن مینموده
باشـد،  هاي تعویض شده پرهزینه مـی تعمیر خطوط از آنجا که جمع آوري و حمل پیچ

شـبیه بـه ایـن مسـأله را در اداراتـی کـه       . نماینـد شان رها میها را در محل تعویضپیچ
بایگانی داشته و در بین بایگانی کاغذهاي قابل استفاده دارند با این حال اقدام به امحـاء  

ایند چراکه هزینه جدا کردن کاغذهاي قابل مصرف بیشتر از هزینه نمیکجاي بایگانی می
  .توان یافتباشد، میخود کاغذ می

گردیم در مثال فوق هزینه جمع کـردن سـنجاق عـالوه بـر     به مثال سنجاق باز می
که اگر مـا   استهایی شود شامل هزینهاي که صرف آن میهزینه نیروي کار و یا سرمایه

کردیم قادر به انجام کارهایی بـودیم و آن کارهـا   ها میآن سنجاق اقدام به جمع نکردن
ها آن مزایا و منافع براي ما مزایا و منافع اقتصادي داشت و اکنون با جمع کردن سنجاق

ها بر ما تحمیـل  اي مضاعف بر جمع کردن سنجاقایم و این خود هزینهرا از دست داده
در مـورد   .شـود به هزینه فرصت تعبییر مـی  کند که در مباحث اقتصادي از این بحثمی

هـا  که مـا در جمـع کـردن سـنجاق از آن     هاي جمع کردن سنجاق نیز، عواملی راهزینه
توانسـت  کردیم میها استفاده نمیها از آنکنیم اگر براي جمع آوري سنجاقاستفاده می
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 7    بهینه پیش گیري از اسرافحد 

 
اده شده که به این هاي خود بازدهی داشته استفدر تولید دیگري که الاقل به اندازه هزینه

  .فرصت عوامل تولید گویندبحث نیز هزینه
تـوان بـه   که به نوعی از آن می پس در هر صورت هر دو مسأله هزینه جمع آوري

که در صورت عدم انجام آن فرصت انجام کار و هزینه د نام بردفرصت عوامل تولیهزینه
هـر   م،جام گزینه بعدي بـودی باشد قادر به انآوري سنجاق میکار که در ابن مسأله جمع

  .باشددو از مصادیق هزینه فرصت می
آن در اقتصـاد متعـارف    در ادامه به بررسی مفهوم هزینه فرصت و موضوع شناسی

شـود و  باشـد پرداختـه مـی   پرداخته و به تفصیل عامل مؤثر در بحث ما که بازار کار می
و تفـاوت آن بـا تبـذیر و     هایی براي اسـراف بیان مالك سپس به تبیین مسأله اسراف و

گیـري در مـورد موضـوع و    و نتیجـه  هزینه فرصت و تبیـین آن  مقایسه بحث اسراف با
  .مصداق و حکم اسراف در موارد تزاحم با هزینه فرصت پرداخته خواهد شد

در ذیل . اي در باب اهمیت موضوع الزم استپیش از پرداختن به بحث، بیان نکته
اصول و ضوابطی که اقتصاد و نظام اقتصادي مبتنی بر آن  قانون اساسی یکی از 43اصل 

 :بیان شده است، اصلی است پیرامون نظام اقتصادي و اسراف، که نص آن اینگونه است
سـرمایه گـذاري    مصـرف،  ازاعم  منع اسراف و تبذیر در تمام شئون مربوط به اقتصاد،«

اشد کـه نهادهـا و ادارات   بباشد و این از وظایف دولت میتوزیع و خدمات می ،تولید،
اي تنظیم نمایـد کـه   دهی و مقررات اداري را به گونهاي سازمانزیر مجموعه را به گونه

  .»اصل فوق در تمام شئون رعایت گردد
الزم به ذکر است که مسأله هزینه فرصت در فضاي تولید معنا دار بـوده و تحقیـق   

در مورد خانوارها نیـز قابلیـت    پردازد، هرچند کهفوق به بررسی مصرف خانوارها نمی
هـا، در جمـع   بررسی و طرح از طریق هزینه فرصت را داشته، چنانچه که غالب خانواده

خانوادگی هزینه فرصت صفر داشته و یا اگر هزینه فرصت بزرگتر از صـفر نیـز داشـته    
هـا  ها تعارضی با هزینه فرصـت آن آوري کاالهاي مصرفی، براي آنباشند، چه بسا جمع

اما به هر حال تحقیق ما پیرامون امور تولیدي بوده و مسأله خانوارها نیـاز  . اشته باشدند
  .به تفصیل دارد
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  سابقه تحقیق. 1

بـه تبیـین    »اسراف و احکام آن از دیدگاه محقق نراقـی «با عنوان  ايفر در مقالهملکوتی
 است و به جمع بندي تعریف اسـراف از دیـدگاه محقـق نراقـی     حدود اسراف پرداخته

هرچند کـه در تـأمین هـدف ذکـر      ،)179-192، صص1382فر، ملکوتی(پرداخته است 
ـ  «با عنوان  ايحسینی در مقاله. شده چندان موفق نبوده است بـه   »هاسراف در فقـه امامی

رات فقهـا در  آوري نظـ شناسی و موضوع شناسی اسراف و جمـع بررسی فقهی و مفهوم
سید رضـا حسـینی در مقالـه     ).52-78، صص1386 حسینی،( باب اسراف برآمده است

عرف و شـرع در تعیـین    خود به بررسی الگوي مطلوب مصرف و ارائه سه معیار عقل،
اعتـدال و  «در ) 1388( لطیفی .)7-38، صص1388 حسینی،( پردازدمصادیق اسراف می
تـرین الگـوي   عتدال و میانه روي به عنوان معقـول از ا »هاي رضويمیانه روي در آموزه

  .پردازدمی) ع(کند و به ترسیم الگوي مطلوب مصرف از منظر امام رضامصرف یاد می
اسـراف و  «ارشـد خـود تحـت عنـوان      نامه کارشناسیرفیعی محمدي نیز در پایان

مـاعی و  کارهـاي اجت به بررسی مفهوم اسراف و مقایسه آن بـا تبـذیر و بیـان راه    »تبذیر
ـ اکبـري . )1373 رفیعـی محمـدي،  ( فردي مبارزه با آن پرداختـه اسـت   نامـه  انراد در پای

به بیـان مفـاهیم اسـراف و     »اسراف از دیدگاه کتاب و سنت«کارشناسی ارشد با عنوان 
و موسوي با رویکردي مشـابه در  ) 1374 راد،اکبري(راههاي مقابله با آن پرداخته است 

 بـه بررسـی   »و آثار آن از دیـدگاه قـرآن و سـنت    اسراف«با عنوان نامه ارشد خود انپای
در تمـام تحقیقـات    .)1385موسوي، (پرداخته است  آناسراف و آثار و عوامل  موضوع

تـوان  اي بین هزینه فرصت و اسراف و حتی پاسخی براي مثال سنجاق نمـی فوق رابطه
  .یافت

  هزینه فرصت. 2

گاهی هزینه واقعی و گـاهی هزینـه اقتصـادي    هزینه فرصت مفهومی اقتصادي است که 
 :گونه تعبیر کرده اسـت نازآن ای در کتاب اصول اقتصاد کالن خود 2منکیو. شودتعبیر می

هزینه فرصت یک مورد چیزي است که شما بابت به دسـت آوردن آن چیـز از دسـت    «
ـ در کتاب اصول اقتصـاد خـود ای   3و یا سالواتوره .)mankiw, 2003(» دمی دهی بـه   هنگون
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هزینه فرصت چیزي است که بـراي اجـرا کـردن    « :نه فرصت پرداخته استتعریف هزی

دهید مانند چیزي که براي تولید و یا به دست آوردن یک فعالیت جایگزین از دست می
پولی به عنوان مثال . )Salvatore, 2003( .»خاص از دست می دهید 5یا خدمات 4یک کاال

اما اگـر بـه جـاي    . گیردکنید سودي به آن تعلق نمیکه شما در کیف پول نگهداري می
در حساب پس  7و یا سپرده گذاري 6نگهداري آن پول شما در خرید اوراق قرضه دولتی

ایـن نـرخ سـود    . خواهید بود 8مند از یک نرخ  سود اسمیانداز استفاده کنید، شما بهره
پـول آن چیـزي   هزینه فرصـت نگهـداري    .باشداسمی، هزینه فرصت نگهداري پول می

د دهیـ است که شما بابت نگهداري پول به جاي نگهـداري اوراق قرضـه از دسـت مـی    
)mankiw, 2001(.  

رفـتن بـه    تواند مالقات یک دوست،هزینه فرصت خواندن این مقاله براي شما می
تواند پولی باشـد کـه در ازاي دادن   پارك و یا دیدن یک فیلم باشد و براي نویسنده می

اما در عالم  .انجام دادن کاري در مقابل نوشتن مقاله حاضر به دست آوردمشورت و یا 
پردازند بلکه ارزش پولی بهترین جایگزین به عنوان ها نمیاقتصاد به ذکر همه جایگزین

هزینـه فرصـت در هـر    «. گیـرد هزینه فرصت انتخاب مورد نظر مورد استفاده قـرار مـی  
نـه  هزی .شـود شود یافت مـی می 10یم گیريمنجر به تصم 9 شرایطی که محدودیت منابع

» باشـد  رود مـی پول بهترین جایگزین و یا آن چیـزي کـه از دسـت مـی    فرصت ارزش 
)Salvatore, 2003(.  

 در ازاي انجـام کـاري  : تـوان هزینـه فرصـت را ایـن چنـین تعریـف کـرد       پس می
اید که هاید و یا از انجام چه اموري محروم شدچه درآمدهایی را از دست داده مشخص،

حـال بـه بهتـرین جـایگزین آن کـار       .گویندهاي فرصت انجام آن کار میها هزینهبه آن
 عامل به وجود آمـدن هزینـه   از طرف دیگر .فرصت انجام آن کار گویندمشخص، هزینه

ـ     ؛توان به دو دلیل دانسترا می فرصت  ک سـو و وقـوع  وجـود محـدودیت منـابع از ی
تـوان در یـک عامـل    البته دو عامل فـوق را مـی  . دیگرانتخاب بین چند گزینه از سویی 

. نمایدکه ما را ناگزیر از انتخاب می 11باشدآن وجود محدودیت منابع می خالصه کرد و
شود که منابع براي بـه دسـت آوردن و تولیـد کـاالي     فرصت وقتی مطرح میپس هزینه

خرید کاالهاي مـورد   وقتی پول فرد براي اي محدود باشد براي مثال،مصرفی یا سرمایه
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اسـت کـه بایـد از     »ب« کـاالي  »الـف « فرصت خرید کاالينیازش محدود است، هزینه
فرصـت بـه کـارگیري    هزینـه  ،د محدود استخرید آن چشم بپوشد و وقتی عوامل تولی

. وسیله این منابع استه ب» ب« پوشی از تولید کااليچشم »الف«عوامل در تولید کاالي 
 شودنزدیک می »بهترین گزینه بعدي«فرصت به مفهوم مفهوم هزینهپس به طور خالصه 

  ).77-98، صص1383 میرمعزي،(
ـ  گیريفرصت را امري ذهنی و غیر قابل اندازهاي هزینهعده را بـه  دانسته و علت آن

میرمعزي از بوکانـان بـه عنـوان نقـدي بـر       .دانندفرصت میدلیل تالزم انتخاب و هزینه
گیري فرصت ارتباط تنگاتنگی با فرآیند تصمیمهزینه« :کندنقل میچنین فرصت اینهزینه

» سـت گیـري نی رو امـري ذهنـی اسـت و قابـل مشـاهده و انـدازه      ناز ای و انتخاب دارد؛
کنندگان و فرصت عرضهدر حالی که بایستی بین هزینه .)77-98، صص1383میرمعزي،(

ا که عرضه کنندگان نیروي کـار  هتقاضاکنندگان تفصیل قائل شد؛ شاید در مورد خانواده
هـاي افـراد   فرصت امري نسبی و وابسته به شخصیت و روحیات وتوانـایی هستند هزینه

شود نه باشد اما در مورد تقاضا کنندگان این مسأله امري است که توسط بازار تعیین می
نـرخ  که امري عینـی و   12همین نوع تفاوت را در نرخ مبادله بازاري. امري بین االذهانی

که  15و نرخ بهره 14که امري ذهنی و از مفاهیم اقتصاد خرد و یا نرخ تنزیل 13مبادله ذهنی
فرصتی با احتساب این تفاوت هزینه .کنیمباشد را مالحظه میاز مفاهیم اقتصاد کالن می

پوشـی از  گردد گویاي این مطلب است که فرد با چشمکه در بازار براي فرد پدیدار می
بازار شغل بعدي که به دست خواهـد آورد چقـدر ارزش دارد کـه معـادل     کار خود در 

 .گرددپاداشی است که به وي در آن کار پرداخت می

  فرصتعقالیی بودن هزینه. 3

 هاي خود هرچند به طور غیر مسـتقیم گیريفرصت امري است که عقال در تصمیمهزینه
وع به بازار به عنوان مکانی کـه  رج ؛کنندگاه بدان توجه داشته و بدان عمل میو ناخودآ

کنـیم کـه   طور مثـال فـرض مـی   ه ب. باشد گویاي این مهم استگویاي رفتار عقالیی می
فقـط  : کنـد دوگزینه وجود دارد که فرد بین آن دو با فروض زیر اقدام بـه انتخـاب مـی   

همین دو گزینه وجود داشته و قابلیت انجام همزمان آن دو گزینه وجود ندارد و انجـام  
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کنـد،  هـا مـی  فرد وقتی اقدام به انتخاب یکی از گزینـه . باشدهر دو کار در توان فرد می

گیـرد کـه کـدام گزینـه را انجـام دهـد و       ناخواه این محاسبات در ذهنش انجام میخواه
هـا کـه مصـالح وي را    مصلحت در ترك کدام یکی است و در نهایت هرکدام از گزینـه 

کننـدگان  شود انتخـاب هرگاه مسأله انتخاب مطرح می. ددهبیشتر تأمین نماید، انجام می
این مسأله در تمام . کنندهاي انتخاب را سنجیده و سپس انتخاب میهمه مسائل و گزینه

 اي را که انتخاب نموده به بهـا و مسائل جاري بوده و فرد به خوبی آگاه است که گزینه
و گزینه رایگـان در اختیـارش   هزینه عدم انجام گزینه دیگر منجر شده است هرچندکه د

  .قرار گرفته باشد
جو از انگشتر نقره با فروشان و جستتوان با گذري به بازار نقرهبه عنوان مثال می

شـود  نگین برلیان متوجه این امر شد که چنین موردي در بازار هیچ کشوري، یافت نمی
قانع خواهید شد کـه   ،خواهرو اگر اصرار بر ساخت آن داشته باشید از طرف سازنده خی

پالتین  مانندچنین سفارشی ندهید چرا که جایگاه برلیان استفاده در جواهرات گرانبهایی 
فرصت استفاده از برلیـان بقـدري   باشد و این مسأله گویاي این نکته است که، هزینهمی

 گـر به عبارت دیگر این صـنعت . پالتین است مانندباال بوده که متناسب با فلزي گرانبها 
تواند از تزیین گرانبهایی چون برلیان، در نقره که در مقایسه با برلیان ارزش است که می

هـاي  پایینی دارد استفاده نماید، ولی این کار را با محاسبه ذهنی خود و مشاهده قیمـت 
داند که برلیان ارزش اسـتفاده درنقـره را   دهد و میبازار امري غیر عقالیی تشخیص می

حـال اگـر معـادن     .گـردد ده در پالتین باعث ارزشمند شدن هر دو مـی ندارد ولی استفا
اي کـه قیمـت   پالتین عظیمی کشف گردید و یا ذخایر نقره رو به اتمام گذارد به گونـه 

نقره بیشتر از پالتین گردد شاهد پیـدایش انگشـترهایی از جـنس نقـره و نگـین برلیـان       
فرصت برلیان استفاده در انگشـتر  ینهتوان ادعا کرد که هزدر این حالت می. خواهیم بود

در مثال فـوق سـازنده   . باشد و استفاده در پالتین امري غیر عقالیی خواهد بودنقره می
با انتخاب پالتین براي برلیان در عین در اختیار داشتن انتخاب گزینه نقـره و برلیـان بـا    

ـ  بررسی ذهنی و مشاهده قیمت ان؛ اقـدام بـه   هاي بازاري و ارزش دو فلـز و ارزش برلی
کند که با عوض شدن شرایط شاهد انتخاب نقره براي برلیان انتخاب پالتین و برلیان می

  .خواهیم بود
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اي فقیر به غیر قصد امرار معاش که قـادر بـه   یا خرید اتوموبیلی توسط خانواده و 
باشند منجر به تقبیح عمل سرپرست خانواده گذران زندگی خود به طریق عادي نیز نمی

باشـد کـه   گردد، چراکه هزینه فرصت خانواده فقیر به قدري نمـی وسط عقالي قوم میت
پاسخ گوي قیمت اتومبیل باشد؛ توضیح این مطلب آنکه اگر فردي بدون اتومبیل باشـد  

اي که کند تا زمانی اقدام به خرید اتومبیل نماید که وقت و هزینهرفتار عقالیی اقتضا می
کند بیشتر از هزینه رفـت و آمـد بـا    ت بدون اتومبیل میصرف رفت و آمد خود در حال

به عبارت دیگر اگر هزینه فرصت استفاده از اتومبیـل شخصـی   . اتوموبیل شخصی باشد
بیشتر از هزینه فرصت استفاده از سایر وسایل ارتباطی موجود باشد شخص از اتومبیـل  

ل شخصـی امـري غیـر    شخصی استفاده خواهد نمود و اگر کمتر باشد استفاده از اتومبی
کنـد کـه کـم    هاي ارتبـاطی دیگـر مـی   عقالیی بوده و عقل سلیم حکم به استفاده از راه

اي فقیر که درآمد باالیی ندارد، استفاده از وسایل ارتباطی حال خانواده. باشدتر میهزینه
باشـد،  تر خواهد بود، چرا کـه هزینـه فرصـت وقـتش پـایین مـی      هزینهدیگر برایش کم

تواند درآمد بیشـتري از  می فرد ثروتمند که وقتش هزینه فرصت باالیی دارد وبرخالف 
وقتی که در استفاده از وسیله نقلیه شخصی به نسبت استفاده از بهترین گزینه بعدي کـه  

هاي ناشی از اسـتفاده از  اي که تفاوت هزینهباشد به دست آورد به گونهبرایش مهیا می
را در روایـات داریـم؛ در روایـات    شبیه به این مسـأله   .ي فوق را پوشش دهددو گزینه

چه بسـا فقیـري کـه اسـراف     «: نقل کرده است) ع(از امام صادق سماعه آمده است که 
همانا غنی از آنچه کـه بـه او   : فرمود) ع(سماعه پرسید چگونه؟ امام .کارتر از غنی باشد
 »کنـد ده اسـت هزینـه مـی   کند ولی فقیر از آنچه کـه بـه او داده نشـ   داده شده هزینه می

آنچـه را  «: شرح حدیث فوق گفته اسـت  صاحب مجمع البحرین در .).ق1409عاملی،  (
چه را که شایسته خرد و آنآنچه را که سزاوار او نیست می خورد ونیست می که الیق او

اصبغ بن و نیز شیخ صدوق به نقل از  .)69ص، 5ج ،1375طریحی، (پوشد او نیست می
شـخص اسـراف کـار سـه     «: امیر مؤمنان علیه السالم نقل کرده که د کهنماینقل می نباته

خـورد، و آنچـه در خـور او نیسـت یـا بکـارش        آنچه در خور او نیست مى: نشانه دارد
  .)1367صدوق، ( »پوشد ، و آنچه در شأن او نیست مىخرد آید مى نمى
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یره عقـال و عقـل   م به ذکر است که در گفتار فوق به بررسی مؤیداتی از باب سالز

توان روایاتی نیز در شرع مقدس یافت که بـا  در باب هزینه فرصت پرداخته شد، اما می
که همانا خداوند نروایتی از معصوم مبنی بر ای مانند. کندمبحث هزینه فرصت تطبیق می

و یا شـیخ  ) .ق1409عاملی، (دارد و از امور پست کراهت دارد امور عالی را دوست می
بـر کراهـت انجـام امـور      بابی را در وسائل الشیعه، تحت مضمون فوق مبنیحر عاملی 

لزوم انجام امور عالی اختصاص داده است که در ذیل آن روایتـی را مبنـی بـر     پست و
روایاتی از این دست را  .).ق1409عاملی، ( 16اختصاص امور پست به وکیل آورده است

اهت انجام آن تـا زمـانی کـه امـري برتـر      که به نوعی بیانگر لزوم انجام امور عالی و کر
بـه  . باشـد وجود دارد را از باب عامی دانست که مبحث هزینه فرصت خاصی از آن می

عبارتی روایات فوق به طور عام بیانگر اولویت انجام امور عـالی بـر پسـت بـوده و در     
عالی اولویت  باشد، بنا بر روایات فوق انجام امرتر میها عالیانجام دوکار که یکی از آن

  .توان هزینه فرصت را به عنوان خاصی از روایات فوق آوردپس می. داشته است

  اسراف. 4

اي است عربی، و از ریشه سرف؛ که کاوش در آثار لغت پژوهان و مفسران اسراف واژه
ها ها متداخل و بسیاري از آنکه برخی از آنمعنا، دهد که آنان نزدیک به یازده نشان می
 :ند ازاند که برخی از این موارد عبارت هسـت در معنی واژه اسراف آورده ،است متقارب

چنانچه که اسراف نقطه مقابـل   ؛)229ص، 4، ج1367صدوق، ( تجاوز از میانه روي -1
، فراهیـدي ( به عبارتی تجاوز از حـد و زیـاده روي   .و نقیض کلمه اقتصاد و قصد است

انفـاق در   -3 ).148، ص9، ج.ق1414ر، ابـن منظـو  (تبذیر  -2). 244، ص7، ج.ق1410
ابـن منظـور،   ( راه غیر خدا و در مسیر اطاعت غیر خداي متعـال چـه زیـاد و چـه کـم     

 ).148، ص9، ج.ق1414
. آورد »تجاوز از میانـه روي « توان مترادف و در ذیل معنايتمام معانی فوق را  می

شـود  که در اکثر اوقات متبادر بـه ذهـن مـی    »تجاوز«در معناي اسراف عالوه بر معناي 
والـذین إذا أَنْفَقُـوالم   «چنانچه که در ذیل آیه . و تفریط نیز مخفی است »کوتاهی« معناي

ابن منظـور،  ( را به معناي قرار ندادن در غیر موضعش »لم یسرِفُوا«، »یسرِفُوا و لم یقْتُروا
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انـد و ایـن   تفسیر کـرده  موضعش،یر اسراف را قرار دادن در غ، )148، ص9، ج.ق1414
مواردي اسـت   باشد و با این حال کاربرد کلمه اسراف دریا کوتاهی می اعم از تجاوز و

، رزیـاده روي و تنـدروي و کمتـر معنـاي تقصـی      تجاوز از حـد،  که بیشتر معانی افراط،
در  مـورد واژه اسـرافی کـه    23چنانچه که از  .گرددتفریط و کوتاهی به ذهن متبادر می

قرآن آمده و یا مواردي که در روایات ما آمده است به معنـاي تجـاوز از حـد و افـراط     
 بنابراین دانسـتن معنـاي اسـراف در دانسـتن معنـاي تجـاوز از میانـه روي        .اشعار دارد

  اما معناي تجاوز از حد میانه چیست ؟.است

  رويمیانه. 5

باشد، چنانچـه کـه در احادیـث    میروي در تالزم با اسراف تجاوز از حد تعادل و میانه
موسوي در جـواب بـه    .»باشد اسراف است هر آنچه که فراتر از میانه روي«آمده است 

تعادل و میانه روي در مصرف آن است کـه مـال را   «دارد که سوال فوق اینگونه بیان می
اي یا در مواردي که از دیـدگاه عقـال فایـده   . در مواردي مصرف کند که به آن نیاز دارد

از کـالم گروهـی از فقهـا    «کند کـه  وي اینچنین ادعا می. »دارد که در خور شأن اوست
شود که آنان معتقدند از معیارهاي تعادل و میانه روي در مصرف آن است که استفاده می

حسـینی،  ( 17»وري و مصرف مال براي دستیابی به مقصود و هـدفی عقالیـی باشـد   بهره
  ).52-78، صص1386

عقـل، شـرع و عـرف، معیـار اول     «توان سه معیار بیان نمود از حد میبراي تجاوز 
اي سرف مال است که به حکم عقل قبیح است مانند تضییع و اتالف مـال  ناظر به گونه

معیـار دوم در مـواردي   ... شوداي بر آن مترتب نمیگونه غرض عقالیی و فایدهکه هیچ
ر آن حکم معینـی را قـرار داده و   است که شارع براي صرف مال در اصل مورد یا مقدا

معیار سوم تشـخیص   ...تخلف از آن را ممنوع ساخته است مانند صرف مال در معاصی
اسراف یعنی معیار عرف، در مواردي است که شارع صرف مال را حالل کرده و بـراي  

هاي کلی را بیـان کـرده و تشـخیص    آن کمیت مشخصی ارائه نکرده بلکه برخی ویژگی
بایـد توجـه    .)52-78، صص1388 حسینی،( 18»عهده عرف گذاشته است مصداق را بر
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داشت که میانه روي با دو معیار عقل و عرف امري نسبی بوده و بسته به شرایط زمان و 

  .کندمکان وحتی شأن و منزلت افراد تغییر می

  تفاوت اسراف و تبذیر. 6

جـا  در اغلـب مـوارد جابـه   اسراف و تبذیر معنایی بسیار شبیه هم داشته به گونه اي که 
 .باشدتبذیر می د و همانگونه که گذشت یکی از معانی اسرافگیرنمورد استفاده قرار می

: آمده است به نقل از ابن عباس و ابن مسعود )126ص ،14 جطبرسی، ( در مجمع البیان
اگـر  « کند کـه و نیز از مجاهد نقل می» کند ناحق خرج مىمبذرکسى است که مال را به «

در راه باطل صرف کند، مبذر است و اگر همه مال خود را  »یک چارك« کسى به اندازه
، 3، ج1375طریحــی، ( و در مجمــع البحــرین .»در راه حــق خــرج کنــد، مبــذر نیســت

تبذیر را هزینه کردن در چیزي که جایز نیست و اسراف را مصرف زیـادي در   )217ص
 بندي نمود کـه تبـذیر،  توان جمعگونه میفوق این از تعبیر. داندچیزي که جایز است می

انفاق مال است در راهی که نباید در آن انفاق کرد ولی اسراف زیـاده روي در مصـرف   
فارق اصلی میان اسراف و تبذیر آن است که اسراف مفهومی گسترده دارد و « .مال است

ف مصـر  گیرد ولی تبذیر در خصوص چگـونگی ابعاد مختلف زندگی آدمی را در بر می
  .)52-78، صص1386 حسینی،(» مال است

توان در مفهومی مشترك دانست و آن انحراف از هر دو تعبیر اسراف و تبذیر را می
باشد که در بحث اسراف از آن به انحراف از میانه روي یاد شـد و در  رفتار عقالیی می

دلیل باشـد   خود بحث تبذیر که اساسا تالزم با رفتار غیر عقالیی دارد، چه بسا به همین
که انحراف از رفتـار   19اندکه در چندین روایت اسراف و تبذیر با یکدیگر استعمال شده

  .پس سیره عقال نقشی تعیین کننده در موضوع شناسی اسراف دارد. باشدعقالیی می

  مبانی فقهی اسراف. 7

 بلکه از ضروریات ،20در حرمت اسراف بحثی نیست و اجماع قطعی بر آن داللت دارد«
، 1382 ملکوتی فر،(» ان شده استباشد و در آیات و اخبار فراوانی این مسأله بیدین می

ظـاهر سـخن   «بدین سان تردیدي در حرام بودن اسراف نیسـت امـا    .)179-192صص

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

  6، پیاپی 1390بهار و تابستان  -شماره دوم سوممطالعات اقتصاد اسالمی، سال   16
 

، 1386حسـینی،  ( »21گروهی از فقیهان آن است که در همه جـا اسـراف حـرام نیسـت    
در حرمت اسراف تفاوتی بـین  «تذکر یک نکته خالی از لطف نیست که . )52-78صص

بلکه امـوال عمـومی از    اموال شخصی و اموال عمومی که متعلق به جامعه است نیست،
گونه اموال در دست مسئولین به عنوان ودیعه و ناهمیت بیشتري برخوردار است، زیرا ای

  .)1379 منتظري،( »گرددامانت است و تجاوز در آن خیانت محسوب می

  اسراف در فقه. 8

دهد که آنان اوال اسراف و مشتقاتش را در بررسی ابعاد مختلف دیدگاه فقیهان نشان می«
داننـد و ثانیـا آن را بـه معنـاي     شـود مـی  معنایی عام که شامل اسراف در اموال نیز مـی 
و ) 52-78، صـص 1386 حسـینی، (» انـد تندروي و عدول از حد وسط و اعتدال دانسته

چون در معناي فقهی اسراف عدول از حد وسط و اعتدال آمده است پس خواه نـاخواه  
امري نسبی و وابسته به شرایط زمان و مکان بوده و از طرفی دیگر، سیره عقالء نقشـی  

 .تعیین کننده در تعیین موضوع اسراف دارد

  فرصت و اسرافرابطه هزینه. 9

 22تجاوز از حد اعتدال و میانه بیان شده استگونه که گذشت براي معناي اسراف، همان
و در بیان معناي تجاوز از حد سه معیار عقل و شرع و عرف بیان شد که معیار اول ناظر 

اي سرف مال است که به حکم عقل قبیح است مانند تضییع و اتـالف مـال کـه    به گونه
ـ  اي بر آن مترتب نمیگونه غرض عقالیی و فایدههیچ ر اتـالف مـال   شود و حال اگـر ب

اي مترتب باشد در آن صـورت دور ریخـتن آن اسـراف اسـت؟     غرض عقالیی و فایده
شویم که در کتب اقتصـادي ردپـاي آن را   مسأله متمسک به مثالی می براي پاسخ به این

  .توان یافتمی
کنند کـه  اي آن واحد میدر واحدهاي تولیدي زمانی اقدام به تعویض اقالم سرمایه

وري تولیـد را  تصاددانان مستهلک شده باشد و یا به تعبیر عامه کارایی و بهرهبه تعبیر اق
هـاي آن را  اي شایع است که در واحدهاي تولیدي نمونـه نداشته باشد، و این امر مسأله

اسـقاط   تنها حکم بر عدم نگهداري آن بلکه حکم برکنیم و عقل سلیم نیز نهمشاهده می
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اي واحـد تولیـدي   در مـواردي کـه هنـوز اقـالم سـرمایه     کند، اما علماي اقتصاد آن می

البته از آنجـا کـه ممکـن اسـت     . دهندمستهلک نشده نیز حکم به عدم استفاده از آن می
اي فوق و حتی کاالهاي مصرفی که دیگر در صـنعت مـورد نظـر بـازدهی     اقالم سرمایه

ی در فرآینـد تولیـدي   هاي تولیدي دیگر و یا حتـ الزم را نداشته اما در مناطق و یا بنگاه
هاي صورت با احتساب هزینهوري را داشته باشد، که در اینرهدیگر همچنان کارآیی و به

مبادله، چه بسا فروش آن براي واحدهاي دیگر داراي صرفه اقتصـادي بـوده کـه در آن    
  .باشدصورت اسقاط آن، خارج از سیره عقال می

آالت و کنند، ماشـین را تجربه میهاي پیوسته تکنولوژیک در صنایعی که پیشرفت«
شـوند نـه بـه واسـطه اسـتهالك      سرمایه ثابت بیشتر به دالیل اقتصادي کنار گذاشته می

 هـاي متغیـر  زیرا سرمایه قدیمی زمانی که قیمت بازاري کاالي تولیـدي، هزینـه  . فیزیکی
د کـه  به این ترتیب یک کارخانه فوال. شوددهند کنار گذاشته میتولید آن را پوشش نمی

هنوز قادر به تولید فوالد با قیمت مرغوب است ممکن است به دالیل کامال منطقی بسته 
هـاي  هاي متغیر تولید فـوالد را پوشـش دهـد بنگـاه    شود؛ اگر قیمت فوالد نتواند هزینه

توان مسأله فـوق  می .)1386شاکري، ( »کنندها را تعطیل میحداکثر کننده سود، کارخانه
زمانی که به دلیل تغییرات تکنولوژیکی هزینه تمام شده به قدري پایین  را تفصیل داد در

هاي تولیدي را پوشـش  آمده است که دیگر تولید به صرفه نیست و قیمت فروش هزینه
ثـروت و   دهد و ادامه به همین منوال بر خالف سیره عقال و باعـث تضـییع مـال و   نمی

باشد که در فرآیند تولید مورد استفاده یحتی نیروي کار و سرمایه و سایر عوامل تولید م
بایـد  اي با تکنولوژي جدید نشود میواقع شده که اگر اقدام به تعویض کاالهاي سرمایه

ده شدن واحد تولیدي باشیم؛ باید توجـه داشـت   که شاهد تعطیلی واحد تولیدي و زیان
بـه عبـارتی    تواند ناشی از افزایش مقدار خروجـی باشـد و  که این تکنولوژي جدید می

اعـم  ) عوامل تولید(کاهش ضایعات با همان سطح ورودي و یا ناشی از کاهش ورودي 
باشد با همان سطح خروجی و یا ترکیبی از هر دو که به هر  ...از نیروي کار و سرمایه و

  . شوددو افزایش کارایی اطالق می
و آن  اي از حالت فـوق اسـت  توان متصور شد و تعدیل شدهحالت دیگري که می

هـا از آن  منـدي بعضـی از بنگـاه   این است که با ورود تکنولـوژي جدیـد کـه بـه بهـره     
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مند از آن تکنولوژي به صـنعت  هاي جدید بهرهتکنولوژي و حتی ورود تعدادي از بنگاه
شده است باعث کاهش قیمت محصوالت تولیدي شده است وهزینه تمام شده صـنعت  

د این است که بنگاه تولیدي به دلیل وجود سود حالتی که وجود دار. دهندرا کاهش می
هـاي خـود را دارد امـا سـودش     ده نشده است و توانایی پوشش هزینـه زیان 23اقتصادي

کاهش یافته و از قدرت اقتصادي بنگاه کاسته شده است در این حالت اگر سود ناشـی  
ویض را پوشـش  هاي تعاي و یا تغییر تکنولوژیکی بتواند هزینهاز تعویض اقالم سرمایه

دهد تعویض امري عقالیی بوده و ادامه به روش سابق امري غیرعقالیی و تضـییع مـال   
  .باشدمی

گـرد، باعـث   حتی در حالتی که این کاهش قیمت که باعث کاهش سود بنگاه مـی 
از بهتـرین گزینـه    اش از میزان سود عایـدي شود که صاحب بنگاه تولیدي، سود عایدي

) دشونه که به نرخ بازاري تعیین میصاحب کارخافرصت هزینه(بعدي فعالیت اقتصادي 
شـود  مـی اگر سودي که با تعویض کار عایـدش  که قادر به انجام آن است کمتر شده و 

بیشتر از هزینه تعویض کار باشد اقدام به تعویض کار نماید و همچنـان بـه کـار سـابق     
البته این جابجایی در . الف سیره عقال بوده و تضییع مال محسوب گرددادامه دهد بر خ

باشد که در تولید محصـول تغییـر تکنولـوژي یافتـه هـیچ مصـلحتی       تولید در زمانی می
باید توجه داشت که هزینه فرصت بازاري فرد گویاي کارایی و میزان تولید فـرد   .نباشد

باشد که با عدم اشتغال در گزینه بعدي می در کار دیگر و بهترین) اعم از کاالو خدمات(
  .شودمعادل پول پرداختنی به فرد از تولید کل کاسته میآن 

 یعنـی شـرع و عـرف از مبحـث     توان در دو معیار دیگـر الزم به ذکر است که نمی
چرا کـه مـوارد نقـل شـده در     . هزینه فرصت براي موضوع شناسی اسراف بهره جست

فرصت انتخـاب آن  گیرد تا صحبت از هزینهافراد قرار نمی معیار شرع در حیطه انتخاب
فرصت خارج است و در مورد معیار عرف نیـز  ها مطرح گردد و از موضوع هزینهگزینه

گیرد نـه توسـط   تصمیم گیري در مورد شأن یک فرد و جایگاه او توسط افراد انجام می
ترتیـب دو معیـار فـوق    فرصت مطرح گردد و بدین خود فرد و یا جامعه تا بحث هزینه

  .گرددفرصت خارج میتخصصا از بحث هزینه
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  تحلیل بازار کار. 10

، که در بحث ما مطرح است نوع بازار کـار  نیروي کارفرصت عامل مؤثر در بحث هزینه
و تفصـیل   نیروي کارفرصت  نوع بازار کار عاملی تعیین کننده در تعیین هزینه. باشدمی

تـوان نشـان داد،   باشد به طـوري کـه مـی   شناسی اسراف میمسأله ما در مسأله موضوع 
اي که در یک نوع بازار کار اسراف بوده، همان مسأله در نوع دیگري از بازار کار مسأله

در مـواردي کـه مـا در     .باشـد تواند مطابق با سیره عقال نیز تنها اسراف نبوده بلکه مینه
ر نیسـت امـا در سـطح کـالن از     کنیم هزینه فرصت نیروي کار صفسطح خرد بحث می

توان هزینـه فرصـت نیـروي    باشد به همین دلیل میآنجا که اقتصاد مواجه با بیکاري می
تـوان دور ریخـتن   شود و مـی کار را صفر دانست؛ در این صورت مسأله ما متفاوت می

  .باشد را اسراف دانستاي منفعت میهرآنچه را که داراي ذره

  عوامل  با فرض بازده ثابت . 10-1

کار خود را به صورت اضافه کار ساعتی  نماییم که کارگر، نیرويدر این بازار فرض می
 نماید و این درخواست کارفرما، بازار نیرويو در صورت اعالن نیاز کارفرما عرضه می

کـار تغییـري    دهد یعنی پرداخت واحد ساعت عرضه نیرويکار را تحت تأثیر قرار نمی
را جهت جلوگیري از ریخت و  نیروي کارما این است که کارفرما فرض دیگر . کندنمی

کار تعارض قائل  توان بین ریخت و پاش و استخدام نیرويگیرد پس میپاش به کار می
باشـد بـه   آوري یک واحد کاال مینیز در هر ساعت قادر به احیا و جمع نیروي کار شد،

   1مقابـل ریخـت و پـاش برابـر      ي کـار در عبارت دیگر نرخ نهایی احیاي تکنیکی نیرو
؛ از طرف دیگر فرض بازده ثابت در نیروي کـار وجـود   MRTRL,R=1(24یعنی ( باشدمی

بـه صـورت محـدود و در چنـد گـروه       ار شاهد تفاوت در دستمزدهادارد و در بازار ک
کـه  است باشد، این فرض بدین معنی شان میوريدستمزدي هستیم که متناسب با بهره

کـه در چنـد گـروه    وري آنـان  دسـتمزد کـارگران را متناسـب بـا بهـره      ،بازار کارما در 
وري آنان در ساعات اولیه با سـاعات انتهـایی کـار    دهیم و بهرهمی باشند،دستمزدي می

وري باشـد و نیـز بهـره   کند و نیروي کار در هر سطح دستمزد، همگـن مـی  تغییري نمی
  :حال با فروض فوق داریم. باشدت میثاب ریخت و پاشنیروي کار در مقابله با 
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از آنجا که هر واحد نیروي کار بنا به فرض قادر به احیاي یـک واحـد ریخـت و    
ریخـت و  جهت احیـاي   نیروي کارباشد، کارفرما درصورتی اقدام به استخدام پاش می

از هزینـه   بـیش ) نیـروي کـار  هزینه (ریخت و پاش خواهد نمود که هزینه احیاي  پاش
در بـازار   ریخت و پاشبراي مثال اگر هزینه هر واحد مورد . نشود ت و پاشریخمورد 
نیـروي  واحد قیمتی باشد، وقتی کارفرما اقدام به احیا خواهد نمود که هزینه واحد  100
ریخـت و  واحد و یا مساوي با آن باشد در غیر این صورت از احیاي  100کمتر از  کار

   .اجتناب خواهد کرد پاش

)١(                    W/P≤1=MRTRL,R )  

W  ،برابر با هزینه واحد نیروي کار P   ریخـت و  برابر با هزینه بازاري واحـد مـورد
ریخت و پاش در مقابل نیروي کار برابر با نرخ نهایی احیاي تکنیکی  MRTRL,Rو  پاش
 2که هر واحد نیـروي کـار تـوان احیـاي     یعنی این باشدMRTRL,R=2  که چنانچه .است

  .  را دارد اشریخت و پواحد 
چنانچه که در مثال  .باشدشرط فوق، شرط الزم جهت به کار گیري نیروي کار می

واحـد باشـد در آن صـورت     150فوق فرض کنیم که اگـر هزینـه واحـد نیـروي کـار      
شرط ما بوده و ما ترجیح به ریخـت   و خالف MRTRL,Rکه بزرگتر از   W/P=1.5حاصل

  .دهیمپاش می و
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  احیامنحنی 

د کـه نشـانگر سـطح    باشـ مـی  بیانگر منحنی احیاي ریخت و پاش نیروي کار R منحنی
باشد بطوري که درآن سطح مشخصی از احیا؛ مـدیر  می ریخت و پاش معینی از  احیاي

 سـطوح بـاالتر منحنـی،   . باشـد تفاوت میبی نیروي کارو استفاده از  ریخت و پاشبین 
باشد؛ شیب منحنی بیري دیگر جلوگیري از ضرر میبیانگر سطح باالتري از سود و به تع

ریخت و که با افزایش شیب منحنی، میزان احیاي  چنانچه MRTRاحیا نیز برابر است با 
یابـد و ایـن یعنـی    باشد افزایش میتوسط عامل احیا که در مثال ما نیروي کار می پاش

MRTR وري ر این بود که بهرهب ما الزم به ذکر است از آنجا که فرض ).1نمودار ( بیشتر
کار ثابت است، به همین دلیل منحنی احیا به صورت خطـی و بـا شـیب ثابـت      نیروي
  .باشدیکسان در سطح نمودار می MRTR که گویاي شودمی  فرض 

قرار داریم که   W1و   Pو سطح قیمتی *r ریخت و پاش، ما در سطح 2در نمودار 
دهد که سود کارفرما را می  Ȓ1شرایط فوق سطح احیاي . باشدمی I1بیانگر شیب منحنی 
  .داندمی) *rیعنی( ریخت و پاشرا در انتخاب نقطه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
باشـیم ولـی   مـی  I2بـه   I1، ما شـاهد چـرخش نمـودار    نیروي کاربا کاهش قیمت 

دهد کـه در نقطـه   کارفرما همچنان ترجیح می Pبه نسبت  Wهمچنان به دلیل باال بودن 
با . استخدام نکند ریخت و پاشپاش باقی بماند و نیروي کاري براي مقابله با  و ریخت
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و یـا   ریخت و پاشبیانگر آن است ما بین انتخاب  I3که منحنی  W3به سطح  Wکاهش 
باشیم و این بـدین معنـی اسـت کـه مـا        تفاوت میکار براي مقابله بی بکارگیري نیروي

حال بـا کـاهش انـدکی در    . در نوسان باشیم یخت و پاشرتوانیم بین استخدام و یا می
  ریخـت و پـاش  ما شاهد استخدام نیروي کار جهت مقابله بـا   W4به  نیروي کارقیمت 

  :توانیم منحنی احیا را به صورت زیر تعریف نماییمحال با توضیحات فوق می. باشیممی

Ȓ=F(L,R)       )٢(  

را  ریخت و پاشتوانایی احیاي یک واحد طبق فروض از آنجا که هر واحد نیروي کار 
  :دارد به همین دلیل داریم

Ȓ = L+R 

MRTRL,R=(ϭF(L,R)/ ϭL)/(ϭF(L,R)/ ϭR)  

باشـد  حال براي حداکثر نمودن میزان احیا که معادل حداکثر نمـودن منحنـی احیـا مـی    
  :داریم

Max: Ȓ =F(L,R)=L+R 

ST:Ȋ=WL+PQ 

Q=R 
L ≥0 
R ≥0 

کار بنگاه  پاش و استخدام نیروي و هاي ریختکردن هزینهکه این معادل مسأله حداقل 
  :باشد، داریممی

Min: Ȋ=WL+PR  

ST: Ȓ =L+R 

L ≥0 
R ≥0 
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 23    بهینه پیش گیري از اسرافحد 

 
  :از راه حل الگرانژ داریم

WL+PR-λ(L+R- Ȓ) -μ1L - μ2R  =ȴ  

  :داریم 25تاکر و بررسی شروط آن و تفصیل در جواب آنحل کانبا حل از راه
1-  L=0 , R=0اگر و فقط اگرȒ=0  و استخدام نیروي کار  ریخت و پاشاین یعنی ما  و

ریخـت و  دهد که ما اصال با مسأله براي مقابله با آن نداریم و این تنها در حالتی رخ می
  .مواجه نباشیم پاش

2-L=0 , R>0   و این در حالتی است کهμ2      برابر با صفر گردد؛ بـا جـاي گـذاري ایـن
  :داریم تاکرفروض در شروط کان

W= λ + μ1 

P= λ 

باشد و این بدین معنی است کـه  می W≥Pباشد و به همین دلیل  می≤μ1   0و از آنجا که
بیشـتر از قیمـت    نیروي کـار را برخواهیم گزید که قیمت  ریخت و پاشما در صورتی 
  . خط 2باشد که در نمودار  ریخت و پاش

3- R=0 , L≥0 تـاکر بـه ایـن    نباشد و از حل شروط کـا و این برعکس حالت قبلی می
باشد و این یعنی زمانی کـه   P≥Wافتد که رسیم که حالت فوق زمانی اتفاق مینتیجه می

  . نماییمبیشتر از قیمت نیروي کار باشد ما اقدام به استخدام می ریخت و پاشقیمت 
4-R≥0, L≥0  و این در حالتی است کهμ1=0, μ2=0   گذاري در فروض کـان و با جاي 

و کارفرمـا در صـورتی کـه قیمـت     که بنگـاه  و این یعنی این  W=P: تاکر خواهیم داشت
ریخـت  آوري و قیمت به کارگیري نیروي کار برابر باشند نسبت به جمع ریخت و پاش

 .تفاوت خواهد بودگیري نیروي کار بیو یا به کار و پاش

  فرض بازده نزولی نیروي کار. 10-2

شود که عامـل احیـا   فرض میت عامل احیا را کنار گزارده ثاب در این حالت فرض بازده
باشـد  بازدهی کاهنده دارد و در ضمن پرداختی به عامل احیا که در اینجا نیروي کار می
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ر چند گروه پرداختی ثابت باشد؛ این پرداختی دنمی 26مطابق با بازدهی نهایی نیروي کار
کننده دیگر فرض ساده. )شودوه شغلی میآنچه که از آن در ادارات تعبیر به گر(باشد می

هر گروه شغلی که باشـد از یـک بهـره    کنیم که عامل احیا در فرض می ما این است که
بـراي  MRTR  به عبـارت دیگـر منحنـی    .برخوردار باشد ریخت و پاشوري در احیاي 

در این صورت مدیر تنها در صـورتی  . باشدهمه گروهاي شغلی داراي شیبی یکسان می
شـده بیشـتر از    ریخـت و پـاش  ام به بکارگیري نیروي خواهد نمود که قیمت واحد اقد

هزینه واحد نیروي کار باشد و تا جایی این احیا ادامه خواهد یافـت کـه قیمـت واحـد     
گـروه  تـرین  با هزینه آن برابر گردد و این یعنی ما از نیروي کار در پایین ریخت و پاش

  .باشدها و افزایش احیا میر ما به دنبال کاهش هزینهمدی شغلی استفاده خواهیم کرد زیرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما در این حالـت   ــواب  ج
در ایـن حالـت   . که ما داراي یک گروه شغلی باشـیم یکسـان خواهـد بـود    با فرض این

MRTR خواهـد   27حل ما داخلیما بر خالف مسأله قبل ثابت نبوده و کاهنده بوده و راه
  . بود

Max: Ȓ =F(L,R) 

ST:Ȋ=WL+PQ 

Q=R 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 25    بهینه پیش گیري از اسرافحد 

 
  :حال از راه حل الگرانژ داریم

 F(L,R) -λ(WL+PR - Ȋ) =ȴ  

ϭ  ȴ / ϭL =(ϭF(L,R)/ ϭL) – λW     )۳(  

ϭ  ȴ / ϭR =(ϭF(L,R)/ ϭR) – λP     )۴(  

  : بر یکدیگر داریم 4و 3و از تقسیم دو طرف معادله 

MRTRL,R=(ϭF(L,R)/ ϭL)/(ϭF(L,R)/ ϭR) = W/P 

شـویم و سـود بنگـاه مـا     اي بهینـه مـی  ما در نقطه این تساوي گویاي آن است که
شود که شیب منحنی احیا که برابر است با نرخ نهایی احیاي تکنیکی نیروي حداکثر می

بـر قیمـت عامـل     نیروي کاربا نسبت دستمزد پرداختی به  ریخت و پاشکار در مقابل 
در ). MRTRL,R= W/Pیعنـی  (باشد برابـر شـود   می Iاحیا در بازار که برابر شیب منحنی 

  .باشدگویاي تأمین شروط فوق می  L2به اندازه نیروي کاراستخدام  3نمودار 

  نظر فقهاي معاصر در مورد رابطه هزینه فرصت و اسراف. 11

از آنجا که مبحث هزینه فرصت، بحثی اقتصادي بوده و پرسش از آن، جز با توضـیح و  
فقهاي معظم اکثر اوقات فرصـت پـرداختن بـه    فایده بوده و از طرف دیگر بیان مثال بی

این موضوعات را ندارند لذا مسأله رابطه هزینه فرصت و اسراف در قالب مثالی بیـان و  
  .مورد سوال از مراجع اعظام تقلید قرار گرفت

اگر سنجاق ته گرد بر زمین ریخت بـا فـروض زیـر چـه      سوال بدین نحو بود که
یشتر از هزینه سنجاق باشد؟ هزینه جمع کردن می م؟ اگر هزینه جمع کردن سنجاق بیکن

اگر هزینه جمع کردن سنجاق معادل هزینه . تواند هزینه نیروي کار باشد و یا هزینه برق
بیشتر باشد ولی به دلیل تعلـق   حقیقتسنجاق باشد؟ اگر هزینه جمع کردن سنجاق در 

  ؟باشدهزینه آن کمتر  هایارانه
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مسأله تزاحم دانسته و راه حل آن را در انجام اهم بعضی فقها جواب مسأله را ذیل 
برخـی از علمـا مسـأله فـوق را از بـاب مصـلحت و غبطـه         28.و ترك مهم بیان کردنـد 

برخی از مراجـع نیـز بـر     30.انددیگر بر رعایت قانون ادارات تأکید کرده عده و 29دانسته
جنبـه عقالیـی بـودن    برخی نیز بر  و 31جمع کردن آن به هر نحوي که شده تأکید کرده

  .انداسراف تأکید نموده
توان از باب تزاحم و اهم و مهم دانست و همانگونه که نقل شد مسأله فوق را نمی

از طرف دیگر قـول علمـا در مـورد عمـل     . غبطه که توضیح آن گذشت نیز مصلحت و
فرض ساده در مسأله بوده که در جامعه بـه نـدرت پـیش    طبق قانون ناشی از یک پیش

تـوان  آید و آن اشتغال کامل در ادارات بوده که در شرایط فعلی معدود اداراتی را میمی
یافت که کارمندان آن بدون وقفه به کار خود ادامه دهند مگر در بعضی ادارات و یا نظام 
پرداختی خاص که در این ادارات قانون بیانگر نوع عمل خواهد بود که بسته بـه وضـع   

پاسـخ پـنجم نیـز    . توان نافی پاسخ ما دانستین جواب را نمیادارات متفاوت است و ا
  .خوانی داردکامال با منطق استدالل ما هم

  بنديجمع

امـا ایـن کـه    . در حرمت اسراف شکی نیست و اجماع قطعی بر حرمت آن داللت دارد
مواردي است که کمتر بـدان پرداختـه شـده     شناسی اسراف چیست ازاسراف و مصداق

کند بررسی مبحث هزینـه  وضوعاتی که به این مصداق شناسی کمک مییکی از م. است
  .باشدو تبیین رابطه آن با اسراف می) باشدکه از اصول اقتصاد می(فرصت 

گونه که گذشت هزینه فرصت و اسراف با یکدیگر تزاحم نداشته تـا صـحبت   همان
از حد مالزم از عمل طبق هزینه فرصت و یا اسراف مطرح گردد بلکه اسراف با تجاوز 

بوده و این حد، توسط سه معیار عقل و شرع و عرف شناسایی شده و منظـور از معیـار   
از طرف دیگر مبحث هزینه فرصت امري . عقل رفتار عقالیی و انتخاب عقال بوده است

است که مورد توجه عقال عالم قرار گرفته و اصلی عقالیی بوده که رفتار عقال را بازگو 
، این دو مالزم یکدیگر بـوده و صـحبت از تـزاحم هزینـه فرصـت بـا       در نتیجه .کندمی
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 27    بهینه پیش گیري از اسرافحد 

 
به عبارتی دیگر هزینه فرصت مالکی است تا با تشـخیص  . باشداسراف امري اشتباه می

  . اهم بر مهم در تزاحم، به شناسایی فعل مسرفانه بپردازد
شد باهاي متفاوت میفرصتکه عامل پیدایش هزینه نیروي کاروجود بازار متفاوت 

در یک بازارکار، عین سیره عقال بوده و همان مسأله  ریخت و پاشگردد که و باعث می
مبحث هزینه فرصت عـاملی مـؤثر در تبیـین وظیفـه     . کار دیگري اسراف باشد در بازار

تفصـیل بـازار کـار و بیـان احکـام آن بـه       . باشـد مدیر مسلمان در مواجهه با اسراف می
  . هاي بعدي قرار گیردتواند محل بررسی پژوهشفراخور تفاوت در بازار کار می

  هایادداشت

  
به عنوان مثال منکیو در کتاب اصول علم اقتصاد کالن خود از اصل هزینه فرصت به عنوان . 1

  ) mankiw, 2003( بردیکی از ده اصل اقتصاد نام می
2. Mankiwe 
3. Salvatore 
4.good 
5.services 
6.government bonds 
7.deposited 
8.nominal interest rate  
9.scarcity 
10.decision making 

طور در تئوري اقتصاد خرد عموما این«دارد که به عنوان مثال برانسون اینچنین بیان می. 11
ها روي از اینرو در قلمرو خرد، نوع تحلیل. شود که اقتصاد در اشتغال کامل قرار داردفرض می

صیص منابع کمیاب به موارد استفاده مختلف بر حسب اولویت هاي نسبی و تختعیین قیمت
  ).19، ص1376برانسون، (تمرکز دارند 

12. market rate of trade off 
13. psychic rate of trade off 
14. discount rate 
15. interest rate  

» یحضره الفقیهمن ال «توان به ذکر روایتی پرداخت که شیخ صدوق در به عنوان مثال می. 16
 ده انجام بشخصه خود را اساسى و بزرگ کارهاى: فرمود السالم علیه صادق امام«: آورده است

 چیز؟ چه مانند بزرگ کارهاى :پرسیدند ده، وکالت دیگرى به را اهمیت بى و کوچک کارهاى و
 ).229، ص4، ج1367صدوق، (» کارها این مانند و ملک و خانه خرید مانند: فرمودند
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به عنوان نمونه، صاحب جواهر در نقد نطر برخی از فقها درباره اسراف بودن تزیین  .17
لذت بردن از «: نویسدمساجد به این دلیل که اسراف است و غرض صحیح عقالیی ندارد، می

ها اموال را پوشاك، مسکن و امثال آن از مهمترین اهدافی است که خداي متعال به خاطر آن
به طور غالب هدف از تزیین «: ب آقا رضا همدانی در این باره نوشته است؛ جنا»آفریده است

مساجد عقالیی است؛ مانند بزرگ داشتن شعائر الهی و امثال آن که در این فرض اسراف تحقق 
نبود غرض عقالیی «: نویسداله خویی در نقد اسراف دانستن تزیین مساجد میآیت. »یابدنمی

آمدن اسراف است و بدیهی است که بزرگداشت شعائر الهی از  در مصرف مال از عناصر پدید
  ).52-78، صص1386حسینی، (» آیدمهمترین اغراض عقالیی به شمار می

ها که دور ریختن آن را تقبیح کرده است مانند دور ریختن آب اضافی و مواردي از روایت. 18
 .یا هسته خرما

) 194، ص.ق1414شیخ طوسی، (» یر ِحقِّه ِتَبذیرٌ و إِسرَافإِعطَاء الْمالِ فی غَ«به عنوان مثال . 19
  …و) 185، ص.ق1404حرانی، (» فَإِنّ َإِعطَاء کَالْمالَ فی غَیرِ وجهِه تَبذیرٌ و إِسرَاف«و یا 

بدون هیچ اختالف نظري انجام «: ابن ادریس حلی در این باره نوشته است«به عنوان نمونه . 20
حرام بودن اسراف از احکامی است که جاي شک و «: سخن نراقی... ؛»اسراف حرام است دادن

شبهه و بحث نیست، اجماع قطعی بر حرام بودن اسراف داریم، بلکه ضرورت دینی و روایات 
  ).68، ص1388حسینی، (» کندمتعدد فراوانی آن را اثبات می

اي مکروه و یا فقها پرخوري اند و عدههاي حرام دانستبه عنوان مثال در آب وضو که عده. 21
  .اندیعنی حالتی که شکم انسان پر است اما اشتها دارد و غذا بخورد را مکروه دانسته

» کل مازاد علی االقتصاد اسراف«در احادیث نیز شبیه به این مضمون را داریم از جمله . 22
  ).272، ص15، ج.ق1254محدث نوري، (

ن سود اقتصادي را مفروض گرفت مخصوصا در حالت تغییرات توادر کوتاه مدت می. 23
  .توان متصور شدپیوسته تکنولوژیکی که بلند مدتی نمی

24. Marginal Rate of Technical Revival 
» تحلیل اقتصاد خرد«توان به کتاب حل آن میجهت مشاهده این شروط و راه. 25

)microeconomic analysis,3th, ch4 p:57 ( هال واریان رجوع کردنوشته.  
26 .MPL 
27. enterer solution 

در این موارد باید اهم و مهم مالحظه : ج«اند که آیت اله نوري همدانی اینگونه جواب داده. 28
و نیز آیت اله حکیم نیز ) 9681ثبت شده در سایت معظم له با کد ( شود و طبق آن مشی شود
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 29    بهینه پیش گیري از اسرافحد 

 
اسراف موضوع حکم شرعی «نچنین بیان داشتند که مسأله فوق را از باب تزاحم دانسته و ای

است و فی حد نفسه حرام است و در مفروض سوال از باب تعارض حقوق است و هر کدام 
  .»اهم بود باید انجام دهید و نیز اگر اسراف در ترك اهم صدق کند حرام نیز است

را مالحظه کرد لذا  در مورد سؤال باید مصلحت و غبطه«آیت اله دوزدوزانی بیان داشتند . 29
اعراض کرد و گاهی عکس آن الزم است و اسراف آن ... چه بسا الزم است از مثل سنجاق و

  .»کنداید بلکه هر جا تضییع مال صدق کند اسراف هم صدق مینیست که اشاره کرده
ات اداره بطور کلى اینگونه امور تابع قوانین و مقرر«اند که اي بیان داشتهآیت اله امام خامنه. 30

و نیز آیت اله موسوي اردبیلی ) 68466 :شماره استفتاء ثبت شده در سایت به (» مربوطه است
باشد اگر مسئول این مسائل تابع مقررات و قوانین ادارات مربوطه می«اند که نیز بیان داشته

ده باشند کند، ولی اگر اجازه چنین کاري را نداصاحب اختیار اجازه داده باشد اشکال پیدا نمی
» باید در مصرف بیت المال دقت شده و حیف و میل نشود و هر که تلف کند ضامن است

 ).3880ثبت شده با شماره سوال (
اگر این سنجاق متعلق به دولت و بیت «: مانند آیت اله علوي گرگانی که بیان داشته است. 31

وع نشود الزم است جمع المال باشد و جمع کردن آن موجب تأخیر در راه انداختن ارباب رج
و یا آیت » باشدآوري شود و اسراف نیست و تشخیص موارد خاص بر عهده خود مکلف می

شود و الزم فرض سوال هدر دادن مال و اسراف محسوب می«: انداله صافی گلپایگانی که گفته
ست و است کارمندان رعایت نمایند و مال را تضییع نکنند و جمع کردن آن بر عهده خودشان ا

هاست و اگر از بین رود اگر از طرف اداره مربوطه هزینه شود و جمع آوري گردد بر عهده آن
  و یا آیت اله مکارم شیرازي بیان ) 1کد 373/8/89: شماره دفتري. (»ایشان ضامن هستند

گرنه در پیشگاه خداوند  تمامی افراد باید در حفظ بیت المال کوشا باشند و«اند که داشته
در تمام موارد الزم است از هدر «و آیت اله شاهرودي نیز بیان داشته که » ه خواهند شدمواخذ

  ).892106: ثبت شده با شماره استفتاء(» رفتن اموال عمومی جلوگیري نمایید

  کتابنامه
  .دار صادر: ، بیروتلسان العرب ،).ق1414( ابن منظور، محمد بن مکرم

 :راهنما نامه کارشناسی ارشد،پایان ،»سنت دیدگاه کتاب واسراف از «، )1374( اکبري راد، طیبه
 .علی حجتی کرمانی

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

  6، پیاپی 1390بهار و تابستان  -شماره دوم سوممطالعات اقتصاد اسالمی، سال   30
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 .نشر نی

انتشارات جامعه مدرسین حـوزه علمیـه    :، قمتحف العقول، ).ق1404( حرانی، حسن ابن شعبه
  .قم
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