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 ني مصرف جامعه اسالمي و راهكارهاي اصالح آنمبا

 *جمال خليليان اشكذري محمد

 چكيده

عملي مصرف در جامعه اسالمي، نظري و مباني ارتباطي وثيق ميان نگرش اسالمي، در 

لند. اكي دارد. مباني نظري مصـرف، روككرد للي اسـالم به مصـرف را معيي ميوجود 

گيري مباني عملي مصــرف به عنوان الــول عملي  ال  بر گيري، موجب شــك جهت

سالمي مي صرف در جامعه ا ستفاده از روش تحليلي، مباني م شتار، با ا شود. در اكي نو

شده و  سي  سالمي برر صرف در جامعه ا ضعيت نظري و عملي م با تطبيق بحث بر و

صرف  صرف در اكران راهكارهاي عملياتي براي  رلت در جهت تأميي مباني عملي م م

سالمي ارائه مي ست له تحقق مباني عملي در جامعه ا للي تحقيق آن ا شود. فرضيه ا

ــتفاده از مهموعه اي از راهكارهاي فرهنگي و اقتصــادي مصــرف در اكران نيازمند اس

ــر،  ــت. مقا ه  اض پس از بيان مباني نظري و عملي بحث، ارتقاي آموزش عمومي و اس

ها وداشتي ا گو و برنامه هاي برتر، الالح نظام قيمتها، معرفي اسوهجهت دهي رسانه

سب را به  صرف جامعه مطرح لرده عنوان منا لالح ا گوي م چهار راهكار مه  براي ا

 است.
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 مقدمه

تولید و توزیع یكی از متغیرهاي اقتصادي است كه بر سایر متغیرها از جمله مصرف بدون شك 

نوع مصــرف و مینان آن  1،هدف نهایی تولید و توزیع، مصــرف اســتتأثیرگذار اســت. از آن ا كه 

ـــرف امرو بگذارد. منابع تأثیرو توزیع چگونگی تخصـــی  تواند بر می زه ای اد انگینه براي مص

شتر، یكی از راه سعی بی ست. تولیدكنندگان  هاي مهم رونق بخشیدن به تولید و افنایش درآمد ا

ــده به كنند با بهرهمی ــرف را افنایش دهند تا كااهاي تولید ش گیري از ترفندهاي گوناگون، مص

 فروش بروند.

اروپاییان از اواخر قرن هی دهم و در پی تولید فراوان، و اشـــباع بازارهاي داخلی، درصـــدد 

سخیر بازارهاي خارجی براي فروش تولیدات خود  ها تأمین مواد اولیه براي كارخانهو همچنین ت

ــوربرآمدندو مراكن تولیدي خود  ــوم مانند هند، . بهترین گنینه براي این مهم، كش هاي جهان س

شورهاي  و ایران شورها، فریقایی بودآك سو. این ك شار انرژي  ، داراياز یك  سر و از بودند منابع 

رو، آنها به تشویق مصرف توانستند بازار پر رونقی براي محصواتشان باشند. از اینمیدیگر  طرف

 شورها پرداختند.در این ك

دوري از اسراف و ت مل، ساده هاي اسالمی چون قناعت، البته ایرانیان كه از دیر باز با آموزه

ها و تولیدات زیستی و پرهین از دنیاگرایی خو گرفته بودند، مشتریان چندان خوبی براي فرآورده

شت. . اروپایی نبودند صی ندا سالمی رونق خا سایر مناطق ا به همین دلیل، بازار آنان در ایران و 

سترده شد و ه وم گ ستعمار وارد عمل  شكل گرفت تا با زدودن اي علیه در این برهه ا سالم  ا

هاي اسالمی كه در عمق باور مردم جاي داشت، رفته رفته الگوي مصرفی آنان را روحیه و ارزش

نین تغییر داده و بازارهاي كشـــورهاي مســـلمان را از این طریق تصـــاحآ نماید. آنان با ه وم 

ن را تغییر داده و آنان ها و تفكرات آنافرهنگی و شست و شوي مغني مسلمانان توانستند آرمان

 .دهندخواستند، قرار را در همان مسیري كه خود می

ـــالمی مراكن رقابت در این باره می امام خمینی ـــورهاي اس فرماید: اكنون بازارهاي كش

ساب سل كااهاي تنیینی و مبتذل و ا شده و ن سوي بازيكااهاي غرب  صرفی به  ها و اجناس م

كنند بدون این اجناس اند كه گمان میرا آن چنان بار آورده هاآنها ســـرازیر اســـت و همه ملت

 2توان زندگی كرد.امریكایی و اروپایی و ژاپنی نمی
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گذاري و رشــد و شــكوفایی انداز، ســرمایهدهی درســت به مصــرف جامعه، زمینه پ جهت

افراد  رو، الگوي صحیح مصرف در سطح خرد، به این معناست كهاقتصادي را در پی دارد. از این

به پیگیري الگوي درست مصرف در سطح كالن، . جامعه ب ا، به موقع و به اندازه، مصرف نمایند

ــور ــتفاده از منابع كش ــحیح اس ریني برداري بهینه، برنامهیا بهره، معناي نهادینه كردن روش ص

 هاي مختلف اقتصـــادي براي تأمین نیازهاي واقعیشـــده و مطلوب از امكانات و منابع در بخش

 جامعه دانست.

شرط اصالح الگوي مصرف در جامعه اسالمی استخراج و تنظیم مبانی پیشرسد به نظر می

صرف را  سالم به م ست. مبانی نظري رویكرد بنیادین ا سالمی ا صرف جامعه ا نظري و عملی م

كند. اصول عملی حاكم بر مصرف جامعه از اسالمی نین در بحث مبانی عملی مصرف مشخ  می

 .معین شود

در این نوشتار ضمن بررسی رابطه مبانی نظري و عملی مصرف در جامعه اسالمی به تطبیق 

زیم، فرضــیه تحقیق آن اســت كه تحقق مبانی عملی مصــرف در پرداآن بر مصــرف در ایران می

ستفاده از م موعه سی این اي از راهایران نیازمند ا ست. براي برر صادي ا كارهاي فرهنگی و اقت

سالمی، به بررسی وضعیت مصرف  فرضیه، پ  از بیان مبانی نظري و عملی مصرف در جامعه ا

ـــرف در چار چوب مبانی عملی در ایران می ـــالح الگوي مص پردازیم. در ادامه كارهایی براي اص

 دهیم.مصرف در جامعه اسالمی ارائه می

 پيشينه بحث

المی بوده است. پ  از موضوع مصرف در اقتصاد اسالمی همواره مورد توجه محققان اقتصاد اس

به عنوان ســال  اياهلل خامنهتوســر رهبر معظ م انقالب حتــرت آیت 1388گذاري ســال نام

ــبله دوباره در كانون توجه ــرف، این مس ــالح الگوي مص هاي ها، و مقالهها قرار گرفت و كتاباص

 3متعددي در این زمینه تدوین شد.

ــحت و  ــلمان، در باره ص ــندگان مس ــقم نظریهبرخی از نویس ــرف در چارچوب س هاي مص

ـــالمی بحث كردهارزش ـــت كه چون هاي اس اند. به طور نمونه، مختار محمد متولی معتقد اس

شده و مصرف خود را باید با نیازها سطح خرد، بر تدبیر امور دنیایی ترغیآ  شان مسلمانان، در  ی

توان ســالمی را نمیبســن ند، نظریه رابطه تبعی مصــرف و درآمد كینن در ســطح كالن جامعه ا

ــم و هم ــت. از طرف دیگر، چون تفاخر، چش ــراف همواره برقرار دانس ــتی و اس ــمی، مدپرس چش
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ــایســته یك مســلمان نیســت، نظریه درآمد نســبی دوزنبري در جامعه اســالمی قابل تحقق  ش

شد. همچنیننمی سالمی، مردم را به دستگیري از نندیكان فقیر، پدر واز آن ا كه آموزه ،با  هاي ا

روي در مصــرف ترغیآ كرده و از مادر نیازمند و محرومان جامعه ســفارش و به اعتدال و میانه

تواند واقعیات رباخواري به شدت برحذر داشته است، نظریه دوران زندگی آندو و مودیگلیانی نمی

سلمانان را تحلیل كند. شان داده و رفتار م سالمی را ن ست كه به دلیل  4جامعه ا نامبرده معتقد ا

هاي اســالمی، الگوي مصــرف مبتنی بر آن با هاي نظریه دائمی فریدمن با ارزشســازگاري فر 

 الگوي مصرف جامعه اسالمی هماهنگی بیشتري دارد .

سالمي»در مقاله  5میر معني صرف لالن در جامعه ا رفتار مصــرف كننده مســلمان را « ا گوي م

داقل مصرف هر مسلمان را در جامعه اسالمی به اندازه كفاف و مستقل بررسی نموده و سطح ح

سالمی در  سلمان و جامعه ا ست. مصرف م سطحی كه كینن بیان كرده ا سته، نه آن  از درآمد دان

 طول دوران زندگی با ثبات و با روندي آرام، نندیك به سطح كفاف، در حال افنایش است.

صرف فتحقیق سطح خرد پرداختههایی نین به بحث الگوي م سلمان فقر در  اند. در این رد م

بین، برخی مانند حسینی فقر درباره مبانی و اصول موضوعه رفتار مصرف كننده مسلمان بحث 

بال، فهیم ند منوراق مان بانی و پخان، چكرده و برخی دیگر  مالی م یان اج را و عنتی، افنون بر ب

هایی مانند فر  وجود احكام و ارزشاصــول موضــوعه، با هكر هدف مصــرف كننده مســلمان و 

صرف كنند سالم، به تحلیل فنی رفتار م ستحباب انفاق در ا سراف و تبذیر و وجوب یا ا ه حرمت ا

 در اقتصاد متعارف پرداخته اند.

مطالعات مرتبر با دادن به مســـبله اصـــالح الگوي مصـــرف در همچنین با توجه به اهمیت

سالمی، چون میثم موسایی برخی  6توسعه توسعه پایدار و حفظ محیر زیست، محققان اقتصاد ا

 اند.هاي اقتصادي، به ویژه الگوي مصرف پرداختهبه نقش عوامل فرهنگی بر متغیر

هاي بر گرفته از گیري از تحقیقات پیشــین و همچنین با توجه به آموزهدر این مقاله، با بهره

صوم شوایان مع سخنان پی سالم  ، رابطه میان مبانیقرآن كریم و  صرف در ا نظري و عملی م

شود. از طرف دیگر، پ  از بررسی وضعیت مصرف در ایران در چارچوب مبانی عملی بررسی می

شود. منیت میارائه اصالح الگوي مصرف جهت ی عملیاتی یمصرف در جامعه اسالمی، راهكارها

ضر  سبت به تحقیق حا ست كه ارتباپژوهشن شده، این ا ط وثیق میان هایی كه تا كنون ان ام 

 كند.مبانی نظري، مبانی عملی و راهكارهاي اصالح مصرف در جامعه اسالمی را تبیین می
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 مباني نظري

صرف به دیدگاه شاره دارد كه مبانی نظري م صرف، هاي محوري ا سالم به م شی ا نوع رویكرد ارز

ستفاده توان مطلوبیت كند. به طور كلی میمصرف، مینان مصرف و هدف از آن را مشخ  می ا

ها، معیار ارزش نبودن مصرف و ضرورت كنترل مصرف را مبانی نظري عمده مصرف در از نعمت

 اسالم قلمداد كرد.

 هاالف. مطلوبيت استفاده ازنعمت

ــتفاده از نعمت ــالمت خود را حفظ كند و با اس ــان بتواند حیات و س هاي الهی در حدي كه انس

ان ام دهد، نه تنها امري مطلوب، بلكه از نظر اسالم اش را نشاط كامل، وظایف فردي و اجتماعی

واجآ و ازم است. اسالم حتی بر بهبود كیفی حیات و زندگی و آراستگی ظاهر هر فرد تأكید و 

با ژوعنایت دارد و ت به فقر و فالكت همراه  یدگی را نكوهش میظاهر  كند. خداوند متعال در ل

 فرماید:سوره اعراف می

هاى پاليزه كورهاكى را له خدا براى بندگانش پدكد آورده و ]نيز[ روزي]اى پيامبر[ بگو ز

ها[ در زندگى دنيا براى لسانى است له اكمان را چه لسى  رام گردانيده؟ بگو اكي]نعمت

شد. اكي گونه آكات ]خود[ را براى گروهى له اند و روز قيامت ]نيز[ خاص آنان مىآورده با

 (32)اعراف:  ني .لدانند به روشنى بيان مىمى

فرماید: خداوند زیبایی و آراستگی را دوست دارد و فقر و تظاهر به آن را ناپسند می امام صادق

اش عنایت فرمود، اثر آن را در زندگی شمرد و خداي متعال دوست دارد وقتی نعمتی به بندهمی

 7او ببیند.

ــالح و با ایمان، نه تنها نباید خود را از نعمت ــاس هاافراد ص ي الهی محروم كنند، بلكه بر اس

صوم، آنها شوایان مع شتري دارند. امام  نظر پی ستگی بی شای ستفاده از مواهآ و امكانات،  براي ا

سان روي آورد، بندگان فرماید: زمانی كه نعمتدر این باره می صادق ها وفور یافت و دنیا به ان

ستفاد سلمان به ا سته و افراد با ایمان و م شای سناوارترند، نه صالح و  ه از آن مواهآ و امكانات 

 8ران، منافقان و كافران.كابد

ــویري كه امام علی بكر از جامعه متقین ارائه فرموده، به  در نامه خود به محمد بن ابی در تص

چنین  9.ها و ... اشاره شده استها، بهترین خوردنیها، بهترین مركآمندي آنها از بهترین مسكنبهره

ــویري  ــالمی پ  از قیام امام مهديهایی كه ویژگیدر روایتتص را  هاي جامعه آرمانی اس
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هاي زمینی خورد. مردم در زمان آن حترت به قدري از موهبتاند نین به چشم میترسیم كرده

 10مند خواهند شد كه در هیچ زمان دیگري پیش از آن سابقه نداشته است.بهره

هاي الهی، به ویژه براي شود كه اگر استفاده از نعمتدر این ا ممكن است این شبهه مطرح 

ست صوص امام  ،خوبان و نیكان مطلوب ا صوم، به خ شوایان مع پ  چرا در زندگی برخی از پی

 خورد.گیري بر خود به چشم می، مصرف كم همراه با عالئمی از سختعلی

 شود:براي رفع این شبهه چند نكته یادآوري می

نان1 نه بود و هیچخود ا . امیرمؤم ـــخت نمیین گو كه گاه بر دیگران س گرفت، مگر آن 

ضر به همراهی در ایثار امام می سی، به اختیارخود، حا سوي ك شد، چنان كه چنین رفتاري از 

 و فرزندانش نقل شده است. حترت فاطمه

ست. هم2 ضعف قدرت خرید یا بخل نبوده ا شیوه به دلیل  خودداري  طورنی. عمل به این 

ــرف خوردنی ــتن لذتهاامام از مص ــیه ي حالل، به معناي حرام دانس هاي حالل بر خود یا توص

ست كه  ست. بنابراین، راز این رفتار را باید در این نكته دان شیوه نبوده ا دیگران به عمل به این 

ه دیگران را به اي بااتر از آنچاي اســت كه خود باید در مرتبهامام در مقام زمامدار جامعه، اســوه

ــد.آن فرا می ــت كه محرومان جامعه  11خواند قرار گرفته باش یكی دیگر از فواید این رفتار، این اس

ساس نمایند. آن حترت در این باره  با دیدن زندگی امام خود، درد و رنج محرومیت را كمتر اح

 فرماید: می چنین

گيرند و مانند طبقه ضعيف  خداوند متعال بر پيشواكان  ق واجب لرده له بر خود سخت

 12مردم باشند تا فقر، آنان را به ستوه نياورد و سر از فرمان خداوند نكشند.

ترت علی3 شتر  . در زمان ح سآ نبود و بی شت مردم منا صاد جامعه و معی ضع عمومی اقت و

تغییر  این وضــعیت در زمان ســایر پیشــوایان معصــوم. افراد جامعه در فقر و محرومیت بودند

ست. ته و فقر و تنگیاف ستی به تدریج از جامعه رخت برب شده د سفیان ثوري با دیدن نقل  كه 

صادقلباس وزین  شما چنین لباسامام  شیدهایی نمی، اعترا  كرد كه پدران  شان پو ند! ای

كردند، ولی اكنون سطح دستی عمومی زندگی میدرجواب فرمود: پدران من در زمان فقر و تنگ

پ  ســناوارترین مردم به اســتفاده از این امكانات، ، مومی افنایش یافته اســترفاه و معیشــت ع

ستند. صادقآن 13نیكان ه شكار  گاه امام  سلك بود، آ صوفی م سفیان ثوري را كه  ریا و تظاهر 

 14كرد و لباس نرمی را كه زیر جامه خشن خود پوشیده بود از زیر آستین به حاضران نشان داد.
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 مصرفب ـ معيار ارزش نبودن 

آنها و افراد نیســت عالمت كرامت و بنرگی براســاس مبانی اســالمی، برخورداري از ثروت و مال 

د، توضــیح و تبیین این مطلآ نهر مقدار و در هر راهی مایل بود صــرف نمایتوانند اموال را نمی

 خطاب به یكی از مسلمانان آمده است: در روایت زیر از امام صادق

صور مي ست و لني آكا چنيي ت سي را له ما ي داده به د ي  لرامتش بر او ا له خداوند ل

ــت ــمرده اس ــت و آن را نزد ؟ فرد محروم از آن را خوار ش هرگز، بلكه مال، مال خداس

ــخاص به امانت مي ــان روا مياش روي بخورند و با دارد له از آن با ميانهگذارد و بر اكش

شند و با ميانهميانه شند و با مروي بنو شوكي لنند و با ميانهيانهروي بپو روي از روي زنا

ــاماني  ــد، به فقراي منمنان دهند و به نابس ــتفاده لنند، و هر چه جز آن باش مرلب اس

سواري و  شيدني و  شند پس هر لس چنيي لند خوردني و نو سامان بخ شان  زندگي اك

 15مرلب و زناشوكي او  الل است و هرلس چنيي نكند، بر او  رام خواهد بود.

خواهد انسان گویی مثبت براي رفع نیازهاي ضروري و حیاتی، نمیكریم ضمن تأیید پاسخ قرآن

صرفاً با هدف رفع نیازهاي مادي ان ام پذیرد صرف او  شود و م از نظر قرآن . در این حد متوقف 

ستی،  سان در جایگاه برترین آفریده ه ست كه ان سته ا ضمن شای شه و اختیار،  شتن اندی با دا

دتر كند و با اطاعت لق خود زیاها، معرفت و شناخت خود را به خاو ب ا از نعمت استفاده درست

از پروردگار، راه تكاملی شایسته مقام انسان را بپیماید. پیامبر گرامی اسالم درباره تصحیح انگینه 

صد قربت در هر كاري خطاب به ابوهر غفاري می شتن ق ست كه دران ام »فرماید: و دا سته ا شای

 16«.ي حتی خوابیدن و خوردن، انگینه الهی داشته باشیهركار

توان توان از سخن فیض كاشانی در آداب خوردن و آشامیدن میبراي توضیح این مطلآ می

 گوید:استفاده كرد. وي در پن مین ادب آشامیدن و خوردن می

شدن در اطاعت خدا هپن ست له فرد در خوردن خود، نيت قوي    از آداب خوردن اكي ا

عت خدا لند و فقط قصد  ذت بردن نكند ااشته باشد، تا اكنكه به وسيله خوردن نيز اطد

 17. ... و اكي نيت لادق نيست مگر اكنكه پيش از سيري دست از غذا بكشد...

سلمان می صرف یك م سانی او بنابراین، م سته مقام ان شای سیر تكاملی  تواند در جهت پیمودن م

سطح كالن جامعه انگینهقرار گیرد. دامنه مصرف از نظر  هاي معقول و منطقی مربوط به آن، در 

تر داري یا سوسیالینم دارند، گستردهاسالمی، در مقایسه با جوامع غیر مسلمان كه نظام سرمایه

گسترش دایره مصرف، لنوماً به معناي افنایش مینان آن نیست، زیرا ممكن است درآمد است. البته 
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سالمی، هنینهافراد افنایش یابد، ولی اف صدي راد جامعه ا هاي مادي خود را افنایش ندهند، بلكه در

 هاي ناشــی از امور معنوي صــرف كنند. بنابراین، تأثیر پذیرياز درآمد اضــافی را براي مطلوبیت

 هاي الگوي مصرف جامعه اسالمی است.هاي غیرمادي از ویژگیالگوي مصرف افراد از خواسته

 ج. لزوم كنترل مصرف 

توان یكی دیگر از مبانی كنترل مصـــرف و قرار گرفتن آن در چارچوب كااهاي مباح را می لنوم

برخی از آیات قرآن، معیار اباحه و جواز اســتفاده را  نظري مصــرف در جامعه اســالمی دانســت.

 :ممنوعیت را رج  و پلید بودن قرارداده است طیآ بودن، و معیار حرمت و

پاليزه را نان چيزهاى  ــان  رام مى و براى آ پاك را بر اكش نا ند. الل و چيزهاى   گردا

  (157)اعراف: 

ــما لردك  بخوركد ]و ى[ در آن زكادههاى پاليزهاز خورالي روى مكنيدله اى له روزى ش

ش  مي بر او فرود آكد قطعاً در ]ورطه[ هاللت  شما فرود آكد و هر لس خ ش  مي بر  خ

 (81)طه: افتاده است.

 مباني عملي

ست كه بیان میمبانی عم صولی ا سالمی چگونه باید شكل لی مصرف، ا دارد، مصرف در جامعه ا

شخ  می صرف را میبگیرد و چارچوب آن را م شأت گرفته كند. بنابراین، مبانی عملی م توان ن

 از مبانی نظري مصرف در اسالم دانست.

 هاي مصرف الف. رعايت محدوديت

ــلمان براي یافت ــرف كننده مس ــعادت و از آن ا كه مص ــامن س ــت زندگی كه ض ــیر درس ن مس

صوم و  شوایان مع سخنان پی شد از وحی الهی، یعنی قرآن كریم و  شبختی دنیا و آخرت او با خو

داند كه اعمال و گیرد و از طرف دیگر با توجه به قرآن و ســـنت میشـــیوه زندگی آنان الگو می

صرف، پایبندي به  یابد، در انتخابرفتار او فقر با رعایت تقواي الهی، ارزش می ست م الگوي در

 دهد.حدود و مقررات خداوند را در درجه اول اهمیت قرار می

داري كه براي به حداكثر رسیدن سود و مطلوبیت افراد، تولید و اسالم بر خالف نظام سرمایه

ـــرف را كامالً آزاد می ـــالح فرد و جامعه، براي تولید و همین طور مص داند، به منظور حفظ مص

صرف، ستفاده از برخی كااها و خدمات به دلیل  م ست. در نتی ه، ا حدود و موازینی قرار داده ا
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مسائل ارزشی یا مفاسد و متراتی كه در پی دارد، حرام و ممنوع شده است. در این ا تعدادي از 

 شود:ترین این كااها و خدمات ممنوعه هكر میمهم

 مانند مشروبات الكلی، گوشت خوك و سگ.. مصرف كااهایی كه به طور هاتی ن   هستند، 1

ـــرف كااهایی كه فقر در كارهاي حرام به كار می2 روند و منفعت دیگري غیر از منفعت . مص

 حرام ندارند، مانند وسایل قمار و آات غنا.

 هاي گمراه كننده.ها و مقاله. مطالعه كتاب3

 18اسالمی حرام و ممنوع است.گفتنی است كه عرضه و فروش هر سه قسم اخیر بر اساس فقه 

 ب. عدم تضييع منابع )اسراف(

 هاي الهی آن اسـت كه همراه با رعایت اعتدال باشـد.گیري و اسـتفاده از نعمتحد مطلوب بهره

صرف كه دراعتدال و میانه سطی  روي در م شده، حد و صاد تعبیر  صد و اقت روایات از آ ن به ق

سخت سراف و تقتیر ) ست كه ا شتقاتش  گیري( در آنا سراف به همراه م شد. ا مرتبه در  23نبا

ست. سائل مادي ا سراف در م سراف، ا ست كم در پنج مورد منظور از ا شده كه د در  قرآن هكر 

 (27)اسراء: اند.برخی از آیات، اهل اسراف و تبذیر، برادران شیطان معرفی شده

استفاده درست د. در مقابل، اسراف در سطح كالن جامعه آثار و پیامدهاي منفی بسیاري دار

صادي و بهینه از  سمت رفاه و غناي مادي حركت میمنابع اقت شور را به  سالم هر گونه . دهدك ا

را ممنوع  رویه در جامعه به صورت تبلیغ مستقیم و غیر مستقیممصرف بیترویج كوشش براي 

سول اكرمداند. می صحاب، قب ه ر شاهده فرمود كه یكی از ا سقف خانه اي راوقتی م اش بنا بر 

ست الگوي خانه سمت ت ملكرده كه ممكن ا سلمانان را به  سوق دهد، به او سازي م كم گرایی 

وقتی آن شـخ  علت دل سـردي آن حتـرت را دریافت، قبه را خراب كرد و این . كرد ییاعتنا

 19را به دست آورد. گونه، خشنودي رسول خدا

سخت سراف، اقتار و  ست. اقتار درهنینه گیري درنقطه مقابل ا لغت به معناي  هاي زندگی ا

در مورد مصـرف مال اسـت و به معناي « قتر»واژه  20كمبود و تنگ گرفتن در رزق و روزي اسـت.

اي اســت كه انســان را از مرا ن ات داده و فقر رمقی براي وي باقی خرج كردن مال به گونه

ـــت:« قتر»ابن منظور  21بماند. یعنی در نفقه بر اهل « قتر علی عیاله»را این گونه معنا كرده اس

 22خود تنگ گرفت.



  83 نآنی مصرف جامعه اسالمی و راهكارهاي اصالح مبا

 

هاي اسالم، رو، آموزهاز این. ناشی از برخی رهائل اخالقی چون بخل است اقتار امري مذموم و

سان را از شته و بر توسعه ان ضاامام حترت در زندگی اهل و عیال تأكید دارد.  آن برحذر دا  ر

اش ای اد گشایش خانواده فرماید: سناوار است مرد برمیدر زندگی  يگیرباره پرهین از سختدر

ـــادق 23نماید تا آرزوي مرا او را ننمایند. ـــخت امام ص ـــراف، س اعتدال گیري و در بیان حد اس

كه  فرماید: در مصرف آنچه براي بدن مفید است اسرافی نیست، بلكه اسراف، در جایی استمی

ساند.  سازد و به بدن زیان ر ستراوي میمالی را تباه  سختگیري چی  فرمود:؟ گوید: گفتم پ  

صرف غیر آن را داري. گفتم: میانه ستخوردن نان و نمك، در حالی كه توان م فرمود: ؟ روي چی

سركه و روغن كه گاهی این و گاهی آن را بخوري نان و شیر و  سول اكرم 24.گوشت و  نین درباره  ر

ــت:  ــتو وقتی بر وي فراخی مؤمن، از خداوند ادب ن»حد اعتدال فرموده اس یكویی یاد گرفته اس

 25«.كنددهد و هنگامی كه بر وي تنگ گرفته شود، خوداري میحاصل شود، توسعه می

 فج. رعايت حدّ كفا

حد مطلوب مصرف از نظر اسالم آن است كه افراد جامعه در زندگی شخصی و اجتماعی خود به 

اي بین آید و نقطها رعایت اعتدال به دست میحد كفاف بسنده كنند. این معیار و اندازه همراه ب

ست صرف ا ضرورت و پایین. حداقل و حداكثر م از م سطح  سراف قدر كفاف بااتر از  تر از حد ا

قدر كفاف آن اندازه از امكانات زندگی اســت كه انســان را از دیگران و . به بیان دیگر، قرار دارد

 26نیاز كند.درخواست از آنها بی

ستفاده میاز موارد و م سالم صادیق هنینه زندگی كه در برخی روایات ا حد شود كه از نظر ا

هاي درجه دوم را فقر نیازهاي حیاتی و ضروري براي ادامه زندگی نیست، بلكه نیازمنديكفاف 

شامل می صرف، زیاده 27شود.نین  شمرده میدرباره اینكه چه حدي از م صادیق روي  شود و از م

به توجه كرده حد مصرف أن و موقعیت فردي و شخصیت اجتماعی افراد به شباید اسراف است، 

صاد جامعه، متفاوت  ضع عمومی اقت شغل، تحصیالت، تعداد افراد خانواده، مراجعات و و تاي  اقت

 باشد.است و معیار آن تأمین آبرومندانه زندگی و رفاه نسبی هر فرد براساس نظر عرف می

 هاد. ديگرگرايي و رعايت ارزش

ــرف كننده  یكی ــت كه مص ــالم، این اس ــرف از نظر اس ــحیح مص دیگر از مبانی عملی الگوي ص

سلمان، فقر به فكر رفع نیازهاي خود و خانواده شد، بلكه در حد توان به فكر محرومان م اش نبا

شدو افراد بی تاعت جامعه نین با صورت، روحیه خودخواهی به تنگ نظري و . ب زیرا در غیر این 
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به فكر محرومان جامعه نیست، بلكه گاهی براي وي آنگاه نه تنها . شودن ر میبخل در زندگی م

اش نین متــایقه كرده و آنها را در خانواده جمع مال و ثروت بیشــتر، از هنینه كردن براي خود و

 دهد.تنگنا قرار می

و هاي مختلف تأكید قرآن كریم بر انفاق و اداي حقوق واجآ مالی و ترغیآ به آن با بیان

هاي معنوي، به افنون بر رفع فقر و محرومیت، با هدف تقویت ارزش 28وعده پاداش عظیم درآخرت،

 ویژه روحیه دیگر خواهی و در نهایت، ایثار و گذشت در افراد جامعه صورت گرفته است.

 . هماهنگي مصرف با وضع عمومي اقتصاد ه

توان یكی دیگر از مبانی عملی را می توجه به وضــع عمومی مردم كشــور و ســطح زندگی آنها

ست. سالمی دان صرف در جامعه ا صادي جامعه به گونه م ضع اقت ست كه نیازهاي گاهی و اي ا

همگان رفاه نسبی دارند و كشور در زمینه تولید با مشكلی رو به رو ، شوداساسی افراد تأمین می

در چارچوب مقررات اســالمی، ها و مواهآ الهی نیســت. در این صــورت، اســتفاده از تمام نعمت

سالی اما اگر به سبآ وقایعی چون زلنله، قحطی و خشك. م از و امري مطلوب و پسندیده است

یا جنگ، وضع اقتصادي جامعه و عموم مردم دچار مشكل شود یا كشوري به دلیل فقر در منابع 

شتر مردم آن با فقر زیر زمینی و كمبود نیروي انسانی یا علل دیگر، اقتصادي ضعیف داشته و بی

ضعی با توجه به فرهنگ و معارف  شند، در چنین و و محرومیت و كمبود مواد غذایی رو به رو با

 اسالمی، منطقی و شایسته نیست عده اندكی زندگی شخصی و خانوادگی خود را در سطحی باا

یشوایان معصوم توان از سخنان و سیره عملی پاین مطلآ را میو همراه با رفاه كامل قرار دهند. 

 شود:نین استفاده كرد كه به چند نمونه در این ا اشاره می

خورند براي خانواده خود فراهم هایی كه همه میفرماید: فرد باید از میوهمی . امام صادق1

 .29سازد تا آنها نین استفاده كنند...

داد كه گندم سالی و قحطی در مدینه به كارگنار خود دستور هنگام خشك . امام صادق2

هخیره مننل را در بازار بفروشــد و مانند ســایر مردم به صــورت روزانه خرید كند و از آن به بعد 

نان مننل حترت را تركیبی ازگندم و جو)به نسبت مساوي( قرار دهد. آن حترت در بیان علت 

 30ورند.این كار فرمود: ما خوش نداریم نان مرغوب بخوریم و مردم نان نامرغوب )نان جو( بخ

ضا3 ستانم مایل . امام ر شینم و جامه زبر بر تن فرمود: كوته فكران از دو اند من بر نمد بن

 31كنم، اما زمان، تحمل پذیرش چنین رفتاري را ندارد.



  85 نآنی مصرف جامعه اسالمی و راهكارهاي اصالح مبا

 

 و. رعايت منافع و مصالح ملي

 و جامعه اســالمی و نفی ســلطه كفار عنت و ســربلندي فرد تأكید قرآن و پیشــوایان معصــوم بر

نان، نافع ملی را در بر آ یت م عا ـــرورت عقلی ر مان ض ـــل ـــرف، بر هر مس خاه الگوي مص  ات

ستند می شرعی آن را توجیه و م ساخته، وجوب  شن  ستقالل همه جانبه. كندرو سیدن به ا  ر

شرافت براي افراد یك ملت زمانی ممكن می شود كه همگان در برابر منافع و واقعی و كرامت و 

صی  شخ ساس بوده، آن را بر نفع  صالح عمومی جامعه خود ح  منافع جناحی و حتی برملی و م

در رفتار مصرفی خود به باید بر این اساس، شهروندان جامعه اسالمی میو گروهی ترجیح دهند. 

 مســتقل ايكه با حركت رو به رشــد اقتصــاد ملی براي رســیدن به توســعه ندمل كناي عگونه

 گذاري و توجه به اهم  و مهم، در ســـطح خرد و كالن، یكیو خود اتكا، هماهنگ باشـــد. اولویت

سی و زیر بنایی رعای سا شرط ا ست كه  صی  در آمد ا صول عقالیی تخ صالحاز ا  ت منافع و م

 ملی است.

ضر یكی از ست، به  در حال حا صالح ملی حفظ محیر زی شن رعایت منافع و م صادیق رو م

ست ضربه تنها . این منابع ویژه منابع ت دید ناپذیر آن ا سل حا ندارند، بلكه آیندگان نین تعلق  ن

ستفاده از آن را دارند.  سالمی در زمره مباحات حق ا گرچه به نظر برخی، منابع طبیعی در فقه ا

ــد، ولی به هر حاعامه می ــت و چنانباش ــتفاده آن بر عهده دولت اس كه ل، نظارت بر كیفیت اس

تصرف فردي مانع از تصرف و استفاده دیگران شود یا برخالف مصالح عمومی جامعه باشد، دولت 

 32تواند از تصرف بیش از حد جلوگیري كند.می

 معيارهاي ارزيابي مباني عملي مصرف جامعه اسالمي با نگاهي به مصرف در ايران

تواند مالكی براي ارزیابی در قالآ مبانی عملی مصــرف در جامعه اســالمی مطرح شــد می آنچه

، رابطه میان مبانی عملی مصرف جامعه اسالمی و 1. جدول گیردمصرف در جوامع اسالمی قرار 

 كند.هاي قابل طرح براي ارزیابی آنها را مطرح میمشخصه

ست، رعایت  1گونه كه در جدول همان شده ا صرف در ها و محدودیتارزشمنعك   هاي م

سالمی را می توان با توجه به مصارفی چون مینان خرید كااهاي حرام و ممنوع، همانند جامعه ا

ــرف منابع  ــراف در مص ــن ید. وجود موارد اس ــالمی س ماهواره و آات لهو و لعآ، در جامعه اس

شم و هممی صارف چ شد. وجود م تییع منابع با شانه ت شمی و  تواند ن گرایی در جامعه ت ملچ

 توان معیاري براي انحراف از رعایت حد كفاف قلمداد كرد.اسالمی را نین می
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 . معيارهاي ارزكابي مصرف و مواردي براي انحراف ازمعيارها در مصرف جامعه اسالمي1جدول 

 اسالميمواردي براي انحراف ازمعيارها، جهت ارزكابي وضعيت موجود در جامعه  معيارها و مباني عملي

 مواردي چون خركد ماهواره، آالت  هو و  عب و ساكر لاالهاي  رام هاي مصرفها و محدودكترعاكت ارزش

 وجود مصادكق زكاده روي در مصرف )اسراف( از جمله در مصرف انرژي عدم تضييع منابع

 مصارف چش  و ه  چشمي و مدگراكي رعاكت  د لفاف

 واجب و مستحبلوتاهي دراداي نفقه  گراكيدكگر

 هاي زكر خط فقر و نابرابري در مصرفوجود خانواده هماهنگي با وضع عمومي جامعه

 روكه، گراكش به لاالهاي خارجي و عدم رعاكت مصا ح زكست محيطيواردات بي رعاكت منافع و مصا ح جامعه
 

هایی رصد كرد. شاخ توان با ارائه هاي اجتماعی مصرف در جامعه اسالمی را نین میسایر جنبه

تواند واجآ و مستحآ می هايبراي نمونه، سطح اهتمام شهروندان جامعه اسالمی به اداي نفقه

شانه مینان دیگر شد. همچنین ن صرف با خانوارهاي زیر خر فقر و نابرابري در مینان گرایی در م

باألخره، عدم  تواند نشان دهنده عدم هماهنگی مصرف با وضع عمومی جامعه باشد. ومصرف می

رویه، گرایش به سمت گیري واردات بیتوان با شكلرعایت منافع و مصالح جامعه اسالمی را می

 كااهاي خارجی و عدم رعایت مصالح زیست محیطی مرتبر دانست.

با توجه به آنچه در زمینه معیارهاي ارزیابی مبانی عملی مصرف جامعه اسالمی ارائه شد، به 

پردازیم. در این قسمت به منظور جلوگیري از ت فعلی مصرف در ایران میبررسی اجمالی وضعی

طوانی شدن بحث، به صورت نمونه، وضعیت تتییع منابع و هماهنگی مصرف با منافع جامعه، 

 شود.مصرف جامعه اسالمی، بررسی میناظر بر ترین اصول عملی به عنوان عمده

تییع و اتالف منابع را هویدا مینگاهی اجمالی به وضعیت مصرف در ایران نمونه سازد. هایی از ت

ــاس آمارهاي مصــرف بااي انرژي در كشــور را می توان از مصــادیق بارز اتالف منابع دانســت. بر اس

سعه،  سعه یافته و در حال تو صنعتی تو شورهاي  سه با ك شور ما در مقای صرف انژري در ك جهانی، م

ي در ایران نه تنها در بخش مصرف خانگی و مشاغل خدماتی بسیار بااست. استفاده غیر بهینه از انرژ

ـــگاه هاي آب، واحدهاي تولیدي و ها خطوط انتقال برق، لولهها، نیروگاهو ت ارتی، بلكه در پاایش

المللی انرژي آژان  بین 33.ها نین در مقایســه با اســتاندارد جهانی در ســطح قابل قبولی نیســتخودرو

سال  سال م خود 2008درگنارش  هاي انرژي را در حامل م بیشترین یارانه2007اعالم كرد: ایران در 

سی.دي( پرداخت كرده و رقم  صادي )او.اي. سعه و همكاري اقت سازمان تو تو  شورهاي غیر ع میان ك

 .هاي نفتی و سپ  گاز طبیعی اختصاص یافته استها به فراوردهعمده یارانه

ها در اصالح الگوي مصرف گیريترین جهتمدهبا اینكه توجه به مصالح زیست محیطی از ع

ــد، میمی ــالح جامعه در بلند مدت را یافت. براي مثال، در باش توان مواردي از عدم توجه به مص
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شور از جنگل %55سوئد با اینكه  ست، بین از خاك این ك شده ا شیده  ـــ  30هاي انبوه پو  35ـ

از مساحت كشور  %7ولی در ایران كه  شود،درصد از كاغذ مصرفی، توسر كاغذ باطله تأمین می

ــكیل دادهرا جنگل ــتفاده میاز كاغذ %13اند كمتر از ها تش ــود. و این در حالی هاي باطله اس ش

 34گردد.ها دار ارز صرف واردات كاغذ میاست كه ساانه میلیون

معه گیري توجه جاهاي كالن براي اندازهگذاري ملی را یكی از شــاخ توان نرخ ســرمایهمی

گذاري به درآمد ملی در كشور اسالمی به مبانی عملی مصرف اسالمی تلقی كرد. نسبت سرمایه

هاي اخیر، هنوز با جمعیت كشــور و تعداد زیاد گذاري در ســالما به رغم افنایش ح م ســرمایه

از اندگذاري، نرخ پ نیروي جوان آماده به كار، تناسآ ندارد. عامل مهم و مؤثر در مینان سرمایه

ملی است. هم اكنون واردات كااهاي مصرفی ضروري و غیر ضروري باعث خروج قسمتی از پ  

شــود، در حالی كه براي كاهش ح م واردات كااهاي مصــرفی انداز ملی به خارج از كشــور می

 باید تدابیري اتخاه نمود كه مصرف، متناسآ با امكانات و تولید داخلی باشد.

 جامعه اسالمي در رف راهكارهاي عملي اصالح مص

هاي این بیماري را شــناخت و به معال ه زدگی باید ریشــهمقابله با فرهنگ مصــرفی و مصــرفبراي 

اسـاسـی آن پرداخت. اصـالح الگوي مصـرف از زوایا و ابعاد گوناگون قابل بررسـی اسـت و تحقق آن 

 :شودر مهم و اساسی بیان میباشد. در این ا چند راهكاهاي ازم خود مینیازمند ساز و كارها و بستر

 هادهي رسانهالف. ارتقاي آموزش عمومي و جهت
سیدن به  شویق آنان براي ر شور و ترغیآ و ت سر مردم یك ك صالح و منابع ملی تو شناخت م

اســتقالل كامل اقتصــادي با ارتقاي ســطح فرهنگ عمومی و آگاهی جامعه، با اســتفاده بهینه از 

سانه امكاننهاد تعلیم و تربیت و تبلیغا سالت ت ر ست. برعك  اگر نهاد تعلیم و تربیت، ر پذیر ا

سانه ملی، روزنامه ها و م الت عظیم خود را در تربیت و آموزش جامعه به خوبی ان ام ندهد و ر

شم و هم صالح و همواره به یك زندگی ت ملی و چ شمی دامن بننند و بدون در نظر گرفتن م چ

صرف بیمنافع ملی، رفاه شود، نتی ه رویه وزدگی، م شویق  اي جن گرایش به كااهاي خارجی، ت

ــرط ازم و  ــت. ش ــیاري از موارد نخواهد داش ــراف و تبذیر در بس تداوم الگوي فعلی همراه با اس

ضروري رسیدن به اهداف تعریف شده در سند چشم انداز بیست ساله نظام و شكوفایی در همه 

 است. ه بهینه از منابع مادي كشورابعاد، استفاد
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ساس، فرهنگ ستهبر این ا سیر و رعایت بای ضروري سازي براي پیمودن این م شرایر  ها از 

صه می شبه و به طور موفقیت در این عر شور یك  صرف در ك صالح الگوهاي م شد، چرا كه ا با

شـــود. بنابر این، جلآ مشـــاركت مردم و افنایش نامه عملی نمیناگهانی و با صـــدور یك بخش

هاي مهم  اصالح الگوي مصرف خصوص مصرف صحیح امكانات و منابع، از راهكارآگاهی آنان در 

ــرف  ــتفاده بهینه از منابع و افراد جامعه و با تقید به مص ــت. دولت با ملنم نمودن خود به اس اس

 آورد.صحیح و منطقی، نتایج بنرگی را براي كشور به ارمغان می

سانه، از دو سیله ر صالح الگوي مصرف جامعه به و سانی قابل سازي و اطالعجهت فرهنگ ا ر

ـــت ـــانه تعقیآ اس ـــریال، با برنامهتولید د نتوانمیها رس هاي مفید و جذاب در قالآ فیلم، س

ها و هاي بازرگانی و... الگوهاي رفتاري متناســـآ با ارزشســـخنرانی، مصـــاحبه، مناظره، آگهی

هاي براي مراسم شادي و آئینایرانی، در سطوح مختلف زندگی، به ویژه  -فرهنگ اصیل اسالمی

زیســتی و ها و فتــایل اخالقی مانند قناعت، ســادهارزشند. ترویج ســوگواري ارائه و ترویج نمای

ــرفه ــالهاز طرف دیگر، كرد. جذاب نهادینه اي توان در قالآ برنامهمیجویی را ص توانند ها میرس

شم سراف، چ شمی، تفاخر، مدگرایی، خودنمایی و و هم رفتارهاي غلر و مذموم جامعه، مثل ا چ

 35.مورد نقد و بررسی قرار دهندزدگی را مصرف

 هاي برترمعرفي اسوه. ب

ـــیوه ـــم زندگی و ش  هاي عملی آن از عوامل مختلفی تأثیرافراد هر جامعه در انتخاب راه و رس

ــ مذهبی برجستمی ه و چشمگیر پذیرند. در این میان نقش والدین، معلمان، و رهبران سیاسی ـ

كودكان در خانواده، و دانش آموزان در مدارس بیشترین تأثیرپذیري را از والدین و معلمان . است

سرزنش خود دارند. آموزه شدت، الگوپذیري از بیگانگان را مورد  سالم به  ست. هاي ا قرار داده ا

شكل ظاهر از ددر این باره می امام باقر شاك و  سی كه در لباس، پو سالم فرماید: ك شمنان ا

ـــمن خدا خواهد بود. از آن ا كه غالآ مردم الگوي عملی و رفتاري  36تقلید كند، مانند آنان، دش

ها، به كنند، نقش رسانهخود را از شیوه زندگی بنرگان، رهبران و مسبوان كشور خود ات خاه می

ش آشـــكار هاي برتر بیش از پیوینه رســـانه ملی و متون درســـی دانش آموزان در معرفی الگو

تاریخ تالش كردهمی گان دین همواره در طول  مذهبی و بنر با پیروي از گردد. رهبران  تا  ند  ا

زیســت بوده و با انتخاب شــیوه صــحیح و منطقی در زندگی، براي ، ســادهپیشــوایان معصــوم

ستناد  سند تاریخی ا ست به یك  سآ ا شند. در این ا منا سلمان الگو با سالمی و مردم م جامعه ا
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صمیمات مهمی را براي الگوي ه در آن عدهشود ك صالبت و قاطعیت، ت اي از علماي برجسته، با 

 مصرف جامعه اتخاه كرده و به عموم مردم اعالم نمودند. متن سند یاد شده از این قرار است:

شركعت مطهره با همراهي جناب رلي سبيح و تحميد؛ اكي خدام  ا ملك متعهد و بعد از ت

  پنج فقره است: له مهما امكي بعد ذ ك تخلف ننمائي ، فعالً اك ملتزم شرعي شده

ــرعيه، اوالً:  ــنبه )قبا هات و ا كام ش ( به بعد باكد روي لاغذ اكراني بدون آهار 14از ش

سند، مهر ننموده و اعتراف نمي شود، اگر بر لاغذهاي دكگر نوك شته  سي . قبا ه و نو نوك

شته بياور ضاء  كمي ه  له روي لاغذ دكگر نو شد ام ند و تاركخ آن بعد از اكي قرارداد با

ــوك  ماها با اكي روش نماكي .  رام نيســت لاغذ غير اكراني و لســي را مانع نمينمي ش

  متعهدك .

شد متعهد ثانياً:  ستاني كا پارچه دكگر اكراني با لفي اموات، اگر غير از لرباس و پارچه ارد

للواك  بر آن ميت، ماها نماز نخواني . دشده بر آن ميت بخواهند،  ةكگري را براي اقامه 

  ماها را معاف دارند.

شيده ميثا ثاً:  شود، قراردادك  ملبوس مردانه جدكد له از اكي تاركخ به بعد دوخته و پو

شود،  باس خودمان را از آن منسوج نمائي  مهما امكي هرچه بد ي آن در اكران كافت مي

ــي .  ــوج غير اكراني را نپوش ــهاي غير لني  و  رام نميو ا تياط نميو منس داني   باس

شده سج اك   تياكراني را، اما ماها ملتزم  ا مقدور بعد از اكي تاركخ، ملبوس خود را از ن

شد، آنچه  شته با اكراني بنمائي ، تابعيي ماها نيز لذ ك. و متخلف توقع ا ترام از ماها ندا

  استعمال آن.از سابق پوشيده دارك  و دوخته، ممنوع نيست 

شد؛ كك رابعاً:  صر با له، باكد مخت شد، چه عامه چه خا ميهمانيها بعد ذ ك، و  و اعياني با

پلو و كك چلو و كك خورش و كك افشره، اگر زائد بر اكي لسي تكلف دهد ما را به محضر 

نمائي ، هرچه لمتر و مختصرتر خود وعده نگيرد، خودمان نيز به هميي روش ميهماني مي

  كي تكلف لردند، موجب مزكد امتنان ماها خواهد بود.از ا

ــاً: وافوري و اه  وافور را ا ترام نمي روك ، زكرا له آكات لني ، و به منزل او نميخامس

ان ا مبذركي لانوا اخوان ا شياطيي ـــ و التسرفوا ان اال ال كحب ا مسرفيي ـــ و »باهره: 

ض»و  دكث: « التهلكةالتلقوا باكدكك  ا ي  ضرارال  ضرر ما ي و جاني و عمري و «رر و ال  ،

ست و خانواده سري ا شغلي آن محسوس و مُ سلي و دكني و عرضي و  ها و مما ك را به ن

به نظر توهيي و خفت مي ــت،  عد از اكي هرله را فهميدك  وافوري اس نگرك . باد داده، ب

االسالم آقاي  قةثـــ 1لورت دستخط و امضاي آقاكان لرام و علماء فخام لثراال امثا ه : 

. شيح 4ـ  هت االسالم آقا نهفي، 3ـ  سيي بي جعفر ا فشارلي، 2 اجي آقا نوراال، 

ضي اژه،  سيد محمد باقر بروجردي، 6. آقا ميرزا محمد تقي مدرس، 5مرت . آقا 7.  اجي 

. 10. سيد ابوا قاس  دهكردي، 9.  اجي ميرزا محمد مهدي جوكباره، 8ميرزا علي محمد، 

سيد  س  زنهاني،  اجي  شهير به 12. آقا محمد جواد قزوكني، 11ابوا قا ضا  سيدمحمدر  .

 37. جاجي آقا  سي بيدآبادي.13آقا ميرزاي مسهد شاهي، 
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سال پیش توسر سینده تن از علماي  107، یعنی 1324جمادي ااول  12این قرارداد در تاریخ 

تا  صفهان به ام صرفه جویی، مقابله با اا ساس آن را  سید كه ا شكیل ر سلطه بیگانه ت سراف و 

دهد. این  قرارداد، نكات ظریفی داد. براي مثال، بر آزاد بودن افراد جامعه در رعایت امور فوق می

تا كنندگان بر  ست، ولی از طرف دیگر با توجه به الگو بودن و تأثیرگذاري بااي ام شده ا تأكید 

اند. همچنین در جامعه مطرح كردهمردم، عدم همكاري خود با متخلفان را براي اثر بخشــی آن 

سیت علما در زمان سی جامعه این پیمان، بیانگر عنایت، دقت و حسا سا سائل ا هاي مختلف به م

 باشد.اسالمی می

 هاج ـ اصالح نظام قيمت

تصــمیم مصــرف كننده براي انتخاب نوع كاا، زمان و مینان مصــرف تا حد زیادي به قیمت آن 

تصمیم و انتخاب مصرف كنندگان درصورتی منافع ملی و مصالح كلی جامعه . كاا بستگی دارد

را به همراه دارد كه قیمت واقعی كااها و خدمات بر اســـاس هنینه تولید و ســـود عادانه براي 

ضه كنندگان  شود. تعیین عر ، خواه بااتر از حد طبیعی آن صورت غیر واقعیها به قیمتتعیین 

گردد، زیرا در حالت اول، بسیاري از افراد كم ف الگوي مصرف جامعه میتر، موجآ انحرایا پایین

ـــیاري از افراد . توانند كااهاي مورد نظر خود را خریداري نماینددرآمد نمی در حالت دوم، بس

صرف آن دچار  سبآ پایین بودن قیمت كاا، ارزش واقعی آن را در نظر نگرفته و در م جامعه به 

سراف و تبذیر می شور ما شوندا ضایعات نان در ك شی از قیمت پایین آن .  كه به طور عمده نا

 است، مثال روشنی براي این مطلآ است.

 د. داشتن الگو و برنامه مناسب

ــیم اهداف و تعیین راهكار ــرف، ترس ــالح الگوي مص ــلی براي اص هاي یكی از پیش نیازهاي اص

ــاخ  ــف ش ــیدن به هدف وكش ــآ براي رس ــن ش و ارمناس زیابی روند چگونگی هایی براي س

به عبارت دیگر، براي جلوگیري از مصــرف گرایی، اتالف منابع و از دســت . پیشــرفت امور اســت

صت سآ تدوین و ها، باید در تمامی حوزهرفتن فر شه راهبردي تهیه و برنامه منا سند و نق ها، 

هاي ف و مســـبولیتاي، مدیران و كارگناران نظام، تكالیاجرا شـــود. با تهیه و ابالن چنین برنامه

شنی می شیو هگیري روشتوانند با اجرا و به كاردانند و میخود را به رو هاي مدون، جامعه ها و 

 فت و سعادت همه جانبه قرار دهند.را در مسیر تحقق اهداف برنامه و پیشر
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 گيرينتيجه

سعهبی سالم همراه با تو صرف و به كارگیري اي پایدار، تنها با رعایت اعتدال در متردید، زندگی 

بشر،  .هاي مادي ممكن استهاي وحیانی، در همه زمینهعقل و خرد انسانی و استعانت از آموزه

پایان او و پرهین از افراط و تفریر در مصـــرف و خودداري از تنها با یاد خدا و توجه به قدرت بی

ضطراب و نگرانیگرایی، مدپرستی و تقلید از الگوت مل صر  هاي بیگانه از ا سان معا فراوانی كه ان

ـــت، رهایی می ـــینی خود به آن مبتالس یابد و به رفاه، آرامش و اطمینان خاطر در زندگی ماش

 رسد.با عنت، آزادگی و كرامت انسانی می همراه

ستفاده از نعمت سالمی، مطلوبیت ا صرف و لنوم كنترل در نگرش ا ها، معیار ارزش نبودن م

. این مبانی فكري باعث دهندرا تشكیل میجامعه اسالمی  مصرف مبانی نظري عمده مصرف در

هاي مصرف شوند و چارچوب و محدودیتگیري مبانی عملی مصرف در جامعه اسالمی میشكل

ستا، رعایت ارزشرا مشخ  می تییع منابع، ها و محدودیتكنند. در این را صرف، عدم ت هاي م

ضع صرف با و صالح  رعایت حد كفاف، دیگرگرایی، هماهنگی م عمومی جامعه، رعایت منافع و م

ــالمی قلمداد كرد. مبانی عملی توان از عمدهملی را می ــرف در جامعه اس ترین مبانی عملی مص

توان با استفاده از معیارهایی عملی همچون سطح مصارف مسرفانه، مصارف چشم و منبور را می

 گیري كرد.چشمی و مینان واردات كااهاي خارجی اندازههم

توجه به اینكه وضــعیت فعلی مصــرف در ایران، به ویژه در بخش انرژي بااتر از متوســر  با

سطح  شاري از جامعه به علل مختلف، از جمله پایین بودن  ست و اق شورهاي دیگر ا صرف ك م

سراف، ت ملآگاهی، چشم و هم دانش و ستی و مدگرایی مبتال به ا گرایی و رفاه چشمی، هوا پر

ستند، تقویت  صحیح و منطقی زدگی ه صرفی  و ترویج مبانی نظري و نهادینه كردن فرهنگ م

ضروري می ست، امري  صالح و منافع ملی ا شدكه تأمین كننده م ستا ارتقا آموزش . با در این را

ها و داشتن الگو و برنامه هاي برتر، اصالح نظام قیمتها، معرفی اسوهدهی رسانهعمومی و جهت

شك، راهكارهایی اساسی براي اصالح الگوي مصرف مطرح كرد. بیبه عنوان توان مناسآ را می

تواند در راســتاي هاي هماهنگ و منســ م از ســوي دولت میگذاريها و ســیاســتاتخاه برنامه

 عملیاتی كردن راهكارهاي مذكور و اصالح الگوي مصرف كشور مؤثر باشد.
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