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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

وحیـانی در هـای  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  متقناسالم به عنوان 
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  سوی امام خمینی توجه به این حقیقت راهبردی از

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
زمینه  ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد،

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  

 سه
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در زمینه مباحـث اقتصـاد خـرد بـرای  کمک درسی و حتی متن درسیاین اثر به عنوان منبع 

ان بـه منـد در مقطع ارشد فراهم شده است که البته دیگر عالقه نشجویان رشته اقتصاد اسالمیدا
  .شوند مند توانند از آن بهره میاین زمینه تحقیقی نیز 

پیشـنهادهای شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
محمدحسین کرمـی  انآقایمحترم اثر،  انمؤلف های داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

کتر سیدکاظم رجایی و دسـتیار االسالم والمسلمین د حجت اثر، محترم ناظرو نیز از  و همکاران
    .سپاسگزاری کند محترم این پژوهش، آقای سعید گودرزی

  

 چهار
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  پیشگفتار

منتشـر شـد. از   میدرآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگـرش اسـالکتابی با عنوان  ١٣٧٨در سال 
اقتصـاد خـرد مطـرح نشـده بـود و  های بسیاری از مباحث و سرفصـل یادشدهآنجا که در کتاب 

تازه نیاز داشت؛ لذا گروه اقتصاد پژوهشکده علـوم  های مباحث آن نیز به بازسازی و درج دیدگاه
بـا اقتصـاد خـرد؛ اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصمیم گرفت کتاب دیگری را با عنـوان 

تهیه و تدوین کند که نه تنها فاقد نواقص باال باشـد؛   میرویکردی انتقادی بر اساس نگرش اسال
بلکه بتواند در سطح باالتری در جامعه علمی اقتصاد استفاده شود. بر این اساس، کتابی که پیش 

  رو دارید نسبت به کتاب منتشر شده قبلی مزایای ذیل را دارد:
  

  الف) مزایای کلی این کتاب
. طرح مباحث بیشتری در حوزه اقتصاد خرد و بازنگری کلی در مباحث گذشته؛ به نحـوی ١

، بازارهـای رقابـت انحصـاری و هـا که این کتاب، به استثنای چنـد مبحـث، ماننـد نظریـه بازی
  هد؛د میپوشش  انحصار چند جانبه و اقتصاد اطالعات، تقریبًا همه عناوین دیگر اقتصاد خرد را

بـه نحـوی تنظـیم  ها . در پایان هر فصل، خالصه مطالب اضافه شده اسـت. ایـن خالصـه٢
  هد؛د میکه چارچوب کلی مباحث هر فصل را با بیانی روان در اختیار خوانندگان قرار  اند شده
. منابع تا حدودی بروز رسانی شده است. ضمن آنکه منابع این کتـاب، نسـبت بـه تـألیف ٣

  افزایش یافته که این خود حاکی از رویه پژوهشی حاکم بر این تألیف است؛گذشته 
رو بـرای  ایـندرصد از مطالب کتاب پیشین به این کتاب منتقل شده است؛ از  ٣٠. حدود ۴

  ارج نهادن به تالش مؤلفان کتاب پیشین، نام همه آنها در شناسه کتاب حاضر درج شده است.
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  ن کتابای های ب) مزایای هر یک از بخش
ــانی و روش١ ــ . بخــش مب ــوان شناس ــن بخــش، فصــلی تحــت عن ــرد: در ای  ی اقتصــاد خ

افزوده شده است. مزیـت ایـن فصـل آن اسـت کـه » تحلیل سیر تاریخی پیدایش اقتصاد خرد«
هـد و د میی نظریات اقتصاد خرد و چرایی ارائه چنین نظریاتی قرار گیر خواننده را در مسیر شکل
رو  ایـنود؛ از شـ میدیگر اقتصاد خرد، بدون مقدمه وارد بحـث ن های برخالف بسیاری از کتاب
تـوان بـه تغییـرات  میود. از دیگر تغییرات عمده در این بخش، ش میموجب سرگردانی خواننده ن

  اساسی در مباحث مربوط به منطق رفتار اقتصادی نیز اشاره کرد؛
و نمودارهـای مناسـب،  : در این بخش با افزودن توضیحاتکننده . بخش تقاضای مصرف٢

ی تبیـین شـوند و تـر سعی شده است نظریات تقاضا در اقتصاد متعارف به طرز بهتر و قابـل فهم
منطق رفتاری این نظریات نیز تا حد زیادی مورد بازنگری قرار گیرند. یکی دیگر از تغییرات ایـن 

اسـت. در بخش، ارائه تحلیلی جامع در خصوص مطلوبیِت ناشـی از مصـرف خـود و دیگـران 
بحث تقاضا از دیدگاه اسالمی نیز ضمن اصالح و غنـا بخشـیدن بـه مطالـب گذشـته، مطالـب 

  ای نیز افزوده شده است؛ تازه
. بخش عرضه: در این بخش، مباحـث مربـوط بـه عرضـه در اقتصـاد متعـارف بـا برخـی ٣

، تـا لمان. در مبحث عرضه از دیدگاه اسالمی، نظریات اقتصـاددانان مسـاند تغییرات مطرح شده
تولید از  های حدود زیادی، بسط و تقویت شده و در انتهای این بخش، بحثی در خصوص هزینه

  دیدگاه اسالمی افزوده شده است؛
. بخش بازار: در این بخش ضمن تغییرات قابل مالحظـه در بحـث بـازار رقابـت کامـل و ۴

اقتصادی، مباحث مربوط به بازار انحصار کامل و بازار عوامل  آل ایدهعنوان الگوی  رزیابی آن بها
. شایان ذکر اند تفصیلی اضافه شده طور تولید نیز، به انضمام مالحظات اسالمی مربوط به آنها به

جامعـه  است که از این دو عنوان مهم در تألیف قبلی بحثی به میان نیامـده بـود. بحـث بـازار در
اسالمی نیز با تغییرات گسترده نسبت به تألیف گذشته و اضافه کردن مطالـب جدیـد، بـازنگری 

  اساسی شده است؛
. بخش تعادل عمومی و اقتصاد رفاه: در ابتدای این بخش، بحث تعادل عمومی کـه نقـش ۵

 بـر نمهمی در مباحث اقتصاد خرد دارد، افزوده شـده اسـت. در مباحـث اقتصـاد رفـاه نیـز افزو
 طور پارتو و رفاه اقتصادی، مباحثی کـه بـهتغییرات و اضافات بسیاری در مباحث مربوط به بهینه 

  ود حذف شده است.ش میعمده به بخش عمومی مربوط 
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شایان ذکر است که این کتاب هرچنـد درصـدد کشـف و ارائـه مبـانی و اصـولی اسـت کـه 
  میاقتصاد خرد اسالمی را نمایان سازد و بتوان با آنها رفتار اقتصادی در جوامع اسالدورنمایی از 

ارد. بـا د مـیابتدایی در این زمینـه را بـر  های ی را مقایسه کرد، اما اذعان دارد که گامدار سرمایهو 
رسد این کتاب در حال حاضر، بتواند تـا حـدودی خـأل منبـع و حتـی مـتن  میاین همه، به نظر 

و بانکـداری اسـالمی را  سی اقتصاد خرد اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد اسـالمیدر
ساختن  مند برطرف کند. امید است استادان و محققان ارجمند اقتصاد در حوزه و دانشگاه با بهره

  ب را فراهم کنند.ساختن مباحث کتا تر پژوهشگاه از پیشنهادها و انتقادات خود، زمینه غنی
  

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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 مقدمه

د ایـن اسـت کـه پرداز میبر اساس دیدگاه متعارف، مسئله اقتصادی جامعه که اقتصاد خرد به آن 
کاالها و خدماتی اختصاص یابد و چقدر از هـر یـک از ایـن  اوًال منابع کمیاب باید به تولید چه

 کاالها و خدمات تولید شود؛ ثانیًا کاالها و خدمات تولید شده چگونه و چقدر بایـد میـان افـراد
توزیع شود. در اقتصاد خرد ابتدا تنها مسـئله اول، یعنـی تخصـیص بهینـه منـابع کمیـاب بـرای 

 هـای نامحدود بشر مطرح بود. تنها بحث مطرح در این زمینه، این بـود کـه گزینش های خواسته
نامحـدود افـراد  های چگونه به تخصیص منابع کمیـاب بـرای خواسـته ها اقتصادی افراد و بنگاه

د کـه بیـان ش مینجامد؛ اما توزیع بحثی ارزشی و خارج از حوزه علم اقتصاد قلمداد ا میجامعه 
اقتصادی بود. به مرور زمان اقتصاددانان به این نکته پی بردند کـه  های آن بر عهدۀ مکاتب و نظام

توان از مسئله توزیع جدا و به تنهایی از آن بحث کرد؛ بلکه بـرای پاسـخ  میمسئله تخصیص را ن
  1زمان مورد بحث قرار گیرند. هم طور ئل اصلی اقتصاد خرد، این دو مسئله باید بهبه مسا

در مسئله تخصیص، اساس اقتصاد خرد کنونی بر این است که اگـر عـامالِن فـردی اقتصـاد 
مانند عرضه و تقاضاکنندگان کاالها و خدمات و نیز عوامل تولید به حال خود رهـا شـوند و جـز 

ولت در امور آنان دخالت نکند، اقتصاد خـود بـه خـود بـه تخصـیص بهینـه در مواردی اندک، د
تعـادلی  هـای ی سازوکار قیمت و بر اساس مقادیر و قیمتگیر انجامد. این تخصیص با شکل می

ین و تـر پذیرد. با وجود رابطه نزدیک میان سـازوکار قیمـت و تخصـیص بهینـه، مهم میصورت 
خـورد، چگـونگی تعیـین قیمـت کاالهـا و  میبه چشم  ین عنصری که در اقتصاد خردتر برجسته

                                                               
1. Layard; Walters, Microeconomic Theory, p. 18. 
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خدمات و نیز عوامل تولید است و به همین دلیـل، موضـوع مـورد مطالعـه در اقتصـاد خـرد بـه 
  شهرت یافته است.» ها نظریه قیمت«

گوینـد؛ یـک نـوع آن از  مـیدر مسئله توزیع، اکنون اقتصاددانان درباره دو نوع توزیع سـخن 
آید. هنگامی که منابع اقتصـادی بـه تولیـد کاالهـا و خـدمات  میرون بی یادشدهدرون تخصیص 
رو آنـان  ایناز   ورزند؛ میی به این تخصیص مبادرت های وند، عوامل و بنگاهش میاختصاص داده 

انند و به دیگر سخن محصوالت میـان آنـان توزیـع د میخود را در محصوالت تولید شده سهیم 
ن توزیع کـارکردی نـام گذاشـت، در اقتصـاد خـرد کنـونی مـورد توا میود. این توزیع را که ش می

بلکـه مربـوط بـه قبـل از   جوشـد؛ مـید. نوع دیگر توزیع از درون تخصیص نگیر میمطالعه قرار 
قبـل از تخصـیص منـابع  هـا تخصیص و یا بعد از آن است. هر امکاناتی کـه بـه عوامـل و بنگاه

اقتصادی داده شود به این دسته از توزیع مربوط است. از سـوی دیگـر هـر محصـولی کـه میـان 
از طریـق   ،باشد، اگر دوباره میان افراد دیگـری بـا هدیـه و بخشـش پدیدآورندگان آن توزیع شده

 طور یز به این دسته مربوط است. از چنین تـوزیعی بـهمالیات و مانند آن توزیع شود، این توزیع ن
ود؛ امـا از آنجـا کـه اقتصـاد متعـارف مسـئله ش میمفصل در اقتصاد بخش عمومی سخن گفته 

کلی از ارتباط میـان ایـن نـوع  طور اند، در اقتصاد خرد بهد میتخصیص را از مسئله توزیع جدا ن
  آید. میتوزیع با تخصیص بهینه نیز سخن به میان 

توانند در چگونگی تخصیص و توزیع تأثیر داشته باشند؛ از  میاعتقادی مختلف  های گرایش
ای از امور مربوط به تخصیص و توزیـع  رو کنشگران اقتصادی مسلمان و غیرمسلمان در پاره این

ود که نظریات مربوط به آنها نیز متفاوت شـود. ش میبا یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت موجب 
توان گفت علم اقتصاد، به خصوص اقتصـاد خـرد، هماننـد علـوم انسـانی دیگـر  میکلی  طور به

، ارادی، هـا و واکنش هـا . این کنشگوید میی انسان سخن ها و واکنش ها درباره بخشی از کنش
گاهانه هدفی را در نظر  گاهانه و هدفمند هستند. انسان در رفتارهای اقتصادی خود، آ و  دگیر میآ

 یند.گز مین، شیوه و کنش مناسب را بر برای نیل به آ
 طور . ایـن اهـداف بـهدگیـر میهر گزینش اقتصادی با در نظر گرفتن چند هدف پیاپی انجام 

به هم مرتبطند. یکی از اهداف، هـدف نهـایی و یکـی دیگـر هـدف ابتـدایی اسـت و  ای زنجیره
نـد. گیر میوجـه قـرار هستند که هر یک برای نیل به هدف دیگری مورد ت ای اهداف دیگر واسطه

به یک رفتار اقتصادی مانند تقاضا اشاره کرد. هـدف ابتـدایی تقاضـاکننده از  توان میبرای نمونه 
د بـه انگیـزه تـرمیم و تقویـت قـوای توان میتقاضای یک وعده غذا، رفع گرسنگی است که خود 
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انجام گیرد و تقویت قوا نیز ممکن است به منظور کسب توانایی برای مطالعه و تعلـیم و   میجس
 تعلم انجام پذیرد و... .

، در گـزینش نـوع و مقـدار و کیفیـت ای ی اهـداف زنجیـرهها بدیهی است هر یک از حلقـه
یر ینـد تـأثگز میی قبل از آن و در نهایت، در رفتاری که شخص بـرای نیـل بـه هـدف برها حلقه
، متفـاوت بـا کنـد میتقاضـا   میارد. غذایی که یک ورزشکار صرفًا به منظور تقویت جسگذ می

و غـذای هـر یـک از  کند میغذایی است که یک سیاستمدار صرفًا به منظور تقویت ذهن تقاضا 
، تقرب بـه خـدا را یادشدهاهداف  بر آنان متفاوت با غذای مورد تقاضای شخصی است که افزون

د. در این صورت، او در انتخاِب نوع، مقدار و شیوه گزینش، به پرهیز از محرمـات و یجو مینیز 
 عمل به واجبات نیز توجه دارد.

 ها گفت که اگر سلسله اهداف و شیوه نیل به آنهـا در همـه انسـان توان میبا توجه به این بیان 
 ها ا اگر اهـداف و شـیوهند؛ امز مییکسان باشد، در موارد مختلف رفتار یکسانی از همه آنان سر 

متفاوت باشند، در بسیاری از موارد، رفتار افراد با یکدیگر متفاوت خواهد بـود. در ایـن تفـاوت، 
رو،  ایناهداف نهایی و مواردی که در انتهای زنجیره اهداف قرار دارند، اهمیت بیشتری دارند؛ از 

امـا از آنجـا کـه در اهـداف نهـایی فتد که افرادی در اهداف ابتـدایی مشـترکند، ا میبسیار اتفاق 
 .کند میی متفاوتی از آنان بروز ها اختالف دارند، کنش

د رفتار توان میاز افراد که دارای رفتارهای اقتصادی مشابهی باشند، نظریه واحدی  ای مجموعههر 
بزنند، دارای اهداف مشترکی باشند و دست به رفتار یکسانی  ها آنان را تبیین کند؛ پس اگر همه انسان

ی متفاوتی ها به مجموعه ها یک علم اقتصاد برای تبیین رفتار همه آنان کافی خواهد بود؛ اما اگر انسان
 ای تقسیم شوند که رفتارهای متمایزی از یکدیگر داشته باشند، هر یک نیاز به علـم اقتصـاد جداگانـه

انسانی را تنهـا دسـتیابی  یها هدف نهایی فعالیت ای خواهند داشت. از میان مکاتب اعتقادی، دسته
. آنان خواه از لحاظ نظری معتقـد بـه خـدا و انندد میو کماالت دنیوی  ها به مواهب، لذایذ، خوشی

 آیـد میجهان واپسین باشند و خواه نباشند، به سـعادتی فراتـر از آنچـه در دنیـای خـاکی بـه دسـت 
نـد. خواه  مـیآن را تنها برای دنیای خود یشند. آنان اگر به ادیان الهی نیز گرایش داشته باشند، اند مین

ینـد، گز میی اقتصادی متناسب با آن را بـر ها ، کنشکند میمسلمًا انسانی که چنین هدفی را تعقیب 
ینند که آنان را هرچه گز میی که غایتشان کسب رفاه بیشتر در دنیاست. اینان روشی را نیز بر های کنش
مانند و معموًال از  میبهره  بیرو از رهنمودهای الهی  ایناند؛ از به آمال و آرزوهای دنیایی برس تر سریع

  جویند. میادیان الهی گریزانند؛ زیرا ادیان الهی مقاصدی فراتر از عالم خاکی را 
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دسته دیگر کامًال در مقابل گروه اول قرار دارنـد و معتقـد بـه اهـدافی فراتـر از دنیـای مـادی 
ینـد. ایـن جو میو کمال انسانی را در تقرب به خداوند  اند را باور کرده هستند. آنان جهان آخرت

آرمان در رفتار اقتصادی آنان تأثیر بسزایی دارد. پیروان ادیـان الهـی، اگـر در عمـل نیـز خـداجو 
، بلکه تنهـا بخشـی از آن را کنند میمنافع دنیوی نباشند، همه وقت خود را صرف دنیا و تحصیل 

هنـد. اینـان در د میای برای تحصیل کماالت انسـانی اسـت بـه ایـن امـر اختصـاص  که مقدمه
و بـه  ها یشـند، بلکـه منـافع عمـوم انسـاناند  مـیی اقتصادی تنها به منـافع خـویش نها گزینش

بدیهی است چنین افرادی برای نیـل بـه اهـداف ند. گیر میخصوص مسلمانان نیازمند را در نظر 
نیستند. اهداف جاودانه انسانی و راه دستیابی به آنهـا  نیاز بیانسانی خویش از رهنمودهای دینی 

 آنقدر پیچیده و مشکل است که عقل و تجربه انسانی از فهم کامل آنها ناتوان است.
تواند برای همه جوامع  مید خرد نی اقتصاها با توجه به آنچه گفته شد آشکار است که تحلیل

با اقتصاد مربـوط بـه  کند میانسانی یکسان باشد. آیا اقتصادی که رفتار جامعه دنیاطلب را تبیین 
سود و  سازی بیشینه اش فرض اساسی پیشیکسان است؟ آیا اقتصاد خردی که  جو جامعه جاودانه

نـد گیر مینافع دیگران را نیز در نظر که در رفتارشان م ای مطلوبیت دنیوی است برای افراد جامعه
ی اقتصـادی را هـا از فعالیت ؟ آیا علم اقتصادی که عقالنیت ِصرف و زدودن دیـنکند میکفایت 

 د به بررسی رفتار یک جامعه دینی بپردازد؟ توان میهد، د میی خود قرار ها مبنای گزینش
؛ زیـرا آنـان مـورد کند میرا دو چندان  شناس پژوهشگران اسالمپاسخ به این سؤاالت وظیفه 

 تـوان میلبد و اگـر ط میند که اگر جامعه دینی علم اقتصادی مختص به خود را گیر میسؤال قرار 
و رهنمودهای دینی، علم اقتصاد نویی بنا نهـاد، پـس چـرا  ها ، آرمانها با توجه به اهداف، بینش

 ه است.ارائه نشد  میتاکنون چنین عل
را   میی دغدغه ارائه علوم انسـانی متناسـب بـا جامعـه اسـالهای از دیر زمان، افراد و مؤسسه

، امـا سـختی کـار اند ی بـزرگ و ارزشـمندی برداشـتههـا و تاکنون نیز در این راستا گام اند داشته
ابتدا الزم است   میبه حد کمال نرسد؛ زیرا برای ارائه چنین عل ها موجب شده است تا این تالش

ی و تـدوین آور جمـع  می، از منابع اسـال میی ارزشی و راهبردی متناسب با هر علها فرض پیش
، بیان سلسله اهدافی است که هر مسلمان در هـر کنشـی تعقیـب ها فرض پیششود. یکی از این 

ی اسـت کـه او بـرا ای و دیگری تأثیری است که اهداف بر هر کنش دارنـد و سـوم شـیوه کند می
ی از این قبیل فراوانند و به چند های فرض پیش. دگیر میتشخیص مطابقت کنش با هدف در پیش 

 .وندش میختم ن یادشدهمورد 
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ارد و د میبر   میاولیه را برای تدوین اقتصاد خردی متناسب با جامعه اسال های این کتاب گام
ین کار را یافته و فراهم کـرده اسـت؛ الزم ا های باره نیز ادعا ندارد که همه مقدمات و زمینه ایندر 

و دانشـجویانی کـه درس   مید برای پژوهشگران و مدرسـان اقتصـاد اسـالتوان میاما به هر حال 
 گذرانند بسیار مفید و راهگشا باشد. میاقتصاد خرد اسالمی را 
دو نوع هستند: یک دسته مربوط به کـل اقتصـاد خـرد و دسـته  یادشده های مقدمات و زمینه

ی آن است. مباحث این کتاب نیز از پنج بخش و یک مقدمـه ها دیگر مربوط به هر یک از بخش
گوید، سـه فصـل دارد.  میتشکیل شده است: بخش اول که از کلیاتی درباره اقتصاد خرد سخن 

ود؛ در فصــل دوم، شــ میلیلــی ارائــه در فصــل اول، ســیر تــاریخی پیــدایش اقتصــاد خــرد تح
؛ در فصـل سـوم نیـز ابتـدا منطـق در رفتارهـای ودشـ میی در اقتصاد خـرد بررسـی پرداز نظریه

ود؛ در شـ میارائـه   میاقتصادی خرد متعارف و سپس منطقی متناسب با رفتـار در جامعـه اسـال
المی و متعـارف مربوط به مباحث خاص اقتصـاد خـرد اسـ های ی دوم تا پنجم از زمینهها بخش

  و از این رهگذر، عرضه و تقاضا، بازار کاال و خدمات، بازار عوامـل تولیـد، آید میسخن به میان 
 .وندش میبه خصوص نیروی کار، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه بررسی 
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   اولبخش    

 شناسی اقتصاد خرد مبانی و روش 
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تعـادلی صـورت  هـای ی سازوکار قیمت و بر اساس مقـادیر و قیمتگیر تخصیص بهینه با شکل
ین عنصری که در تر بهینه، مهمپذیرد. با وجود رابطه نزدیک میان سازوکار قیمت و تخصیص  می

خورد، تعیین قیمت است و به همین دلیل موضوع  میمربوط به اقتصاد خرد به چشم  های دیدگاه
گـاهی از  ایـنشهرت یافتـه اسـت؛ از » ها نظریه قیمت«مورد بحث در اقتصاد خرد به  رو بـرای آ

کاملی نظریه قیمـت از نهفته در این علم الزم است به صورت تحلیلی سیر ت های مبانی و ارزش
  ی آن تا به حال مرور شود.گیر آغاز شکل

نظریه ارزش و قیمت، که مبدأ پیدایش ود: در فصل اول، ش میاین بخش از سه فصل تشکیل 
کند که  میود. این سیر تاریخی بیان ش میاقتصاد خرد است، از نظر تاریخی تجزیه و تحلیل قرار 

ی دربـاره قیمـت و ارزش افتادنـد. آنـان بـرای چنـین پرداز چگونه اقتصـاددانان بـه فکـر نظریـه
 .ودشـ میی نیازمند به اصول و ضوابطی بودند که از آنهـا در فصـل دوم سـخن گفتـه پرداز نظریه

شـد. ی باهای فرض پیشتواند مبتنی بر  میی این است که هر نظریه پرداز یکی از اصول مهم نظریه
  وند. ش میجداگانه در فصل سوم بحث  طور به دلیل اهمیت، به ها فرض پیش
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  فصل اول
  

 تحلیل سیر تاریخی پیدایش اقتصاد خرد

. ارزش و قیمت از دیرباز ددگر میاقتصاد خرد در سیر تاریخی خود به مبحث ارزش و قیمت باز 
اقتصاددانان قرار داشته و از منظرهای مختلف بحث شده است. هدف اصـلی از در کانون توجه 

اسـت  شـناختی بیان تحلیلی سیر تاریخی نظریه قیمت در اینجا، مشخص کردن این جنبـه روش
وده اسـت یـا که مبحث ارزش و قیمت در دیدگاه اقتصاددانان از ابتدا تاکنون، بحثی هنجـاری بـ

ود که اقتصاددانان قدیم نگرشی هنجـاری ش میاین نتیجه حاصل سیر تاریخی اثباتی؟ با بررسی 
اثباتی بـه  های . با وجود برخی از اشارهاند و اقتصاددانان جدید نگرشی اثباتی به این مسئله داشته

ایان و سوداگرایان، شاید بتوان سنگ بنای نگـرش اثبـاتی بـه گر ارزش و قیمت در اندیشه طبیعت
گـذاری مکتـب  زمـان بـا پایه این مسئله را که در نهایت منجر به پیدایش اقتصـاد خـرد شـد، هم

ائـه نظریـه بـا ار آدام اسـمیت 1اسمیت در نیمه دوم قرن هجـدهم دانسـت.کالسیک توسط آدام 
کید بر قیمت بـازاری کوشـید اقتصـاد را آن» دست نامرئی«  کـه  هگون کـه هسـت و نـه آن هگون و تأ

به دیـدگاه او ایرادهـایی داشـتند؛ امـا  باید باشد مطالعه کند. هرچند اقتصادداناِن پس از اسمیت
ل سیر تاریخی این نظریـه، در ادامـه . برای تحلیاند از قبل مطرح کرده تر رویکرد اثباتی را پررنگ

ــیش از کالســیک ــه پ ــاره ارزش و قیمــت در ســه مرحل ــدگاه اقتصــاددانان درب ، کالســیک و  دی
  ود.ش مینئوکالسیک، بحث 

                                                               
، اقتصـادی ایـران هـای پژوهش، »اقتصـاد کـالن های ی نظریـهگیر بر روند شـکلمروری تاریخی «، شاکری .١

 .٧٠ص، ٢٣ش
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  ها پیش از کالسیک های دیدگاه
را از  1نسبت داد. وی ارزش مصـرفی توان به ارسطو مینخستین دیدگاه اقتصادی درباره ارزش را 

و  کننده به فایده و ارزش کاال نـزد مصـرف ارزش مصرفی 3تفکیک کرده است. 2ای ارزش مبادله
و خـدمات در مبادلـه اشـاره دارد. شـاید بتـوان گفـت ارزش  هـابـه قیمـت کاال ای ارزش مبادله

، از زمان پیدایش نظام اقتصاد شبانی خانگی پدید آمده است. این نظام از جوامع اولیـه ای مبادله
 توانـد بـه صـورت هنجـاری  مـی ای ارزش مبادلـه 4.تا پیدایش مسیحیت استمرار داشـته اسـت

ود، شـ میود) یـا اثبـاتی (قیمتـی کـه در بـازار تعیـین ش می(قیمتی که در آن قیمت مبادله توصیه 
  ود یا نه) مطرح شود.ش مینظر از اینکه مبادله در آن قیمت توصیه  صرف

بـاره  ایـنقـرار داد. در  توان برحسب عناصر تأثیرگذار بر آن مورد بحث میای را  قیمت مبادله
توان در سه دسته جای داد: یک نظر، عنصر اصـلی و تأثیرگـذار در قیمـت  مینظرات مختلف را 

باره بر عنصر تقاضا تمرکز یافته اسـت و  ایندیدگاه دیگر در  ؛اندد میتولید  های ای را هزینه مبادله
  اند.د میای مؤثر  تولید را به همراه تقاضا در تعیین قیمت مبادله های دیدگاه سوم هزینه
قیمـت نظریـه  ،دارد ای قدیمی که صرفًا نگرشی هنجاری به ارزش مبادله های یکی از دیدگاه

، قیمتـی اسـت کـه این نظریه، قیمـت عادالنـه بر اساس«است.  5عادالنه مکتب اسکوالستیک
هزینه تولید را بپوشاند و در عین حال دربردارنده سودی باشد که زندگی متعـارف تولیدکننـده یـا 

قیمت، که حاکی از هنجاری بـودن اسـت این دیدگاه، بر عادالنه بودن  6».فروشنده را تأمین کند
کید دارد و عنصر تعیین صـرف شـده بـرای تولیـد  های را تنهـا هزینـه این قیمت عادالنـه کننده تأ

  کند. میمعرفی 
بـه  7ها نگـرش کانونیسـت، معنویـت و هنجارهـا تأکیـد دارد، دیدگاه دیگر، که آن نیز بر عدالت

ی از قبیل تهیـه های است. بر اساس این نگرش، ارزش یک کاال برابر با مجموع هزینه ای ارزش مبادله
                                                               

1. Use value.    2. Exchange value.  
  .٣٩٢، صتاریخ تحوالت اندیشه اقتصادی؛ دادگر، ١٩، صاقتصادی های نظامنمازی، . ٣
 .۵۶، صهماننمازی،  .4

5. Scholastic. 

 .٢١−٢٠، صهماننمازی، . 6
 معتقدان به قانون شرع، یعنی قانون کلیسای کاتولیک که در رم قدیم مورد عمل بوده است.. ٧
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مواد اولیه و نیروی کار است که برای تولید آن صرف شده، تا آن را بـه صـورت کـاالیی قابـل مبادلـه 
  1، غیراخالقی و ناعادالنه است.ها کاال با چیزی بیش از این هزینهرو مبادله  ایندرآورده است؛ از 

جایگزین نظریات پیشـین » ارزش بر مبنای بهای متعارف«، نظریه با ظهور مکتب سوداگری
 ای کنار بخش عرضه در تعیین ارزش مبادلهو مقوله کمیابی را در  شد. این نظریه، ارزش مصرفی

، به تمایـل تقاضـاکنندگان سوداگران برای در نظر گرفتن طرف تقاضا در نظریه ارزش 2وارد کرد.
ا اما برخی این تغییـر رویـه ر 3کردند، میبرای خرید یک کاال، بیش از قیمت بازاری آن استدالل 

بـه هـر  4گان نهفتـه اسـت.کنند انند که سـود تجـار در تـأمین نیازهـای مصـرفد میناشی از آن 
قبل از آن، مبنایی واقعـی پیـدا  های صورت، تعیین ارزش و قیمت در این دیدگاه برخالف دیدگاه

کرد و تعیین قیمت کاال به عواملی مستند شد که همگی تحقق عینی دارنـد؛ بـر ایـن اسـاس در 
  داگران جرقه یک نظریه اثباتی درباره ارزش و قیمت زده شد.نظریه سو

بـار دیگـر  تولیـد، نظریـه ارزش های با وقوع انقالب صنعتی و تغییرات فنی مطلوب در شیوه
از اواخر قرن هفدهم به ویژه در انگلستان، بار دیگر گرایش بـه «که  به نحوی  ؛دچار تغییراتی شد

در ایـن دوره کـه بـه نقـش  5».سوی نظریات قدیمی تعیین ارزش، یعنی هزینه تولید مطرح شـد
 د، دوباره به جنبه هنجاری قیمت توجه شد.ش مینیروی کار در ایجاد ارزش اهمیت ویژه داده 

  
  ها دیدگاه کالسیک

مکتب کالسیک است، درباره تعیین ارزش و قیمت، در مواردی دیـدگاهی  گذار بنیانکه  تاسمی
 نظریـهپیش از خود و در مواردی دیدگاهی کامًال متفاوت با آنها دارد. وی در  های شبیه به دیدگاه

دو نـوع قیمـت را از هـم تفکیـک  7نامیده است،» ها تئوری افزوده«آن را  6قیمت خود، که سرافا
آن است و بنـابراین بـر مبنـای هزینـه  ای . قیمت طبیعی کاال که برابر با ارزش مبادله١«کند:  می

 میتد ... اسـگیـر میعرضـه و تقاضـا شـکل  بر اسـاس. قیمت بازار که ٢ود؛ ش میتولید تعیین 
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معتقد است که به وسیله تأثیر قانون عرضه و تقاضا، قیمت بـازار تمایـل دارد بـا قیمـت طبیعـی 
    1».انطباق پیدا کند

، کـار را مقیـاس حقیقـی ارزش از ارزش مصـرفی ای ضـمن تفکیـک ارزش مبادلـه اسمیت
در مراحل اقتصادی پیشرفته، سرمایه و زمـین را نیـز «و  2اندد میای همه کاالها  طبیعی یا مبادله

ای  وی قیمت طبیعی یـا مبادلـه 3».ناسدش میعنوان سه عامل تولید  در کنار نیروی کار انسانی به
و شرایط عمـومی  4کند میعرفی متوسط دستمزد، سود و اجاره م های جمع نرخ حاصلکاالها را 

  اند. د میمتوسط مؤثر  های جامعه از قبیل ثروت، فقر، پیشرفت و مانند آن را در تعیین این نرخ
هر شغل بر نـرخ متوسـط دسـتمزد و سـود و موقعیـت زمـین و  های این، بر تأثیر ویژگی بر افزون

ای  به نظر او در چنین قیمت طبیعی یا مبادلـه 5کند. میحاصلخیزی آن را بر نرخ متوسط اجاره تأکید 
ود که حقیقتًا برای کسی کـه ش میارزد و یا به قیمتی عرضه  میرود که  میکاال دقیقًا به قیمتی فروش «

عادالنه بودن آن نشان  7نامد؛ میوی چنین قیمتی را عادالنه  6».آورد، تمام شده است میآن را به بازار 
  یک قیمت هنجاری و ارزشی است. ی نزد اسمیتاز این است که قیمت طبیع

متناسب با مقداری از آن کـاال کـه واقعـًا بـه «، قیمت بازاری یا قیمت واقعی، از نظر اسمیت
ود و مقدار تقاضای کسانی که حاضرند قیمـت طبیعـی آن را بپردازنـد، تعیـین ش میبازار عرضه 

ای هستند که در بازار بـا  تحقق یافته های بازاری قیمت های ، قیمتیه اسمیتدر نظر 8».ددگر می
وند و تحت تأثیر دستی نامرئی به سمت قیمت طبیعـی میـل ش میعرضه و تقاضا تعیین  سازوکار

شـفاف  طور ، مسئله تعیین قیمت بهسازوکاری. قیمت بازاری جنبه اثباتی دارد و با چنین کنند می
  ود.ش میبه عرصه اقتصاد اثباتی وارد 

دیگر چهره سرشناس مکتب کالسیک، در دیـدگاه هنجـاری خـود، مقـدار  9،دیوید ریکاردو
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بـرخالف  وی 1انـد.د می ای ارزش مبادلـه کننـده کار الزم برای تولید کـاال را تنهـا عنصـر تعیین
دربـاره قیمـت  ریکاردو 2آورد. میبه شمار ن ای ، اجاره و سرمایه را از اجزای ارزش مبادلهاسمیت

 بـر اسـاسیک کاال در بـازار اجبـارًا «هد، معتقد است د میبازاری، که دیدگاه اثباتی او را نشان 
وی  3».ودشـ میود، بلکه مبادله تحت تأثیر قـانون عرضـه و تقاضـا انجـام ش میله نارزشش مباد

ای و قیمت بـازاری را ناشـی از تفـاوت کاالهـا در نسـبت سـرمایه بـه کـار  تفاوت قیمت مبادله
با آنچه در واقعیت مشهود اسـت  ها بینی شده برای قیمت پیش های اند. با این تفاوت، نسبتد می

    4اهمیت است. بیتفاوت دارد، اما این تفاوت، اندک و 
 یکــی دیگــر از اقتصــاددانان مشــهور کالســیک نیــز در خصــوص  5،دیــدگاه اســتوارت میــل

 ، بـه گفتـه میـل 6.ددگـر مـیبـاز  تعیین قیمت بازاری و قیمت طبیعی، به نظریه قیمـت اسـمیت
تابند، اما حالت تعادل پایدار آن اسـت کـه کاالهـا ش میتقاضا و عرضه همیشه به سوی تعادل «

ایم، زمـانی کـه  برحسب هزینه تولیدشان با یکدیگر مبادله شوند؛ یا به تعبیری که ما به کار بـرده
  7».شان باشند قیمت کاالها به اندازه ارزش طبیعی

 
  ها یدگاه نئوکالسیکد

هرچنـد وارد مرحلـه جدیـدی شـد؛ امـا روش  ها ی عقاید نئوکالسـیکگیر با شکل نظریه ارزش
دار  ، کـه از نظـر اصـول و مبـانی، میـراثها اثباتی آن با شدت بیشـتر ادامـه یافـت. نئوکالسـیک

کـار کردنـد. بـه عبـارت دیگـر، −بودند، اصل مطلوبیت را جایگزین نظریـه ارزش ها کالسیک
 ها انسـتند، نئوکالسـیکد میکه عامل تعیین ارزش و قیمت را طرف عرضه  ها برخالف کالسیک

اقتصـاددانان کالسـیک معتقـد بودنـد کـه  8کردنـد. مـیاین عامل را در طرف تقاضـا جسـتجو 
) هیچ نقشی در تعیین ارزش و مطلوبیت حاصل از مصرف یک کاال (یعنی همان ارزش مصرفی
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در تعیـین ارزش  بر نقش مهم ارزش مصرفی ها قیمت آن کاال در مبادالت ندارد؛ اما نئوکالسیک
کید  ای مبادله از فلسـفه  ها شاید علت این تغییر نگـرش، تأثیرپـذیری نئوکالسـیک 1کردند. میتأ

  2باشد. لذت و رنج بنتام
هزینه تولیـد، عرضـه کـاال را تعیـین «گذاران این مکتب معتقد است که  ، یکی از بنیانجونز

نهـایی کند؛ [افزایش یا کاهش] عرضه کاال بر مطلوبیت نهایی تأثیرگذار اسـت و مطلوبیـت  می
به این ترتیب، نقش کـار و هزینـه تولیـد در تعیـین  3».کند میارزش مبادله یا قیمت را مشخص 

کنـد،  مـیمستقیم است و آنچه ارزش مبادله و در نتیجه قیمت کـاال را تعیـین  ارزش، نقشی غیر
  مطلوبیت نهایی است.

بـر  بین نظریـه ارزش«ین اقتصاددانان مکتب نئوکالسیک، تر یکی از برجسته 4،آلفرد مارشال
بر مبنای مطلوبیت، که از ابداعات نهـائیون  بود و نظریه ارزش ها کار، که یادگار کالسیک اساس

، قانون کـاهش مطلوبیـت و منگر همانند جونز«وی  5».ود، تلفیقی به عمل آوردش میمحسوب 
ا، گر بـرخالف سـران نهـایی«اما  6،»خویش وارد کرد های عنوان یک فرض در تحلیل نهایی را به

نقش واقعی [و نه غیرمستقیم] هزینه تولید را نیز در کنار نقش ذهنی مطلوبیت در ترسـیم ارزش 
کید قرار داد    7».مورد تأ

برای تعیین ارزش کاال، هزینه و مطلوبیت را به دو تیغه قیچی تشبیه کرد که کار برش  المارش
، هیچ بحثی در مورد عادالنه بودن و جنبـه هنجـاری ارزش و در بیان مارشال 8هند.د میرا انجام 

و هزینـه  کننده طلوبیت مصـرفقیمت مطرح نیست؛ بلکه وی در حقیقت تأثیر عملی و واقعی م
 تولید را در تعیین قیمت بررسی کرد و تنها به بیان یک روش اثباتی در تعیین قیمت پرداخت.
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