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چرا علم اقتصاد را مى آموزىم؟

انسان در زندگى خوىش، نىازهاىى دارد که براى ادامٔه حىات ناگزىر است آن ها را 
برآورده کند. منبع رفع اىن نىازها، امکاناتى است که خداوند در اختىار انسان گذاشته است. 
در اىن تصوىر بسىار ساده از زندگى انسان، با دو مفهوم، ىعنى »نىازهاى انسان« و »منابع و 

امکانات« روبه رو مى شوىم. در ادامه، هر ىک از اىن دو مفهوم را توضىح مى دهىم.

نىازهای انسان
انسان  دىگر،  عبارت  به  است؛  تالش  و  فعالىت  براى  او  محرک  انسان  نىازهاى 
به دنبال احساس نىاز تصمىم مى گىرد که آن نىاز را رفع سازد و بعد از رفع نىاز، احساس 

رضاىت مى کند. 
گاهى ممکن است چنىن تصور شود که با گذشت زمان، تمام نىازهاى انسان برطرف 
با  واقع،  در  نىست؛  اّما چنىن  داشت،  نخواهد  فعالىت  براى  محّرکى  دىگر  او  و  مى شود 
برآورده شدن هر نىاز، نىاز جدىدى مطرح مى شود و بدىن ترتىب، همراه با ظهور نىازهاى 
جدىد، انسان به فعالىت بىش تری براى ارتقاى سطح زندگى خوىش مى پردازد؛ مثالً، براى 
اىن  نىاز  اساسى ترىن  محروم اند،  زندگى  امکانات  ابتداىى ترىن  از  که  انسان ها  از  گروهى 

فصل 

اقتصاد چىست؟
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است که سرپناهى داشته باشند تا در آن از گزند سرما، گرما و درندگان مصون بمانند و نىز 
غذاى مختصرى داشته باشند که با آن رفع گرسنگى کنند، اّما وقتى اىن نىازها تا حّد مقبول 
برطرف مى شود، همىن افراد احساس مى کنند که به امکانات رفاهى بىش ترى نىاز دارند؛ 
مثالً ممکن است به فکر مسکنى بزرگ تر و مجهزتر از سرپناه اولىه بىفتند ىا نىازهاى جدىد 

دىگرى براىشان مطرح شود.
بدىن سبب، مى توان گفت که انسان موجودى سىرى ناپذىر است؛ زىرا با برآورده شدن 
پاره اى از نىازهاىش، احساس بى نىازى به او دست نمى دهد بلکه نىازهاى تازه اى در او 

شکل مى گىرد و او با عطش بىش ترى درصدد رفع اىن نىازها برمى آىد.

...و     امنىت       .    بهداشت و درمان  . آموزش .    حمل و نقل     .   مسکن .  پوشاک  . خوراک

نىازهاى مختلف انسان

از نیازهای یک خانوادهٔ روستایی و یک خانوادهٔ شهری فهرستی تهیه کنید .

منابع و امکانات
دربارٔه منابع و امکانات موجود در جهان که انسان براى رفع نىازهاى خود از آن ها 

استفاده مى کند، به دو نکتٔه مهم مى توان اشاره کرد:
نکتٔه اوّ ل اىن که منابع و امکانات موجود در دسترس انسان، محدود است. البته در 
نظر اوّ ل، پذىرش اىن نکته قدرى مشکل است اّما با اندکى دقت، صّحت آن را درمى ىابىم. 
ىک  اختىار  در  که  کارى  نىروى  و  سرماىه  معدنى،  ذخاىر  کشاورزى،  زمىن هاى  مقدار 
جامعه قرار دارد ــ هر قدر هم که زىاد باشد ــ، محدود است. حتى ممکن است زمىن هاى 
کشاورزى نسبتاً زىادى در اختىار جامعه باشد ولى زمىن هاى مرغوبى که بازدهى باالىى 
دارند، کم است. هم چنىن، زمىن هاىى که نزدىک به محلّ   زندگى و تجمع انسان ها قرار 

فعالىت 1ــ1
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قطعه اى زمىن که قسمتى از آن قابل کشت و قسمت هاى دىگر آن غىر قابل کشت است.

دارند و به همىن دلىل، بهره بردارى از آن ها هزىنٔه حمل و نقل چندانى ندارد، محدودند. 
به عالوه، ذخاىر معدنى با وجود فراوان بودن درکرٔه زمىن، به دلىل ناشناخته بودن بسىارى 

از اىن ذخاىر و نىز محدود بودن دانش فنى بشر، باز نامحدود نىستند.

دومىن نکته اىن است که منابع و امکانات مذکور قابلىت هاى مصرف متعددى دارند؛ 
بدىن معنا که از آن ها مى توان براى رفع نىازهاى مختلف و متنوع استفاده کرد؛ مثالً؛ زمىن هاى 
کشاورزى را هم مى توان براى تولىد پوشاک به زىر کشت پنبه برد و هم براى تهىٔه غذا، در آن 
گندم کاشت. الوار تهىه شده از درختان جنگلى را مى توان براى تولىد مىز و صندلى به کار 
برد و هم به صورت هىزم از آن براى اىجاد گرما استفاده کرد. بخشى از نىروى کار موجود 
در ىک جامعه، هم مى تواند در فعالىت هاى تولىدى شرکت کند و هم به شکل نىروى نظامى 
در خدمت تأمىن امنىت کشور باشد؛ بنابراىن، بىش تر منابعى که در دسترس انسان قرار دارد، 
منحصرًا براى رفع ىک نىاز معىن )تولىد کاال براى رفع آن نىاز( به کار نمى رود بلکه براى 

برآوردن نىازهاى دىگر نىز از آن ها استفاده مى شود.

پول ماهیانه یکی از امکاناتی است که والدین در اختیار شما قرار می دهند . ضمن 
برشمردن مصارف متعدد آن ، تحقیق کنید که بهترین راه مصرف این پول چیست؟

فعالىت 2ــ1
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 طرح مسئلۀ اقتصادی
  از مطالب گفته شده مى توان اىن گونه نتىجه گىرى کرد:

1ــ نىازهاى انسان نامحدود است.
2ــ منابع و امکانات موجود محدود است.

3ــ از اىن منابع و امکانات محدود مى توان براى رفع نىازهاى گوناگون استفاده کرد.
ترتىب،  بدىن  نىستند؛  انسان  نامحدود  نىازهاى  رفع  به  قادر  امکانات محدود،  و  منابع 
انسان با ىکی از مهم ترىن مسائل زندگى و موضوع علم اقتصاد، ىعنى مسئلٔه انتخاب مواجه 
مى شود. در واقع، او نمى تواند همٔه خواسته هاىش را با استفاده از امکانات موجود برآورده 
کند؛ بنابراىن، باىد ابتدا آن گروه از نىازهاى خود را که اولوىت بىش ترى دارند، برطرف سازد.
از آن جا که منابع در دسترس انسان، کاربردهاى گوناگون دارند، انسان باىد در مورد 
نحؤه استفاده از اىن منابع تصمىم بگىرد و هم چنىن روش معىنى را انتخاب کند؛ براى مثال، 
باىد تصمىم بگىرد که زمىن هاى کشاورزى محدودى را که در اختىاردارد به زىر کشت گندم 
ببرد ىا اىن که آن ها را به ساختن مسکن اختصاص دهد. اگر بنابر انجام هر دو کار است، 

چه مقدار از زمىن را به هر ىک از اىن دو امر اختصاص دهد؟
پرسش هاىى از اىن قبىل را مى توان در ىک پرسش اساسى خالصه کرد:

» بهترىن روش استفاده از منابع و امکانات کدام است ؟ «

به ىقىن، مالک »بهترىن بودن« اىن است که با استفاده از اىن منابع بتوان بىش ترىن 
مىزان تولىد را به دست آورد و سطح باالترى از رفاه را براى انسان فراهم کرد.

انسان در طول زمان با به کارگىرى قواى فکرى خود، همواره در صدد انجام »بهترىن 
انتخاب« و ىافتن »بهترىن راه« بوده است. حاصل اىن تالش فکرى، پدىد آمدن »اندىشٔه 
اقتصادى« است. با گسترش و پىشرفت تمدن بشرى و به وىژه پىشرفت علم رىاضى، اندىشٔه 
اقتصادى بشر نىز تکامل بىش ترى ىافت و با عنوان »علم اقتصاد« در جاىگاه ىکى از مهم ترىن 

معارف بشرى و علوم دانشگاهى قرار گرفت.
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  علم اقتصاد دربارۀ چه موضوعاتى بحث مى کند؟
با روش هاى خاصى  مانند هر علم دىگرى، دربارٔه موضوعات معىنى  اقتصاد   علم 
بحث مى کند؛ به عبارت دىگر، براى پاسخ گوىى به پرسش هاى مشخصى طراحى شده است.
از  ساده اى  تصوىر  مى پردازد،  آن ها  به  اقتصاد  علم  که  موضوعاتى  براى شناختن 

اقتصاد جامعه را مّدنظر قرار مى دهىم که در زىر آمده است:
افراد جامعه در قالب خانوارها براى رفع نىازهاى خود، به کاالها و خدمات خاصى 
احتىاج دارند. آن ها براى تهىٔه کاالها و استفاده از خدمات موردنىاز خود پول هم مى پردازند.
تولىدکنندگان با هدف کسب سود، کاالها و خدمات موردنىاز مردم را تولىد و عرضه 
مى کنند.آن ها اىن کاالها و خدمات را در بازارها عرضه مى کنند و به فروش مى رسانند.

وقتى به اىن تصوىر ساده از اقتصاد توجه مى کنىم، سؤاالت بسىارى براىمان مطرح 
مى شود؛ از جملٔه اىن سؤال ها مى توان به موارد زىر اشاره کرد:

ــ چگونه مردم در مورد خرىدن ىا نخرىدن ىک کاال تصمىم مى گىرند؟ چگونه مقدار 
کاالىى را که باىد بخرند، تعىىن مى کنند؟

ــ چگونه تولىدکنندگان دربارهٔ تولىد ىا مىزان تولىد ىک کاال تصمىم مى گىرند؟
ــ چرا مقدار بعضى از کاالها در بازار زىاد و بعضى دىگر کم است؟

ىا حتى  ثابت مى ماند  بعضى  قىمت  اّما  افزاىش مى ىابد  بعضى کاالها  قىمت  ــ چرا 
کاهش مى ىابد؟

ــ چرا بعضى مؤسسات تولىدى به سودهاى سرشار دست مى ىابند اّما بعضى دىگر 
ضرر مى کنند و حتى ورشکسته مى شوند؟

ــ چرا در بعضى جوامع، تولىد زىاد و در بعضى کم است؟ چرا رشد اقتصادى بعضى 
کشورها با ثبات و بعضى بى ثبات است؟

ــ چرا قدرت خرىد پول در برخى کشورها مدام کاهش مى ىابد؟ چرا پول برخى کشورها 
قوى تر از پول کشورهاى دىگر است؟

اىن پرسش ها و بسىارى از پرسش هاى مشابه دىگر در محدودٔه مطالعات اقتصادى 
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قرار مى گىرند. علم اقتصاد تالش مى کند تا براى هر ىک از اىن پرسش ها، پاسخ مناسب 
و منطقى بىابد و ارائه کند.

از  فهرستی   ، است  انتخاب«  »مسئلهٔ  اقتصاد  علم  اصلی  موضوع  این  که  به  توجه  با 
گزینه های پیِش  روی خود را در عرصهٔ زندگی فردی ، خانوادگی ، اقتصادی و اجتماعی تهیه 

کنید و در مورد روش انتخاب خود در هر یک گفت وگو کنید .

ـ    1 فعالىت 3   ـ

ـ    1 فعالىت 4   ـ

برخی موضوعات موردبحث علم 
جدول  در  درهم  به طور  اقتصاد 
نمونه  طبق  است.  آمده  روبه رو 
جای  در  و  پیداکنید  را  آن ها 

مناسب بنویسید .
ـــــــــ ــــــــ وـ  ـــــ تـ   الفـ 
ـــــــــ  ــــــــ عـ  ــــــــ قـ  بـ 
ـــــــــ  ــــــــ تـ  ــــــــ دـ  پـ 
ت ـــــــــ م ـــــــــ م ـــــــــــ
ـــــــــ ـــــــ بـ  ـــــــ تـ  سـ 

ت ر  ا  د  ن  ا  س  ب  د  س 
ا ض  ا  ق  ت  ص  ا  د  م  ر 
د ى  ل  و  ت  ا  ى  ل  ا  م 
ر هـ  ج  د  و  ب  م  و  ل  ا 
ا ى  ا  و  ز  ا  ت  ا  ى  ى 
م ج  ر  ن  ى  ن  و  ر  ا  هـ 
د هـ  ض  ر  ع  ک  س  ز  ت  گ 
ى ن  ز  ا  د  ن  ا  س  پ  ذ 
ش د  ر  ک  ف  ر  ص  م  س  ا 
ت ا  د  ر  ا  و  ج  د  ت  ر 
هـ ع  س  و  ت  ن  و  ر  و  ى 

بازىگران و فعاالن در عرصۀ اقتصاد
در عرصٔه اقتصاد جامعه، از ىک سو با خانوارها به عنوان مصرف کنندگان و از سوى 
دىگر، با بنگاه ها و مؤسسات اقتصادى به عنوان تولىد کنندگان و عرضه کنندگان  کاالها و 

مصرف
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1ــ هر نوع سازمان، تشکىالت و شرکت ىا واحد تجارى که به عرضٔه کاال و خدمات مى پردازد، »بنگاه« محسوب 
مى شود؛ بدىن ترتىب، شرکت اىران خودرو، بانک ملى اىران، مغازٔه بقالى محل، دکٔه روزنامه فروشى سر خىابان و حتى 

تاکسى، بنگاه اقتصادى اند

خدمات1روبه روىىم. آن ها کاالها و خدمات مورد نىاز مردم را تولىد و در بازار عرضه مى کنند.
اگر در جامعه فقط اىن دو گروه حاضر و فعال باشند، نبود ىک نهاد براى اىجاد نظم 
و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد احساس مى شود. هم چنىن تماىلى براى تولىد برخى 
کاالها و خدمات )مثل دفاع نظامى( به طور معمول از سوى بنگاه هاى خصوصى وجود 
ندارد. اىن نهاد مى تواند با نظارت بر عملکرد تولىدکنندگان، از ىک سو آن ها را به رعاىت 
کىفىت  که سطح  کند  وادار  را  تولىد کنندگان  مثالً  ــ  بکند  ملزم  قوانىن  و  بعضى ضوابط 
کاالها و اصول بهداشت را رعاىت کنند ــ و از سوى دىگر، با در نظر گرفتن مصالح جامعه 
سىاست هاىى را اعمال کند که تولىد ىک کاال رونق پىدا بکند ىا بىکارى در ىک بخش از 

کشور از بىن برود. اىن نهاد، »دولت« نام دارد.
اگر در بررسى خود از سطح ىک جامعه فراتر بروىم و کّل اقتصاد جهان را در نظر بگىرىم، 
مالحظه مى کنىم که دولت ها هر ىک با برقرارى ضوابطى، سعى در مدىرىت و هداىت اقتصاد 
داخلى خود دارند، در سطح جهان نىز به فعالىت و نظارت نهادهاىى نىاز است که با کمک آن ها 
روابط اقتصادى بىن کشورها بىش تر رونق مى گىرد و حقوق  همٔه طرف هاى درگىر در تجارت 
جهانى حفظ مى شود. سازمان هاى اقتصادى بىن المللى مانند سازمان  تجارت جهانى، بانک 
جهانى، صندوق بىن المللى پول و … اىن نقش نظارتى را در اقتصاد جهان بر عهده دارند.

از:  عبارت اند  جهان  اقتصاد  عرصٔه  در  فعال  و  بازىگر  گروه  چهار  ترتىب،  بدىن 
مصرف کنندگان، تولىدکنندگان، دولت ها و سازمان هاى بىن المللى.

 آىا اقتصاد علم است؟
در هر ىک از علوم بشرى، دانشمندان با استفاده از ابزارهاى خاص و انجام دادن 
آزماىش هاى مرتبط و مناسب، دربارٔه موضوعات و مسائل خاصى مطالعه مى کنند؛ مثالً 
بر ىکدىگر مطالعه مى کنند؛  تأثىر آن ها  در علم شىمى، شىمىدان ها دربارٔه مواد مختلف و 
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زىست شناس ها در مورد وضعىت گونه هاى مختلف جانداران مطالعه مى کنند و … .
همان طورکه مى بىنىد، هر ىک از اىن علوم، فضاىى خاص و متفاوت با ساىر علوم 
دارد. با اىن حال، اگر به همٔه شاخه هاى علوم دقت کنىم، شباهت هاى خاصى در روش 

مطالعٔه دانشمندان پىدا مى کنىم.
در همٔه شاخه هاى علوم، دانشمندان به دنبال ىافتن روابط علت و معلولى بىن پدىده هاى 
مورد مطالعه اند؛ به همىن منظور، به انجام مشاهدات، جمع آورى اطالعات و سپس طبقه بندى 

آن ها مى پردازند.
در مرحلٔه بعد، آن ها براى توجىه واقعىت هاى مورد مطالعه، نظرىات خود را ارائه 
مى دهند و سپس با بررسى بىش تر، نظرىات مطرح شده را ارزىابى مى کنند و دربارٔه رد ىا 

قبول آن ها تصمىم مى گىرند.
خاّص    ابزارهاى  از  استفاده  امکان  اقتصادى،  مطالعات  در  اقتصاددانان  چند  هر 
علوم تجربى مانند مىکروسکوپ، تلسکوپ و نظاىر آن را ندارند اّما با روشى بسىار مشابه روشى 

که در علوم تجربى به کار گرفته مى شود، به بررسى واقعىت ها مى پردازند.
آنان نىز به دنبال کشف روابط علت و معلولى بىن پدىده هاى اقتصادى عالم واقع، با 
جمع آورى مشاهدات و اطالعات، نظرىاتى را ارائه مى کنند و سپس به ارزىابى و قبول ىا رّد 

آن ها مى پردازند. پس آنان نىز با روش علمى مسائل اقتصادى را مطالعه مى کنند.
اقتصاددانان با تکىه بر مطالعات علمى خود، توانسته اند ماهىت روابط علت و معلولى 
بىن پدىده هاى اقتصادى را کشف کنند؛ به همىن دلىل، امروزه مى توان درعرصٔه اقتصاد 
براى رسىدن به هدفى خاص، سىاست هاىى را طراحى و اجرا کرده و نتاىج اجراى آن ها را 
از قبل پىش بىنى کرد. هم چنىن، مى توان با پىش بىنى برخى مشکالتى که ممکن است در 

عرصٔه اقتصاد بروز کند، روش هاىى را براى جلوگىرى از بروز آن ها طراحى کرد.
اىن نتاىج همگى، حاصل استفاده از روش هاى علمى و مدل هاى رىاضى در مطالعات 

اقتصادى و به اصطالح، شکل گىرى و تکامل علم اقتصاد است.
امروزه علم اقتصاد جاىگاه رفىعى بىن مجموعٔه علوم و معارف بشرى دارد. رشتٔه 
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به عنوان ىک رشتٔه تحصىلى مهم مورد توجه  اقتصاد در معتبرترىن دانشگاه هاى جهان 
است و جزء انتخاب هاى اول دانش آموزان نخبه و مستعد براى ورود به دانشگاه محسوب 
مى شود؛ چرا که هم عمق علمى باالىى دارد و هم به دلىل نىاز مؤسسات دولتى و نىز شرکت ها 
و مؤسسات خصوصى به خدمات و مطالعات اقتصاد دانان، از بازار کار خوبى برخوردار 
است. در اىن دانشگاه ها، رشتٔه اقتصاد با تخصص هاى گوناگون و متنوع تدرىس مى شود و 
آن ها سعى مى کنند با تربىت کارشناسان برجستٔه اقتصادى، اعتبار علمى خود را در مقاىسه 

با ساىر دانشگاه ها افزاىش بدهند. 
هم چنىن، امروزه نشرىات علمى فراوان در رشتٔه اقتصاد و گراىش هاى مختلف آن 
منتشر شده و مقاالت علمى بى شمارى در اىن عرصه نوشته مى شود. اىن ها بدىن معناست 
که در جهان امروز اهمىت علم اقتصاد و متخصصان اىن رشته روزبه روز بىش تر مورد 

توجه قرار مى گىرد.

  تعرىف علم اقتصاد
با توجه به آن چه گفتىم، علم اقتصاد دربارٔه چگونگى انتخاب و تصمىم گىرى انسان 
در زندگى اقتصادى خوىش مطالعه مى کند. تصمىماتى که انسان در مورد مسائل اقتصادى 
مى گىرد، عمدتاً رىشه در نىازها و خواسته هاى نامحدود او دارند و باىد از طرىق به کارگىرى 
منابع و امکانات محدود و در دسترس عملى شوند. پس مى توان علم اقتصاد را به صورت 

زىر تعرىف کرد:
»علم اقتصاد علمى است که انتخاب هاى بشر را به صورت رابطٔه بىن منابع و عوامل 
ـ و نىازهاى مادى نامحدود او مطالعه کرده  ـ که موارد استفادٔه مختلف دارندـ  تولىد کمىابـ 

و با ارائٔه بهترىن انتخاب ها، رفتارهاى فردى و جمعى انسان را مدىرىت مى کند.«
اىن تعرىف دقىقاً دربرگىرندٔه سه نکتٔه مهم است که قبالً دربارٔه آن ها سخن گفته اىم. 
اىن سه نکته عبارت اند از: »نامحدود بودن نىازها«، »محدود بودن منابع« و »قابلىت مصارف 
متعدد منابع«؛ از اىن رو، مى توان گفت »هدف علم اقتصاد، راهنماىى انسان براى انجام 
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بهترىن انتخاب و به کارگىرى بهترىن روش جهت استفاده از منابع و امکانات خوىش است.«

 اهمىت اقتصاد
 اقتصاد و مسائل مربوط به آن، فقط ىک جنبه از زندگى انسان است و همٔه زندگى 
با اىن حال، مسائل اقتصادى در زندگى نقش مهمى  انسان در اىن ها خالصه نمى شود. 
دارند. بخش مهمى از تالش انسان ها در طول زندگى، صرف تأمىن معاش و ارتقاى سطح 

زندگى مادى مى شود.
ـ افزاىش سطح رفاه و برخوردارى آحاد  ـ چه درگذشته چه در حالـ  در همٔه جوامعـ 

جامعه از امکانات مادى بىش تر و بهتر، از اهداف بسىار مهم بشر است.
دىن اسالم به عنوان دىنى کامل، در پى سعادت واقعى و کامل انسان هاست و دنىا و 
آخرت را همراه با هم مورد توجه دارد1؛ به عبارت دىگر، با اىن که ارتقاى معنوى انسان و 
خداگونه شدن او را مّدنظر قرار داده است و تالش مى کند انسان را از اسىر شدن به مادىات 
و دل بستن به دنىا برهاند ولى بى اعتناىى به مسائل دنىوى و اقتصادى را قبول ندارد و به دست 
آوردن آخرت را در گرو از دست دادن و کنار گذاشتن دنىا نمى بىند. اسالم در دسترس 
نبودن معاش را خطرى مى داند که اعتقادات انسان را تهدىد مى کند2. از نظر اسالم، تالش 
براى رفع فقر و رسىدن به رفاه و توانگرى مادى پسندىده است و فردى که براى ارتقاى 
سطح زندگى خانواده اش مى کوشد، همانند کسى که در راه خدا جهاد مى کند، شاىستٔه تقدىر 
است3؛ بدىن ترتىب، از نظر اسالم، اقتصاد در زندگى فرد اهمىت وىژه اى دارد. عالوه بر 
اىن، ىکى از علل اهمىت روزافزون مسائل اقتصادى در جهان امروز، تأثىر عوامل اقتصادى 
بر همٔه جنبه هاى زندگى ملل ــ اعم از اجتماعى، سىاسى و فرهنگى ــ است. کشورى که 
وضعىت اقتصادى آن نابسامان باشد و نتواند پابه پاى بقىٔه کشورهاى دنىا درمسىر پىشرفتى 
همه     جانبه حرکت کند، بسىار آسىب پذىر شده و از نظر اجتماعى و سىاسى به بحران هاى 

)2 1ــ ربنا اتنا فى الدنىا حسنه و فى االخره حسنه )قرآن کرىم؛ سورٔه بقره، آىٔه 1
2ــ من ال معاش له، ال معاد له )بحاراالنوار؛ جلد 5، ص 295(

3ــ الکاد على عىاله، کالمجاهد فى سبىل الله )بحاراالنوار؛ جلد 96،  ص324(
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گسترده دچار مى شود. چنىن جامعه اى نمى تواند با اتکا به فرهنگ ملى خود، مسىر آىندٔه 
خوىش را تعىىن کند و به شّدت تحت تأثىر فرهنگ هاى مهاجم قرار مى گىرد؛ از اىن رو، 
اگر جامعه اى به دنبال حفظ استقالل سىاسى و فرهنگى خود است، باىد به رشد و پىشرفت 

اقتصادى به مثابه ىکى از مهم ترىن ابزارها در اىن مسىر توجه کند.
علم اقتصاد به اىن دلىل، اهمىت بسىارى دارد که در عرصٔه مسائل اقتصادى، راه 
انتخاب بهتر را به انسان آموزش مى دهد. جوامع انسانى به کمک علم اقتصاد مى توانند 
براى استفاده از منابع محدود خود، روش مناسب ترى بىابند و آن را براى دست ىابى به نتىجٔه 

مطلوب به کار گىرند.

  علم اقتصاد وتعالىم اسالمى
   براساس علم اقتصاد، انسان موجودى سىرى ناپذىر و داراى نىازهاى نامحدود است 
و  قناعت  بر  تأکىد  اسالم ضمن  دارد.  اختىار  در  را  ثروت هاى محدود جهان  و  منابع  که 
پرهىز از مصرف گراىى و به عبارتى، محدود کردن نىازهاى انسان، نعمت هاى الهى را بى حد 
و حصر و نامحدود معرفى مى کند1. بر اىن اساس، ممکن است چنىن به نظر رسد که مىان 
پىش فرض هاى علم اقتصاد و تعالىم اسالمى تقابلى آشکار وجود دارد ولى با اندکى تأمل 
مى توان درىافت که نامحدود بودن نىازهاى انسان، الزاماً به معناى مصرف گراىى و تأکىد بر 
مظاهر مادى نىست. در پاره اى از جوامع غىراسالمى، مصرف زىاد نوعى ارزش محسوب 
مى شود. در اىن جوامع، با توجه به سىرى ناپذىرى انسان و نامحدود بودن نىازهاىش مصرف 
هر چه بىش تر و تأمىن امکانات مادى، رفاهى و تجملى تجوىز مى شود؛ در حالى که تفکر 
اسالمى، رشد و تعالى فکرى و روحى انسان را ارزش مى داند؛ بدىن سبب، جامعٔه اسالمى 
باىد با صرف امکانات کافى در جهت رشد و تعالى انسان، اسباب پىشرفت او را فراهم سازد. 
براى تحقق اىن امر، الزم است سرماىه گذارى هاى عظىمى براى تأسىس نهادهاى فرهنگى 

صورت پذىرد.
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همان طور که مالحظه مى شود، هدف جامعٔه مصرفى غىراسالمى، افزاىش مصرف و 
رفاه زىاد و تجمالت و هدف جامعٔه اسالمى، ارتقاى سطح فرهنگى و تعالى فکرى انسان 
است. هر دو جامعه در راه رسىدن به خواسته هاى خود سىرى ناپذىرند؛ جامعٔه غىراسالمى، 
مصرف بىش تر و جامعٔه اسالمى، تعالى فکرى بىش تر را مى خواهد؛ از اىن رو، هر دو جامعه 
منابع و  به  نىازها،  اىن  براى رفع  و  دارند  نامحدودى  نىازهاى  به خواسته هاىشان  توجه  با 
امکانات نىازمندند. همان طور که مالحظه مى شود، فرض نامحدود بودن نىازهاى انسان با 

الگوى مصرف اسالمى لزوماً ناسازگار نىست.
از سوى دىگر، پذىرفتن فرض محدود بودن منابع در دسترس انسان با اعتقاد به   بى حد  و 
حصر بودن نعمت هاى الهى ناسازگار نىست؛ زىرا ممکن است پاىىن بودن سطح دانش فنى 
انسان سبب محدودىت منابع باشد. سطح پاىىن دانش فنى در جامعه سبب مى شود که انسان 
ـ بشناسد و از آن ها بهره بردارى کند؛ در نتىجه،  ـ چنان که باىدـ  نتواند نعمت هاى فراوان راـ 

فقط به استفاده از قسمت ناچىزى از آن ها بسنده مى کند.
هم چنىن ممکن است محدودىت منابع به سبب استفادٔه نادرست و مصرف بىش از 
حد باشد؛ مثالً، منابعى که باىد در خدمت آبادانى و افزاىش سطح رفاه انسان ها قرار گىرد، 
ممکن است صرف کشتار و جنگ افروزى شود؛ پس، محدود بودن منابع ىا به اىن دلىل 
است که انسان راه استفاده از منابع را کشف نکرده است ىا اىن که از اىن ثروت ها به صورت 
نادرست استفاده مى کند؛ بنابراىن، بىن پىش فرض هاى اولىٔه علم اقتصاد و تعالىم اسالمى 

تقابلى وجود ندارد.

چند مفهوم اوّ لىه
    1ــ کاال: نىازهاى انسان از طرىق مصرف محصوالت مختلفى که تولىدکنندگان 
آن ها را تولىد و عرضه مى کنند، برطرف مى شود؛ مثالً، انسان نىاز به غذا را از طرىق مصرف 
محصوالت غذاىى رفع مى کند. لوازم التحرىر، لباس، دارو، اسباب بازى، پارچه، انواع 
مىوه و … همه کاال هستند؛ به بىان دىگر، کاال عبارت از شىئى است که براى تأمىن و رفع 
ىکى از نىازهاى انسان مورد استفاده قرار مى گىرد. براى به دست آوردن اىن کاالها باىد به 
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تولىدکنندگان ىا عرضه کنندگان آن ها پول بپردازىم.

2ــ خدمات: آن چه انسان در مقابل پول خرىدارى مى کند و به وسىلٔه آن نىازهاىش 
را برطرف مى سازد، فقط در اشىاى فىزىکى خالصه نمى شود؛ براى مثال، انسان به دانستن 
نىاز دارد و براى رفع اىن نىاز باىد به مؤسسات آموزشى مراجعه کرده و با پرداخت پول ىا 
مالىات، آموزش موردنىاز خود را خرىدارى کند. در اىن مثال، او کاالى قابل لمسى را 
خرىدارى نکرده است اّما در ازاى پولى که پرداخت کرده بر دانسته هاى خود افزوده است. 

خدماتى که معلمان، پزشکان و مشاوران حقوقى ارائه مى کنند نىز از اىن نوع است.
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ـ    1 فعالىت 5 ـ

چند نمونه از کاالها و خدماتی را که در طول یک ماه مورد استفادهٔ خانوادهٔ شما قرار 
می گیرد ، فهرست کنید .
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3ــ کاالهاى مصرفى و واسطه اى: کاالهاىى که در بازار عرضه مى شوند و به 
فروش مى رسند، ممکن است توسط مصرف کنندگان نهاىى خرىدارى شوند و به  مصرف 
برسند که به آن ها »کاالى مصرفى« مى گوىىم؛ هم چنىن، هرگاه تولىدکنندگان دىگرى براى 
ادامهٔ  فرآىند تولىد و تبدىل آن ها به کاالهاى مختلف دىگر، آن ها را خرىدارى کنند و مورد 
که  فرنگى اى  مثال گوجه  براى  مى نامىم.  را کاالى واسطه اى  آن ها  قرار دهند،  استفاده 
خانوارها تهىه مى کنند و به مصرف مى رسانند، »کاالى مصرفى« نام دارد اّما وقتى همان 
گوجه فرنگى توسط کارخانه ها خرىدارى مى شود و براى تولىد کاالهاى دىگر مثل رب 
گوجه فرنگى به کار مى رود، »کاالى واسطه اى« نام دارد. اىن طبقه بندى در مورد خدمات 
نىز صدق مى کند. البته برخى کاالهاى مصرفى، خودشان مصرف نمى شوند بلکه در طول 
زمان خدمات ارائه شده از سوى آن ها مورد مصرف قرار مى گىرد؛ مثل اتومبىل و ىخچال 
در منزل؛ به اىن کاالها، در اقتصاد »کاالى بادوام« گوىند. اگر کاالهاى بادوام، در فرآىند 
تولىد و به  وسىلٔه بنگاه هاى تولىدى به کار گرفته شوند، »کاالى سرماىه اى« نامىده مى شوند.
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اولىٔه  نىازهاى  تأمىن  براى  ىا  تولىدى  کاالهاى  تجملى:  و  کاالى ضرورى  4ــ 
مصرف کنندگان )مانند خوراک، پوشاک و مسکن( ىا براى تأمىن نىازهاى کم اهمىت تر آنان 
)مانند لوستر و فرش هاى گران قىمت( مصرف مى شود. کاالهاىى که نىازهاى اولىه را برطرف 
مى کنند، »کاالهاى ضرورى« و کاالهاى دستٔه دوم، »کاالهاى لوکس و تجملى« نام دارند.
5  ــ هزىنۀ فرصت: وقتى منابع و امکانات در دسترس را که قابلىت مصارف متعدد 
دارد، به مصرف خاصى مى رسانىم، در واقع از مصارف دىگر آن و آثار و نتاىجى که مى توانست 
به بار آورد، صرف نظر کرده اىم؛ مثالً، اگر زمىنى را به کشت پنبه اختصاص دادىم، عمالً 
از گندمى که مى توانستىم از آن برداشت کنىم، صرف نظر کرده اىم ىا اگر پولمان را به خرىد 
لباس اختصاص دادىم، از خرىد کتاب و ساىر ملزومات و نفعى که از آن ها مى توانستىم ببرىم، 
محروم شده اىم. »هزىنٔه فرصت« ىا »هزىنٔه فرصت از دست رفته«، بىانگر آن چىزى است که 
از آن صرف نظر کرده و به عبارتى، آن را از دست داده اىم. در مثال محصول پنبه، با تصمىم 
گرفتن به کشت پنبه از محصول گندم محروم شده اىم؛ ىعنى، هزىنٔه فرصت کاشت پنبه، مىزان 

محصول گندمى است که از آن صرف نظر کرده اىم. 
 همىن موضوع را مى توان در قالب مثالى دىگر مورد توجه قرار داد. ىک دانش آموز  
مى تواند فرصت زمانى را که در اختىار دارد، به سىنما رفتن و تماشاى ىک فىلم ىا مطالعه و 
ىادگىرى و افزاىش دانش و مهارت اختصاص دهد. اگر وى تصمىم به رفتن سىنما بگىرد، 
در واقع فرصت افزاىش مهارت و دانش را از دست داده است که آن را مى توان به عنوان 

هزىنٔه فرصت سىنما رفتن در نظر گرفت.
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؟
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موارد مصرف وقت خود را ذکر کرده و مهم ترین آن ها را مشخص کنید .

ـ    1 فعالىت 6 ـ

1ــ منظور از داشتن »قابلیت مصارف متعدد« منابع و امکانات چیست؟
2ــ چرا افراد باید در میان خواسته های خود به انتخاب دست بزنند؟

جامعه  اقتصادی  زندگی  در  را  مسائلی  چه  علمی  روش  به کارگیری  با  شما،  نظر  به  3ــ 
می توان پیش بینی کرد؟

4ــ به نظر شما دولت چگونه می تواند بر فعالیت تولیدکنندگان نظارت بکند؟
ـ  اقتصاد چیست؟ دیدگاه اسالم نسبت به اقتصاد چگونه است؟  5    ـ

ـ سیاسی جامعه چه ارتباطی وجود دارد؟ 6  ــ بین وضعیت اقتصادی و استقالل فرهنگیـ 
7  ــ فرض کنید جامعه ای به جای تولید کاالهای اساسی و ضروری به تولید کاالهای لوکس 

و تجملی بپردازد . به نظر شما ، آیا این اقدام صحیح است؟ چرا؟
8   ــ هزینهٔ فرصت بیانگر چه  چیزی است؟ این اصل چگونه درتصمیم گیری درست به 

ما کمک می کند؟

پرسش


