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 يها  ارزشي مصرف بر مبنايالگو 
 ياسالم

  *يتودشك ي باقريمجتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  چكيده

 هاي اسالمي بنا شود ابتدا بايد اصـول و فـروض بـه    چنانكه الگوي مصرف بخواهد بر مبناي ارزش   
، اخالقـي هـاي      ارزش  رعايـت  دربـاره فراواني   هاي  سفارشاسالم  . ها شناخته شود    دست آمده از ارزش     

بـه  و، توجـه     شـأن و آبـر     ، رعايـت  زيـستي  ، عدم اكتفا بر عقالنيت صرف اقتصادي، سـاده        تهذيب نفس 
بنابراين دورنماي الگوي مصرف چنين آيينـي بـا محوريـت           . چشمي دارد   نيازمندان و پرهيز از چشم و هم      
الگويي اسـت كـه تأكيـد بـر عقالنيـت صـرف اقتـصادي و        ها، متفاوت از      انساني با حداقل ايمان به ارزش     

ها نيز، الگوهاي متفاوتي به جامعه        هاي متفاوت از ارزش     همچنين برداشت . چشمي دارد   روحيه چشم و هم   
   .طلبد ها به يكديگر نيز تحقيق بيشتري را مي كردن برداشت كند كه نزديك معرفي مي
هاي اسـالمي دربـاره الگـوي         دادن احكام و ارزش     نمند نشا  نظامدر صدد بازشناسي و     حاضر  مقاله  

دادن آنهـا     مند نشان   هاي اجمالي آنها بر مصرف خرد و كالن است، براي نظام            مصرف و همچنين نتيجه   
هـا نيـز بـه حـداقل           دنبال شـده و بـراي اثبـات احكـام و ارزش            اقتصاد ما  در كتاب    روش شهيد صدر  

 مـرتبط در ايـن   هاي ابتدا به ادبيات بحث و برخي تحقيق    ف  براي انجام اين هد    .شود  استدالل بسنده مي  
هـاي بـه      شـود و سـرانجام بـه نتيجـه          ها معرفي مـي      ارزش  در ادامه چارچوب كلي    .شود  باره پرداخته مي  

   .شود دست آمده از الگو اشاره مي 
  .ي مصرف اسالمي الگويها جهي نت،ي مصرف اسالمي مصرف، الگويسطح مصرف، الگو :واژگان كليدي

  .JEL: P36, P46, D11, Z12, D21بندي  طبقه

                                                      
  :bagherisudden@gmail.com. Email                           .علمي دانشگاه مفيد عضو هيئت  .*

 1/7/1388:تاريخ تأييد  18/1/1388: تاريخ دريافت
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  مقدمه
هـاي جامعـه و كمتـر بـه           شده در الگوي مصرف بيشتر بـه واقعيـت          هاي مطرح   بحث

انـد كـه علـت آن نيـز           هـاي اسـالمي پرداختـه       الگوي مطلوب و مناسب بر مبناي ارزش      
ي اسـالمي   ها  تواند عدم باور بر رابطه اقتصاد دستوري با اثباتي، عدم تسلط بر ارزش              مي

هـاي اسـالمي يـا برخـي      درباره مصرف، دشواري تحليل الگوي مصرف با لحـاظ ارزش        
هاي اقتصاد خرد و كالن درباره الگوي مصرف          اگرچه بيشتر بحث  . هاي ديگر باشد    عامل

گيـري     و تحليـل چگـونگي شـكل       *يافتـه   هـاي ترتيـب     هـا و واقعيـت      بر شناخت هست  
 امـا   ،ادهاي دسـتوري واگـذار شـده اسـت        هـا و اخـالق نيكـو بـه اقتـص            ها، سنت   عادت
توانند مبنـايي بـراي تحليـل و شـناخت      هاي مصرف، مي    طرح شده در نظريه   مهاي    بحث

هاي هر الگوي ارزشي كه امكان پديدساختن آن وجود دارد، با توجه به               پيامدها و نتيجه  
  .هاي ديگر باشد كردن برخي ارزش ها و اضافه كنار گذاشتن برخي فرض

مشتمل بر تركيبي از عنصرهاي     ) 1385زرقا،  (مي كه مطابق برخي نظرها      اقتصاد اسال 
فقـط عنـصرهاي   ) 1985صـدر،   (دستوري و اثباتي است يا مطابق برخي نظرهاي ديگـر           

اي كـه از      هاي خاص خـود را در جامعـه         هاي لحاظ ارزش    تواند نتيجه   دستوري دارد، مي  
هـاي    گيـري عـادت     ن قابليت شـكل   شده و همچني     افراد معتقد و با حداقل ايمان تشكيل      

هاي مصرف آمده، مالحظـه كنـد و بـا             مانند آنچه در نظريه    ،پسنديده در حد باال را دارد     
هاي اخالقي و تهذيب نفـس        هاي فراواني بر رعايت ارزش      توجه به اينكه اسالم سفارش    

ـ     و عدم اكتفا بـه       هـايي ماننـد     ده و همچنـين بـر ارزش      كـر  ،رفعقالنيـت اقتـصادي ص: 
 و پرهيـز از چـشم و        منـدان زيستي، مراعات شـأن و آبـروي افـراد، توجـه بـه نياز               ساده
بنـابراين دورنمـاي الگـوي مـصرف چنـين آيينـي بـا              . چشمي و حسادت تأكيد دارد      هم

                                                      
طـرف  بـه ديگـران از    توجـه     فرض ندارند اما جامعه انساني   هاي     واقعيت چه برخي از الگوها كه هدفي جز بيان        اگر .*

و حـسادت خالصـه     چشمي     هم سطح مصرف افراد ديگر را در روحيه چشم و        درباره متوسط   بودن   اسانسان و حس  
  .شود  ميتبادرمنفي نيز از آن به ذهن مهاي   ارزشكرده كه
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 مبتنـي كـه   اي    هايي نسبت به جامعـه     تفاوت،  ها  به ارزش  *ايمان محوريت انساني با حداقل   
دارداستچشمي  هم رف و روحيه چشم وبر عقالنيت اقتصادي ص ،.  

مورد پـسند   هاي     سنت وها    ، عادت ها ه شناخت چنين الگويي بر شناخت دقيق ارزش       البت
نيز الگوهاي متفاوتي به    ها     ارزش برخيدرباره  متفاوت  هاي     برداشت بوده و گاه   مبتني   اسالم
 معـصوم امامـان  رسـيده از  هـاي   روايـت در قـرآن و  ،  مثـال طور    به. كند   معرفي مي  جامعه

و زيـستي      ساده زينت و توسعه بر مصرف خانواده مورد سفارش قرار گرفته است و           ،  ملتج
مورد تـشويق   گرايي     مصرف طلبي و  گرايي، زينت   ز اسراف و بر همين مبنا گاه لوكس       پرهيز ا 

تبليـغ  زيستي     ساده حمل شده و گاه   امامان  بر شرايط زماني سخت     زيستي     ساده قرار گرفته و  
 بنـابراين دو     و بر مصرف بر سطح بسيار نازل حمـل شـده اسـت           و توسعه   ، تجمل   و زينت 

   .برداشت متفاوت دو الگوي متفاوت را نتيجه داده است
هاي اسالمي درباره     دادن احكام و ارزش     ند نشان م   نظام در صدد بازشناسي و   حاضر  مقاله  

 بـراي   وهاي اجمالي آنها بر مـصرف خـرد و كـالن اسـت                الگوي مصرف و همچنين نتيجه    
 دنبـال شـده و بـراي اثبـات          اقتصاد ما  در كتاب    دادن آنها روش شهيد صدر      ند نشان م  منظا

دادن احكـام   نـد نـشان  م  دليل اينكه مقصود اصلي بازشناسـي و نظـام          ها نيز به    احكام و ارزش  
به ادبيات بحث در ايـن   ابتدابراي انجام اين هدف  .شود  است، به حداقل استدالل بسنده مي     

شود و سرانجام اشاره به        مي معرفيها     ارزش  در ادامه چارچوب كلّي    ود و ش  باره پرداخته مي  
  .شود دست آمده از الگو اشاره مي  هاي به نتيجه

  پيشينه بحث
اند،   پرداختهفرد مسلمان   الگوي مصرف   الگوي مصرف در اسالم يا      بحث  هايي به     تحقيق

هـاي    روايتو  ها    آيهان  به بي ،  به الگوهاي مصرف در اقتصاد خرد و كالن        توجه   برخي بدون 
، بهداشـت  ماننـد توصـيه دربـاره خـوراك،          جزئـي صورت    بهالگوي مصرف   درباره  اسالمي  

                                                      
 جـواز ازدواج بـا وي،       : ماننـد  يآورد و احكام     با شهادتين اسالم مي    انسانها بيان شده است كه        در روايت  .*

شود در حالي كه مرحله ايمان مربوط به زماني است كه فرد باور               وي و مانند آن بر وي صادق مي        طهارت
شود و گاه ضعيف و چنانكه باور نباشـد، ايمـاني        پيدا كند و اين باور گاهي بسيار قوي مي         عقايد اسالم به  

 .در كار نيست
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  كالنتـري  اسالم و الگوي مصرف   توان به تحقيق      مي كهاند،    بسنده كرده ) ... تفريح و ،  مسكن
ن مصرف در اقتصاد كالهاي  نظريه برخي نيز ضمن آشنايي با .اشاره كردباره  در اين) 1384(

در ، بـه مقايـسه آن الگوهـا      هـا اسـت،        واقعيـت  و الگوهاي مبتني بر آنها كـه زبانـشان بيـان          
هـا اسـت      پايبنـدي ارزش   با الگوي مـصرف اسـالمي كـه          هاي آنها   نتيجهاصول و   ها،    فرضيه

اند كه    هاي مثبت آن الگو نسبت به الگوهاي ديگر بوده           در صدد بيان تقويت جنبه      و پرداخته  
، )a(  ،1991) b(  ،2002 (1991،  1976،  1974،  1973(منذر قحف   : رخي مانند از اين افراد ب   

اند و برخي  هاي خردي الگوي مصرف پرداخته فقط به جنبه) 1382(، حسيني   )1382(عزتي  
، )1987،  1986(آصـف محمـد     ،  )1989(، متـولّي    )1986(ديگر نيز مانند محمد عبـدالمنان       

پا را فراتر   ) 1384 (معزيو مير ) 1989 (مختار محمد ،  )1981(، منور اقبال    )1985(خان    فهيم
  . اند هاي كالن آن نيز نظري داشته گذاشته و به جنبه

فقـط دربـاره    ) 1382(هاي خردي پرداخته، برخـي ماننـد حـسيني            از كساني كه به جنبه    
خـان    فهـيم : كننده مسلمان بحث كرده و برخـي ماننـد          مباني و اصول موضوعه رفتار مصرف     

با ذكر اجمالي مبـاني و اصـول        ) 1380(و عزتي   ) 2000(، چپرا   )1985(ر اقبال   منو) 1984(
حرمـت  : هايي محـدود ماننـد      كننده مسلمان و فرض ارزش      موضوعه از جمله هدف مصرف    

اسراف و تبذير و وجوب يا استحباب انفاق در اسالم، به تحليـل فنـي آن رفتـار بـه شـيوه                      
  . اند ف پرداختهكننده در اقتصاد متعار تحليل رفتار مصرف

 پرداخته است، اسد  آنكننده مسلمان از ناحيه هدف        از كساني كه به تحليل رفتار مصرف      
) 198: همـان (و انـس زرقـاء      ) 153: 1375،  تن از انديـشمندان   سيزده  : ك.ر) (1987(زمان  
  اي از مصرف كـه بـه   كننده را در حداكثر كردن مطلوبيت در دامنه هدف مصرف آنان  . هستند
) 1382(و عزتـي    ) 1991(سـيدعقيل   . داننـد   ، مـي  شود  هاي اسالمي محدود مي      ارزش وسيله

محبـت  ) 1375(كننده مسلمان را حداكثر كردن مطلوبيت دنيا و آخرت، صدر             هدف مصرف 
) 1992(رسـتگاري دنيـا و آخـرت، صـديقي          )) a (1992(يا رضايت خداوند، منذر قحـف       

) 5: همان(و ديگران در چاچوب اصول اسالمي       تطابق رفتار با احكام شرع يا رفع نياز خود          
و  دست آمـده از ناحيـه شـريعت          كردن مصلحت به    دنبال) 1995 و   1992،  1984(خان    فهيم

، تن از انديـشمندان   سيزده  : ك.ر(پديدساختن تعادل و توازن ميان نيازهاي دنيايي و آخرتي          
يــل فنــي رفتــار همچنــين كــساني كــه بــه تحل. انــد دانــسته) 1382؛ حــسيني، 134: 1375
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هاي گوناگون به تحليل چگونگي تقسيم مخـارج          اند، به شيوه    كننده مسلمان پرداخته    مصرف
بـراي خـود و در مـصرف بـراي          ) انداز  در قالب پس  (فرد مسلمان در مصرف فعلي و آينده        

فـروض و   ) 1992(خـان     اند كه برخي مانند فهـيم       ديگران، مصالح جامعه و راه خدا پرداخته      
صورت قيد در رفتار مصرفي وي لحاظ كرده و برخي ديگر ماننـد انـس                 ي را به  احكام ارزش 

جمعـي  : ك.ر (انـد  گنجاندن آنها را در چارچوب فروض حقوقي ترجيح داده        ) 1998(زرقاء  
دو دسته متغير مـصرف     )) a (1992(برخي همانند منذر قحف     ). 331: 1375،  از نويسندگان 

 مطلوبيت خود كرده و مطابق روش معمول بـه        حال و مصرف در جهان آخرت را وارد تابع        
به تحليـل فنـي رفتـار       ) 1992(خان    اند و برخي مانند فهيم      حداكثر سازي مطلوبيت پرداخته   

: ك.ر(انداز، مخارج مصرفي و مخارج در راه خـدا پرداختـه اسـت                كننده ما بين پس     مصرف
  ).332: 1384، جمعي از نويسندگان

و ) Siddiqi, 1992: 56(، صـديقي  )54: 1385زرقا، : ك.ر(رقاء برخي از نويسندگان مانند انس ز
بودن نيازها در اسالم پرداخته و آن را مخـالف   اي به شرح رتبه) Chapra. 2000: 307 (چپرا

به تحليل ) 1375(تحليل مطلوبيت متعارف در اقتصاد ديده و برخي مانند بن جاللي و بشير              
بنابراين تقاضا بـراي ضـروريات،   . اند در اسالم پرداختهبودن نيازها  اي رابطه مطلوبيت و رتبه 

دسـت آمـده از كاالهـاي لـوكس را در              دست آمده از رفاهيات و مطلوبيت بـه          مطلوبيت به 
اينكـه فـرد مـسلمان ابتـدا        . انـد   اي تحليـل كـرده      صورت رتبه   تفاوتي به   هاي بي   قالب منحني 

د را در رفاهيـات و پـس از آن در           هـاي خـو     انتخابي در ضروريات دارد، بعد از آن انتخاب       
اي لحـاظ كـرده       ويـژه  تفـاوتي   هاي بـي    بنابراين در هر رتبه، منحني    . كند  ميدنبال  تحسينيات  

برخي ديگر ماننـد محمـد افـر بـا فـرض            ). 331: 1384،  جمعي از نويسندگان  : ك.ر( است
بع اي بودن نيازها و وجود مخـارج در راه خـدا در سـبد مـصرف مـسلمان تحليـل تـا                       رتبه

صـورت عقاليـي مـا بـين          كردن به   تر كرده و چگونگي هزينه      مطلوبيت فرد مسلمان را كامل    
و ) 1987(وران ماننـد اسـد زمـان     برخي از انديـشه  ). 330: همان(اند    طبقات را توضيح داده   

كننده مسلمان كـه   مصرف) Lexicographic function(بودن تابع مطلوبيت  نقوي به قاموسي
جمعـي از   : ك.ر( *انـد   ر كننده بسياري از تحليل مطلوبيت اسـت، پرداختـه         اعتبا  در ظاهر بي  

                                                      
كننده، كمتر شدن مصرفش از يك كاال، مطلوبيـت وي را             افتد كه مصرف     تابع قاموسي در حالتي اتفاق مي      .*

مسلمان زماني كه درآمدش فقط به اندازه نيازهاي        كننده     مصرف كاهش ندهد و در اينجا مراد اين است كه        
تفاوتي وي، زماني كه كاالي       ، كاالي لوكس براي وي مطلوبيت نداشته باشد و منحني بي          اش باشد   ضروري
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اي را، بـه علـت    غيررتبـه   جمعي نيز در اين جهت، ايده تقاضـاي     ).334: 1384نويسندگان،  
هاي متفاوت زندگي در ارضاي نيازهاي ضرور فرد مـسلمان، تقويـت و بيـان                 وجود كيفيت 

هيات و ضروريات انتخابي داشته باشـد و يكـي را           تواند بين رفا    اند كه فرد مسلمان مي      كرده
در حالي كه برخي ديگر مانند نقـوي بـه          . شين ديگري كند  جان) تفاوتي  در قالب منحني بي   (

: همـان ( دانـستند  مـي رد اين ادعا پرداخته و تابع قاموسي را بيشتر مناسب مصرف اسـالمي              
334.(  

بـه تفـاوت خواسـته و       ) 33: 32 2007( همچنين برخي از نويسندگان مانند زبير حسن        
انـد كـه      نياز در اقتصاد متعارف با مراتـب نيـاز در اقتـصاد اسـالمي پرداختـه و بيـان كـرده                    

وران اسالمي نياز و خواسته را يكي دانـسته و خواسـته را نيـز مراتـب ارضـاي نيـاز          انديشه
  :شمارند و ضمن آن بر دو نكته تأكيد دارند مي

  ها و نياز است نه كاالها؛  و تحسينيات مربوط به خواستهبندي ضروريات، رفاهيات طبقه. أ
توانـد دربـاره       مـي  فقطها در سطح خرد براي افراد ممكن نيست و            بندي  امكان اين رتبه  . ب

  .هاي كالن دولت مطرح شود سياست
انـد، نبـود      همچنين اين افراد به رابطه مراتب ارضاي نيـاز بـا كـارايي نيـز اشـاره كـرده                  

كاهش كارايي، وجود رفاهيات را باعث بهبود قابل توجـه آن و ارضـاي              ضرويات را باعث    
  .اند تحسينيات را باعث افزايش كم كارايي و گاهي كاهش آن دانسته

، 1986،  1985(، آصف محمـد     )1989(، متولي   )1986(از افرادي مانند محمد عبدالمنان      
كـه بـه بحـث      ) 1384(، ميرمعـزي    )1981(، منـور اقبـال      )1984،  1985(خان    ، فهيم )1987

و منـور اقبـال     ) 1384(خـان     اند، برخي مانند فهـيم      مصرف كالن در جامعه اسالمي پرداخته     
مبناي كار خود را تابع مصرف كينز قرار داده تـا آن را بـر مبنـاي اقتـصاد اسـالمي                     ) 1385(

برخي نيز آن را مورد     ). 251: 1384؛ جمعي از نويسندگان،     1999حسن،  : ك.ر(اصالح كنند   
هـاي آنهـا      هاي مصرف در اقتصاد متعارف شده و فرض         ديد قرار داده و متعرّض تمام نظريه      تر

اند و تمام اين افراد متعـرّض بيـشتر           هاي قابل قبول در اقتصاد اسالمي مقايسه كرده         را با فرض  
البته كار برخي مانند    . اند  يا كمتر شدن مصرف در اقتصاد اسالمي در برابر اقتصاد متعارف شده           

  ).2007حسن، (تر از كار چپرا و صديقي است  تر و منطقي خان، عميق ر اقبال و فهيممنو
                                                                                                                                  

 .صورت خط راست در آيد لوكس در يك محور و كاالي ضرور در محور ديگر باشد، به
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بـه  ) 1981(و متـولي    ) 1985(هاي اقتصاد كالن اسالمي برخي مانند آصف          درباره نتيجه 
اند كه با توجه به اينكه در جامعه اسالمي ثروتمندان موظف هستند زكـات                اين نتيجه رسيده  

زند و با توجه به اينكه ميل نهايي به مصرف فقيران بيـشتر از ثروتمنـدان                خود را به فقيران بپردا    
حسن، : ك.ر(است؛ بنابراين ميل نهايي به مصرف و مصرف كل در جامعه اسالمي بيشتر است               

و منور اقبال با اسـتدالل      خان    برخي مانند فهيم  ). 251: 1375آموختگان،    ؛ جمعي از دانش   1999
كننده مسلمان در دامنه كاالهاي مصرفي        جه محدوديت مصرف  حرمت برخي كاالها و در نتي     

تـر و     خـان مـصرف در جامعـه اسـالمي را پـايين              فهيم .اند  حرام، استدالل پيشين را نپذيرفته    
اثـر نهـايي آن را نـامعلوم        ) 1985( و منـور اقبـال       )45: 1984خـان،     فهـيم ( انداز را بيشر    پس

  .)239: 1384جمعي از نويسندگان، ( دانسته است
هـاي مـصرف در چـارچوب         برخي از نويـسنگان متعـرّض درسـتي و نادرسـتي نظريـه            

كرده است كـه  بيان ) 3 ـ  41، 1: 1989(متولي مختار محمد . اند هاي اسالمي نيز شده ارزش
بـه  بر تدبير در شئون ديني و دنيايي ترغيب شده و           ،  در سطح خرد  ،  اينكه مسلمانان علت  به  

رابطه تبعي مصرف و درآمد كينز ، تطبيق دهندشان  با نيازهاي اينكه مصرف خود را بايد      علت  
 چـشم و  ،  اينكه تفـاخر  علت  در سطح كالن جامعه اسالمي هميشه قابليت وقوع ندارد و به            

نظريـه درآمـد    ؛  حسادت و اسراف براي هر مسلمان ناپسند شمرده شـده اسـت           چشمي،    هم
اينكه اسـالم مـردم را از   ه علت ب همچنين   .يابد  ق نمي نسبي دوزنبري در جامعه اسالمي تحق     

و مردم فقير و از طرف ديگـر بـه اعتـدال در             ،  پدر و مادر  ،  يك طرف به دستگيري نزديكان    
نظريه دوران  ،  اينكه ربا در اسالم حرام شده     علت  و همچنين به    است  مصرف سفارش كرده    

در عـوض بـه     ، اما   واقعيتي براي جامعه اسالمي باشد    ،  تواند دو و موديگلياني نمي     زندگي آن 
الگوي مصرف مبتني   ،  اسالميهاي     ارزش مي فريدمن با  ي نظريه دا  هاي   سازگاري فرض  علت

 كه سـطح  نيز بيان كرده است     ) 1384 (معزيمير. داردوقوع  يت  بر آن در جامعه اسالمي قابل     
انـدازه  اسـت؛ بـه     كه براي مسلمان مـستقل از درآمـد         ،  از مصرف در جامعه اسالمي    حداقل  
و  مـسلمان مـصرف   بيان كرده اسـت و همچنـين        آن سطح حياتي كه كينز       و نه     است كفاف

ــالمي  ــه اس ــدگي جامع ــول دوران زن ــات و بادر ط ــا ثب ــدب ــف يرون ــشو  خفي  در يافزاي
  . استوحوش كفاف حول

شده درباره مصرف در جامعه اسـالمي اسـت           هاي مطرح   اي از بحث    اين ادبيات، چكيده  
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 اسالم رابطه داشته و شناخت دقيق آنها باعـث          هايي با الگوي مصرف از ديدگاه       كه از جهت  
 به تنظيم و بيـان احكـام و         ناظرشناخت الگوي مناسب مصرف است، اما موضوع اين مقاله          

 كـه از نظـر       اسـت  هاي موجود در كتاب، سنت و فقه اسالمي درباره الگوي مـصرف             ارزش
ر نگرفتـه اسـت يـا       مورد بررسي قرا  جامع  صورت    آنها مغفول مانده، يا به    برخي از   نويسنده  

در نظـر دارد بـه بازشناسـي        حاضر  مقاله  ،   بنابراين .هاي آنها به خوبي بيان نشده است        نتيجه
آنها را مـنقّح كنـد و       الگوي مصرف در اسالم پرداخته تا       ) احكام(چارچوب و اصول ارزشي   

  .ها فراهم كند الگوهاي آنها را با ديگر  نتيجهزمينه مقايسه

   ديدگاه اسالمبندي سطوح رفاه از طبقه
هـاي مـصرف از       هاي اسالمي الزم است از باب مقدمه با انواع مرتبه           پيش از بيان ارزش   

شـايد يكـي از   . هاي مختص هر مرتبه بيان شود ديدگاه اسالم آشنا شده تا پس از آن، ارزش   
اسـالم  اكثريت و شـايد همـه عالمـان    كه مورد پذيرش اصول مهم الگوي مصرف در اسالم     

بايـد   آنو درجـه بـاالتر       اهميت داشـته      سه سطح مصرف است كه به ترتيب       پذيرشباشد،  
، سطح كمتر از كفاف   ،  از هستند   عبارتمصرف  آن سه سطح    و  تر باشد    بر درجه پايين  مقدم  

هـاي    عالمتهر كدام احكام و     اند و     متفاوتي ذكر شده  هاي    عنوانكه با   ،  كفاف و باالتر از آن    
خاصـش شناسـايي و     هاي    عالمتها را با     د اين محدوده  ايه و هر فرد مسلمان ب     داشتخاصي  

   .احكام مرتبط با آنها را رعايت كند
طح رفـاه از    سـ    هـستند كـه     كـساني نخـستين   از  ،    سنت  اهلعالمان  از  ،    و شاطبي   غزالي 

  :نويسد مي  رفاه   سطوح بندي  در تقسيم غزالي. اند كرده بندي ديدگاه اسالم را دسته
غزالـي،  (» اساسـي  و غير   زيـادي   و گـاهي  هستند     و اساسي    مهم  گاهي،   ي انسان  هاي  حاجت«

  ).220، 3: تا بي
  :گويد مينيازهاي اساسي هاي  درباره مرتبه  همچنين

  و مرتبـة  ،    حاجـات   مرتبـة ،    ضرور  مرتبة. وجود دارد    اساسي  نيازهايدرباره   رفاه   مرتبة  سه«
  ).433: 1403، مجموعه نويسندگان عرب؛ 364، 7: تا ، بيكاشاني فيض(» )فضول(  زيادي

امـا  مانـد    مـي  انـسان زنـده   ،سطح رفاه ضرور   كه   گويد  مي آنهاهاي    درباره عالمت غزالي  
، و نيازهـاي مهـم اسـت      هـا     حاجتسطح رفاهي كه به اندازه      . همراه ضعف و مشقت است    
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يرضـرور  غ، دارد و سطح رفاهي كه بيشتر از حاجات ضـرور اسـت             را از انسان برمي    مشقت
صـورت   بـه  از آنها كه  اساسيغير  ينيازها. معنا آمده است  دو  به  وي  و زيادي در كالم     است  
است اسراف   شود و ديگري سطح رفاهي كه براي حاجت نبوده و            ياد مي   خفيهاي    حاجت

  ).433: 1403، مجموعه نويسندگان؛ 364 ،7: تا كاشاني، بي ؛ فيض220 ،3: 1414، غزالي(
  دامنه سطوح رفاه را به فراتر از مـصرف تعمـيم           ،اصل تقسيم به سه مرتبه    درباره   شاطبي

،  نفـس ،    ديـن    از امـور پنجگانـة      محافظت،   اسالميعت  شر  كه گويد  ميباره  دهد و در اين      مي
به وسيله آن      امور پنجگانه   اين،  آنچه كه  و     است   قرار داده    را هدف    و عرض   نسل،   مال،   عقل

  :داردتبه سه رشود  مي محافظت
  ؛  ضروريات.أ

  ؛ حاجيات. ب
  . تحسينيات. ج

عقوبت   و همچنين   در دنيا    حيات   اختالل   آنها باعث    فقدان   هستند كه   يياشيا،   ضروريات
 آنهـا     بـا فقـدان      كه   هستند كه   چيزهايي،   حاجيات. گردد ، مي )اگر با اختيار باشد   (  در آخرت 

 عبـارت   تحـسينيات . كنـد   نمـي    مختـل    را حياتودن آنها   نباما  ،  گيرد  در فشار قرار مي   انسان  
   كـه    اسـت    چيـزي   را دارد و آن     آن  اقتـضاي ،    اخـالق    و مكـارم     مروت   كه  اموري،  ازهستند  
  .دشو  مي  آنها دنبال وسيلة  ه بي پسنديدهها عادت

 شـاطبي   هايي را از ضروريات، رفاهيات و تحسينيات زمان خود در شرح كالم             انس زرقا مصداق  
هـاي اقتـصادي در حـد      آموزش و تأسيس فعاليت ،فراگيري دانش اساسي  گويد كه     كند و مي    ذكر مي 
ـ  آنگوناگون  ورود در قراردادها با انواع      . از قسم ضروريات است    ،)براي توليد غذا  ( كافي سياري از  ، ب

آرامـش و رفـع      سـاختن   فـراهم اي كه براي      نسبت به آن اندازه    هاي اقتصادي   هنرها، صنايع و فعاليت   
، مـشكل اسـت    زنـدگي بـدون آنهـا     ها در هـواي سـرد كـه           از فرش برخي  .  كافي است  هاي  مشكل
در مراكـز   امكان توليد آن وجود داشته باشد، فاضالب شهري           باشد و  از پركاه كه  ) حصير (يزيرانداز

نقل عمومي، در مراكز شهري كه در طـول يـك ناحيـه             و  حمل،  جمعيت شهري كه اكنون رايج است     
كنـد،    بزرگ گسترش دارند، محافظت از بهداشت و ترفيع آموزش فيزيكي كـه بـدن را تقويـت مـي                  

اي كـه بـراي دسـتيابي بـه           بـه انـدازه   ) خصوصي و عمومي  (  دانش و افزايش ثروت    يارتقاو  كسب  
وسايل بـا كيفيـت   ، بافت هاي دست فرشو ها     قاليچه همچنين.  از رفاهيات است   ،رفاهيات الزم است  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  

مي
سال

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

جتب
م

ري
 باق

ي
 

كي
دش
تو

  

48  

بـا وجـود وسـايل      ونقل   ها و جواهرات، ابزار خصوصي حمل      كاري گل  كردن منزل، تزيين   يباال، نقاش 
آداب معاشرت  ،  كالم مرتبط با ادب در رفتار و     هايي كه     نقل عمومي در جوامع شهري، فعاليت       و  حمل

اعتـدال و   كه بـا    در خوردن، نوشيدن، پوشيدن، اداي احترام، تميزي و غيره          ) اخالق اسالمي (اسالمي  
هاي تفريحـي    استراحت، سرگرمي حالل، فعاليت   ،  بهبود كيفيت كار شخص   همراه هستند،   روي   نهميا

اي بـه شـخص بـاز        كننـد و انـرژي دوبـاره         حاصل مـي    كافي و فاميلي، كه براي بدن و ذهن آرامش       
  ).329: 1384جمعي از دانش آموختگان، (داند  ات ميياز تحسين، را گردانند مي

ارد كه اقتصاددانان اسالمي نياز و خواسته را يكي دانسته، بيان           باور د ) 2007(زبير حسن   
رفاهيـات  . كند ضروريات مانند خوراك، پوشاك، مـسكن، بهداشـت و آمـوزش هـستند               مي

كند و تحسينيات نيازهايي هـستند        بخشد يا آنها را تكميل مي       كيفيت ضروريات را بهبود مي    
سازند و آنها كاالها نيـستند         سازگار مي  مندي افراد را با سطح و تشخيص جامعه         كه رضايت 

توانـد بـراي يكـي ضـرور، بـراي ديگـري رفـاهي و لـوكس باشـد و                      زيرا كاالي واحد مي   
شوند و همچنين معيـار خـارجي را بـراي            بندي مي   گونه طبقه   هايي هستند كه همين       خواسته

  :كند شرح بيشتر آنها ذكر مي
د، ارضـاي رفاهيـات كـارايي را بهبـود          دار  بدون ارضاي ضروريات كارايي خدشه بـر مـي        «

بخشد و ارضاي تحسينيات اثر كمـي بركـارايي دارد و اگـر مـصرف در ايـن سـطح بـه                    مي
  ). 31: 2007زبير حسن، (» سالمتي انسان ضرر بزند ممكن است حتي آن را كاهش دهد

 هاز كلماتشان اين سه سطح ب     ند اما   ري ندا  تصريح سطح مصرف،  بر سه    نلماابرخي از ع  
، اهفـ سه سطح ر) 329 ـ  332، 2: 1357صدر،  (اقتصاد مااز كتاب طور مثال  به. آيد  ميستد 

وي بـاور    .آيـد   مـي  دسـت   هشديد ب  و ارضاي نيازهاي غير    تر از ارضاي نيازهاي شديد     پايين
كه وي باور دارد شود همچنين   ميشديد برطرففقر با ارضاي نيازهاي شديد و غير  كه  دارد  

 از كتـاب    . حد باالي آن اسـراف اسـت       وبوده  سطح رفاه عمومي     ندازهسطح ارضاي آن به ا    
ويـژه  به انـدازه آن و سـطح مـصرف          ،  عوايد االيام نراقي سه سطح مصرف كمتر از حاجت        

بـا يـك     لذت   را مصرف بيش از حاجت به قصد       لذت   كه سطح مصرف  شود     مي لذت ظاهر 
  *.)620 ـ 631: 1415، نراقي(شمارد  ميغرض عقاليي 

                                                      
مصرف به سه يا چهـار سـطح   هاي    پرسشبرخي از مراجع و صاحبان رساله عمليه نيز در پاسخ به برخي              .*

سطوح مصرف را به سطوح      گلپايگاني ، صافي اردبيلي ، موسوي منتظري: مانند برخي   .اند مصرف اشاره كرده  
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سطح مـصرف و الگـوي مـصرف بـه          درباره  هايي كه اخيراً     و كتاب ها    مقاله از   در برخي 
 تعبير كافي و به     ،به جاي سطح حاجيات    و    سطح ناكافي  ،چاپ رسيده به جاي سطح ضرور     

 در برخـي    ).1378،  دادگـر و بـاقري    (سطح توسعه قرار داده شده است       ،  جاي سطح زيادي  
، خليليـان ( واقعي و تخيلـي آمـده اسـت       هاي غير م تعبير به ارضاي نياز    ديگر نيز از قسم سو    

ضـعيف ماننـد روايـت      هـاي     روايتها نيز با استناد به برخي از          البته برخي از كتاب    ).1384
سـطح   اصـل . باالي سـطح كفـاف اسـراف اسـت        ،  )359: تا  آمدي، بي ( فوق الكفاف اسراف  

  ).1384، كالنتري( رد شده است، از مصرف توسعه
  :آيد  ميدست  هبهاي ذيل  نتيجهسطوح مصرف  عالمان درباره هاي بنابراين از تقسيم

كه از سطح پايين آن با سطح كمتر        باور داشته   بر سه سطح مصرف حالل      عالمان  اكثريت  . أ
كمتر از سطح حياتي معيـشت  ، امساك و تقتير  ، حد   كمتر از ضروريات  ،  شديد ضروريات   از

، و نـه حاجـت     لـذت    ف براي انگيـزه   مصر،  و كمتر از كفاف و از سطح باالي آن با توسعه          
تعبيـر شـده اسـت كـه        ،  واقعـي ، سطح گشايش و سطح نيازهاي غير      سطح متعارف مصرف  

، غزالـي هـاي     رسد كه زيادي    مي  به نظر  .استگاهي يك سطح خود به دو قسم تقسيم شده          
نراقـي و سـطح توسـعه مراجـع و تحـسينيات             لذت   مصرف براي ،  شديد صدر نيازهاي غير 

گر يك سطح و همچنين سطح حاجيات، كفاف، سطح قناعت و زهد، ارضاي             شاطبي همه بيان  
  ؛نيازهاي شديد و سطح كافي و حاجت نيز در نظر اكثريت بيانگر سطح واحدي باشند

ه هـر فـرد و بـدون         سطح مصرف فقط با لحاظ احكامي كه متوجـ         هاي  برخي از تقسيم  . ب
 ديگـر مـصرف را نـسبت بـه          تـه و برخـي    فشدن عنوان ديگر و افراد ديگر انجام گر        عارض

قـرار   توجـه    برخـي اخـالق نيكـو مـورد       ،  ديگر مانند مـروت   هاي    عنوانديگران و با لحاظ     
غزالي است در حالي هاي  سطح مصرف تحسينيات شاطبي همان زيادي  طور مثال     به .اند  داده

 و دارد قرار گرفته و نهي كراهتي توجه هاي غزالي به لحاظ مصرف شخصي مورد كه زيادي 
.  اسـت   اسـتحبابي  مـر وااهمـراه     و مـروت  اخالقـي   هـاي     عنوانبا لحاظ     شاطبيسينيات  تح

فرزند و ديگران و متعلق انفاق كه از        ،   عيال ،بنابراين متعلّق مخارج تحسيني در كالم شاطبي      
  ؛ در كالم غزالي خود فرد است،مخارج زايد است

از تـر    متفاوت و مناسـب   نسبت  هايي به     جهتاز  )  باقري ـدادگر(ها   بندي برخي از تقسيم  . ج
                                                                                                                                  

به مرتبه امساك و     آن را    مرتبه توسعه و برخي همچون گرامي     ،  قناعت و كفاف  ،  مرتبه زهد ،  امساك و تقتير  
  .اند مرتبه گشايش و توسعه تقسيم كرده، مرتبه قناعت، مرتبه زهد، تقتير
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طـور مثـال       به .نهايت پيوسته است   زيرا دامنه مخارج در آنها از اندازه صفر تا بي          هستند   بقيه
جايي ندارد و همچنين معلوم نيـست جـاي          ضروريات   ازپيش  بندي غزالي براي     تقسيمدر  

گـر  در حالي كه بيان سطح ناكـافي در نظـر برخـي دي            . استا  سطح مسكنت و اضطرار كج    
  ؛صفر را در بردارد حد سطح مصرف تا

ضـرور تعمـيم    غير در نظر برخي سطح كفاف بر اعم از سطح ارضاي نيازهاي ضـرور و                .د
كه بـر سـطح پـاييني از مـصرف          ها    روايتبه ظهور كفاف در      توجه   داده شده كه اين امر با     

  .ست اخطا، داللت دارد

  يالگوي مصرف اسالمدر  هاي موجود ارزش
دست آمده از كتاب، سنت و همچنين فقـه اسـالمي              ها و احكام به      ارزش درس  مي نظر به

و سـازگاري    مدت  ها در كوتاه    مانند عدم امكان تغيير عادت     ها برخي واقعيت بر پايه پذيرش    
سازي مصرف افراد جامعـه بـه         با آنها، حركت به سمت كمال انساني، نوع دوستي و نزديك          

ها را فقط خود افراد و برخـي           اينكه برخي از اين پايه     يكديگر بنيان شده است و با توجه به       
 هـاي جامعـه     گيرنده، به همـراه قـانون       ديگر را دولت، سرپرست خانواده و نهادهاي تصميم       

صورت وجـوب و اسـتحباب، متوجـه          ها و احكام، به     بنابراين برخي از ارزش   . نهند  بنيان مي 
 كـه   اسـت  گيرنده   نهادهاي تصميم  خود افراد شده و برخي ديگر متوجه دولت، سرپرستان و         

   .شود در اينجا همه آنها با نظم جديدي ذكر مي

   در الگوي مصرفي استحبابيها  اولويتمرتبط باهاي  ارزش

  اولويت استحبابي در انگيزه مصرف
   آنچه   خود را براي     مصرف   انگيزة  كهاند    شده  ها تشويق   مسلمان ،  اسالم   اقتصادي  ظامدر ن 

 امـا ايـن ارزش در حـد تكليـف            قرار دهند   خود   كمال  وسيله آن را     و   اصالح ،اند   شده  خلق
   .نيست واجب

  :گويد  مي  آن  ادب  در پنجمين  و آشاميدن  خوردن در آداب كاشاني  فيض
 خـدا     در اطاعـت    شدن   قوي  ، نيت  خود  در خوردن فرد     كه   است   اين   خوردن   از آداب   پنجم«

و  ...  نكند  بردن  لذت قصدفقط   خدا كند و       نيز اطاعت    خوردن  وسيلة  هب  باشد تا اينكه   داشته
   كـه   و از چيزهـايي    ...  از غذا بكـشد      دست  از سيري پيش    مگر اينكه نيست     صادق   نيت  اين
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 را بر     خود را بشكند و قناعت       شهوت   كه   است   اين ،  ضرور است    نيت  اينپديدساختن    براي
  ).364، 7: تا كاشاني، بي فيض(»  اختيار كند توسعه

  براي خود و توسعه براي غير كفافسطح استحبابي اولويت 

و زيـستي     ، سـاده  بر زهـد قلبـي    افزون  آيد كه     مي دست  هاسالم ب عالمان  از ظاهر كلمات    
خـود را بـا   شخصي زهد عملي در زندگي شخصي نيز مطلوبيت دارد و اينكه انسان زندگي   

 اما درباره خانواده و فقيران گـشايش و  تطبيق دهد متوسط سطحم  ك  دستپايين يا   هاي    طبقه
  . گيري توصيه شده است عدم سخت
  :گويد ميكفاف و مدح كفاف ت سطح غيردر مذم غزالي
در ،    از مصرف    سطح   با اين    هميشه  زيرا مردم ،    نيست   خوبي  سطح،    مصرف   اضطراري  سطح«

   آن   دنبال   و دنيا نيز به      خواهند رفت   ارها از بين   و ك   سر خواهند برد و تمام صنايع     ه   ب  ضعف
 زيـرا     نيـست    شـخص   مناسـب ،   نيـز    حالل  هاي   زيادي   سطح  و همچنين   خواهد شد   خراب
   داخـل    حـرام    محدودة   به   است  ممكن،   كند   حركت   حرام   محدودة   در نزديكي    وقتي  شخص

  ).220، 3: 1414غزالي، (» شود
 و    نيـست    ممكـن   بر قـدر ضـرورت    بسنده كردن      اينكه   به   توجه با كه   گويد  همچنين مي 

 از    سزاوار است  ، است) يعني اسراف (   آن   توسعه از مصرف و نزديك       درگير جانب    كه  طرفي
ند و   هـست   يكـديگر    مـشابه    وجود دارد كـه     هايي وسط، حد    نيز   بين  شود و در اين   پرهيز    آن

 حـد     به  شدن نزديك.  شود   واقع   در آن    كه   است  زديكن،   كند   حصار حركت    نزديك   كه  كسي
، دادگـر و بـاقري    همـان؛   (  اسـت   هـي  اال   اولياي   اقتدا به    است   ممكن   كه  اي   تا اندازه   ضرورت

از برخـي   نيـز    بحاردر  ). 60،  96 :تا   بي ،و مجلسي  433: 1403 ،مجموعه نويسندگان ؛  1387
ر مـدح كفـاف نقـل كـرده         هـايي را د     عبارتعياض و قرطبي     سنت مانند    ديگر اهل عالمان  
 كم  كه خالفي در فضيلت كفاف نيست زيرا حساب و كتاب با آن            كند  بيان مي عياض  . است
 و آورده است كه كفاف برتر است زيرا پيامبر آن را از خـدا خواسـته              نيز   از قرطبي    .شود  مي

ثروت است   و   وسط بين فقر   حد   از خداوند خواسته و همچنين    را  چيزي كه بهتر است     وي  
 بـا آن نجـات    ثـروت   فقـر و    هـاي     آفتوسط آن بوده و همچنين فرد از         حد   و بهترين امور  

  ).60، 96: تا ، بيمجلسي(يابد  مي
دو دسـته دليـل      امامان معـصوم  رسيده از   هاي    روايتو  ) سوره طالق (در قرآن مجيد    

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  

مي
سال

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

جتب
م

ري
 باق

ي
 

كي
دش
تو

  

52  

ف براي خـود    كفا رضايت نسبت به     محبوبيتدرباره  مصرف وجود دارد كه كه يكي       درباره  
عالمـان آن   محبوبيت گشايش و توسعه در مصرف خانواده است كه          درباره  انسان و ديگري    

شود كه انسان بهتر است مصرف شخصي خود          مي و از آن برداشت   اند    هكردتلقي به قبول    را  
را به سمت مرتبه پايين و كفاف سوق دهد و مصرف خانواده خـود را بـه بيـشتر از كفـاف                      

: 1391،  ينـي لك؛  141،  76: تـا   ، بي مجلسي؛  20 و   16 ب    ،21: 1316 عاملي،   حرّ(توسعه دهد   
 ).512 و 510، 6

 سطحي است كه شاطبي به آن اشاره داشته        در مصرف،    توسعهاستحباب  البته قدر متيقّن    
 گيري در مصرف خانواده با آن برداشـته        آن را طلبيده و سخت     مروت و مكارم اخالق   . است
بنابراين ربطي به سطح مصرف مترفين يا . فاف را براي خود انتخاب كنند شود تا خود افراد ك      مي

 بـاقري،    و دادگـر (البته برخـي    . شود، ندارد   سطحي كه باعث فاصله شديد طبقاتي در جامعه مي        
بنابراين داليل محبوبيت توسـعه را      . كفاف را براي خود و خانواده محبوب دانسته است        ) 1378

هاي الگوي مصرف  اند كه در اين تحقيق به دليل ارايه فرض كردهحمل بر تكميل و تتميم كفاف 
  .شود  باشد، توجهي به اين نظر نمي*كه مطابق نظر اكثر عالمان و مراجع

  هاي وجوبي هاي مرتبط با اولويت ارزش
را نـسبت بـه برخـي ديگـر         هـا     مـصرف برخي از   ،  اسالم در دامنه سطوح مصرف حالل     

 . و تجاوز از آن را اسراف و حرام دانسته است          ، را واجب   و رعايت آن اولويت    اولويت داده 
  :اين ارزش منفي خود بر دو نوع است

بـا محـدوديت درآمـدي      شخـصي   هاي    مصرفاولويت سطوح مصرف در     نخست؛  نوع  
اگر     بنابراين. را رعايت كند   اهميت    مراتب ، واجب است  ،است و اينكه فرد با درآمد محدود      

داشته باشد مخارج غيرضرور  است، اندازه ضرورياتش  بهه   كم و محدودي ك    درآمدفردي با   
سـازگاري    لوكس   مخارجبا   وي   يتشأندليل اينكه   ه  ب ،و اولويت در مصرف را رعايت نكند      

  **؛مرتكب شده است،  مصرف بيش از شأني كه نوعي از اسراف است،ندارد

                                                      
اسـتحباب كفـاف بـراي      (يش  شده است كه نظر آنها مطابق نظر پ        پرسيدهاره  قليد در اين ب   مراجع ت تمام  از  . *

  .طور جداگانه چاپ خواهد شد بود كه بعد از تكميل به) خود و توسعه براي خانواده
 هدهو مشا    شناخته   با آن    دارد كه   عالمتي   چيزي هر  پسرم:  گفت  پسرش   به   لقمان« :فرمايد   مي  صادق   امام .**
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 يـك شـخص     كـه چنان. مخارج اجتماعي با درآمـد محـدود اسـت         نوع دوم اولويت در   
اجتماع را رعايت   هاي    مصلحتمراتب مصرف در    ،  و كم  حقيقي يا حقوقي با درآمد محدود     

د كـه فقـط بـه        اگر شخصي با درآمد كم خـو       ،مثالطور    به. مرتكب اسراف شده است   ،  نكند
 انجـام  اجتماعيهاي  مصلحتانفاق بر غير خانواده در جهت ،  اش باشد  اندازه كفاف خانواده  
 فقيران   دولت با درآمد كم و محدودش كه فقط به اندازه مخارج ضرور            دهد و همچنين اگر   

در هـر دو مـورد      ،  اش سازگار نباشد   وكسي انجام دهد كه با شأن درآمدي      لهاي    هزينهاست،  
و همچنين تناسب عقاليـي مـا بـين هزينـه و فايـده در               اگر چه اتالف مالي صورت نگرفته       

 تـري انجـام داد،      تـوان كـار پـر فايـده          مـي  الاينكه با ايـن مـ     علت  به  اما  است  مصرف بوده   
  .ق يافته استاسراف خاص تحقدارد، وجود  براي آناي  تخصيص بهينه

شـونده بـسيار     تياج فرد انفاق  با ايثار اين است كه در ايثار يا اح        از اسراف   فرق اين مورد    
ـ     ينكه قوام خانواده بر هم زده نمي      كننده است يا ا    بيشتر از انفاق   ا اختيـار سـهم     شود و افراد ب

بسيار  ،شود  مي  برده ايثارفايده اجتماعي كه از     گونه علل،     مانند اين كنند و به      مي خود را ايثار  
  .شود  ميكه انجام استاي   هزينهباالتر از

  هاي مرتبط با اتالف منابع و مال ارزش
ض  بدون غر  گونه اتالف مال و هدر رفتن منابع        هيچ ،در اسالم در انجام هزينه و مخارج      

  :دارد انواعي اين اتالف .شود عقاليي مجاز شمرده نمي
گونه غرض عقاليي در آن وجـود نـدارد و بـه عبـارت               مصرفي است كه هيچ   نخست،  نوع  
گونـه   كه هيچ ) قيمت  بي  و  قيمت با(اي است     با فايده و منابع   از بين بردن اشيا     آن كار   ،  ديگر

بارز تبـذير حـرام بـوده و        هاي    صداق م از جمله  بنابراين   .غرض عقاليي در آن وجود ندارد     
  خـارج  مـال  انفـاق و  از هزينـه    را  موردهـا   گونـه    ايـن عقال  شود كه    حتي ممكن است گفته     

 تـه  آب،  خرمـا  هـستة  ريخـتن  دور كـه شود     مي استفادههايي    وايت ر از مطلب اين . دانند مي
 حـرّ (  تاسـ ه  دانست را اسراف  ب آ از مسير چشمة   بيرون وضوء به  آب ريختن و حتي  ليوان
اين نوع از تبـذير بـه سـطوح مـصرف           ). 232،  4: 1410 ، حكيمي ؛551 ،21: 1416،  يلعام

  ؛ربطي نداشته و در همه سطوح امكان تحقق آن وجود دارد
                                                                                                                                  

 شدر شـان  كـه    آنچـه ؛خـرد  مي  نيست در شانشآنچه كه:  است نشانه  سه  كار هم فرد اسراف  براي. شود  مي  
 اسـت  شخصي) كار اسراف(  مسرف خورد، يعني   مي نيستشان وي    در را كه   و نيز آنچه   .پوشد  مي ، نيست

  ).415، 12: تا بي ،مجلسي(كند  مي مصرف نيستاش  دارايي  وو درآمد  نادر ش آنچه كه
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فايـده  گـاهي  .  آن وجود ندارد تناسب عقاليي در فايده و هزينهكه ي است مصرفنوع دوم،  
كـه  اي  عقاليي ما بـين آن فايـده و هزينـه   تناسبي اما كردن موجود است   عقاليي براي هزينه  
نوعي تبذير و حرام    موردها  كردن در اين     ، وجود ندارد كه هزينه    شود  مي براي آن انجام داده   

صـورت    بـه و در الگـوي مـصرف نيـز بايـد           شـود     شمرده مي بوده و همچنين ارزشي منفي      
  .مرزهاي ممنوع لحاظ شود

 اشـخاص باشـد و انجـام      هاي    مصلحت و   تواند براي مصلحت اجتماع     مي البته آن فايده  
حاجت براي مصارف شخصي و بدون محدوديت       بيش از   كمي و كيفي گزاف و      هاي    هزينه

كنند يـا لباسـي       مي بسيار بزرگ بنا  اي    خانهثروتمندان  زماني كه   .  هستند درآمدي از اين قسم   
فـراوان  يار  معـين بـس   اي    پوشند كه براي فايده پوشش و مسكن در جامعـه           مي بسيار گرانبها 

القربـي و     ذي  قرآن مجيد زماني كه امر به پرداخت حق        .اند  گرفتار اين نوع تبذير شده    است،  
 انجام تبـذير در مـصالح اجتمـاعي از       هبدر آن    ، تبذير نكنيد  :فرمايد  كند، مي   ميانفاق به آنان    

 نيـاز خويـشان امـري سـزاوار و        برآورده كردن    مصرف و    اگرچه. اين نوع اشاره كرده است    
تبـذير شـمرده     آن را    نهي كرده و   موارد،كردن در آن     اما خداوند از زياد خرج    شايسته است   

تناسب عقاليي بين هزينه و فايده وجود ندارد و هـدف           ،  است زيرا كه در اين نوع از تبذير       
  . نيز جلوگيري از مصرف بيهوده در الگوي مصرف استموردها از نهي در اين 
  :گويد  ميفاين اسرا درباره شهيد صدر

 بـه   هـم  و مـرز آن      انـدازه  تجاوز كند و تعيـين      عمومي   فرد از حد رفاه      زندگي نبايد سطح «
   .)132 ـ 134 :تا ، بيصدر(» است  دولت  عهدة 

  ها و شئون و همچنين سازگاري با آنها هاي موجود درباره عادت ارزش
 كه مردم زمانياما ست خوب سفارش كرده اهاي   عادتقناعت و ،  اسالم افراد را بر زهد    

، تغييـر دهنـد   سـختي آن را     توانند جـز بـا       مدت نمي  هاي حاللي پيدا كرده و در كوتاه        عادت
 خانوار يـا جامعـه را بـر عهـده           يكه سرپرست دانسته  وظيفه كساني   را  سازگاري با آن عادت     

 خورد بـا   اصل در بر   .اند  شدهمتعال  يا اينكه مأمور اجراي حكمي از احكام خداوند         اند    گرفته
 جزئي مورد طور     به رعايت شأن كه در بسياري از احكام      به عبارت ديگر    سابق و   هاي    عادت
  :شود  مياشارهاز آنها در اينجا اشاره به اين اصل دارد كه به برخي ، قرار گرفته استتوجه 
. استها    سختيبارز رعايت شأن جهت رفع      هاي    مصداقاز   فقيران    رعايت شأن سابق   .1
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كننـد و      پيدا مـي   متفاوتيهاي    عادتيابد    مي ي كه فقير نيستند و درآمدشان افزايش      افراد زمان 
 اسـت بنـابراين   براي آنهـا باعث سختي مدت  ها در كوتاه   عادت شوند ترك آن    مي وقتي فقير 

 بايد به شـئون آنهـا     ،  و اداره آنها بپردازد    فقيران   حاكم اسالمي كه خود بايد به تعيين مصداق       
رعايـت  ،  نيـز بـه آن اشـاره شـده اسـت          ها    روايتله شئون كه در برخي      و از جم  توجه كند   

 بـر رعايـت آن در فقـر          و سني  يشيععالمان  كه   تجمل است،    عادت و روحيه  ،  آبرو،  شرف
شأن آنهـا بايـد   كه اند  بيان كرده، كفايت افراد شريف  حد   وخط فقر   درباره   آنها. تأكيد دارند 

و  ي تجملـ  لبـاس ،  اسـب : ماننـد اشـتن وسـايلي     قـرار گيـرد و د      توجه   در نيازهايشان مورد  
  .نبايد مانع از اين شود كه بقيه نيازهايشان را از زكات بگيرند، كارتخدم

  :استنوشته  شرح لمعهدر كتاب  شهيد ثاني
 آنها كساني هستند كه مخارج سال يـا         .و مساكين فقيران  ند از    هست مستحقان زكات عبارت  «

. است را نداشته باشـند وي  كه نفقه آن بر عهده       يعيالكمتر از سال سازگار با شرف خود و         
 لبـاس   :و همچنـين اشـيايي ماننـد      ،  با لحاظ تعداد و كيفيت در شأن خـود را         ،  خانه و خادم  

نداشـته  را  ،  سـت  ا هاي علمي و بهاي آنها را كه در شأن آنهـا           و كتاب  اسب سواري ،  يتجمل
  .)42، 2: 1365 ،عاملي(» شندبا

ـ در نوع استحقاق زكـات مـا بـين متج          ها  روايت در برخي از     .2 ـ متج و غير  لم فـرق   لم
. تنشده اسـ  لحاظ  آنها  كه در غير    ديده شده است    گرايان    تجملگذاشته شده و نيازهايي در      

  :گويد مي سنان عبداللّه بن
از مـسلمان   گرايان    تجملزكات چهارپايان از جمله شتر و گوسفند به          :فرمود امام صادق «

وسيله پيمانه كيل شود و از چيزهايي كه از زمين            ه نقره و آنچه ب    ،طالشود و زكات       مي داده
گفـتم چگونـه   : گويـد   مـي عبداللّه بن سـنان   . شود  مي داده،  نشين خاكفقيران  خارج شود به    

و از    هستند گونه افراد متجمل    به جهت اينكه اين    :شود؟ امام فرمود    مي همچنين حكمي داده  
آن تمـام   شود و     مي داده،  آنچه زيباتر در نزد مردم است     ،  ا نيز پس به آنه  ،  كنند  مي مردم حياء 

   ).263، 9: 1416عاملي،  حرّ(»  هستندصدقه شوند نيز  ميچيزهايي كه داده
شـيخ  . كه بايد شأن زن رعايت شـود      گويند     مي پرداخت نفقه به همسر   عالمان درباره    .3

  :دگوي  ميوجوب گرفتن خادم براي همسر درباره مبسوط در طوسي
 پـس بـر عهـده زوج        ،خدمتكار دارند  وي   است كه مانند  هايي    زنپس اگر همسر انسان از      «

است كـه  هايي  زناما اگر از . نيز نفقه بدهد ش  نيز خادم بگيرد و به خادم      وي   است كه براي  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  

مي
سال

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

جتب
م

ري
 باق

ي
 

كي
دش
تو

  

56  

 نفقه واجب آنها نيـست و بـراي شـناخت          وهزينه گرفتن خدمتكار جز   ،  نياز به خادم ندارند   
يد به عـرف    با است،   بايد براي آنها خادم گرفت يا از غير آنان        ايي است كه    ه  زناينكه آيا از    

  ).4، 6: تا ، بيطوسي(» و عادت رجوع كرد
  :نويسد گفته مي مطلب پيشدر شرح 

چنـين كـسي در     ماننـد   و  دارد  مال و ثروت    ،  شرف،  اگر از اهل بيت بزرگي است و نسب       «
دهد پس   نند اينگونه كارها را انجام نمي     ام  تميز كردن منزل و    ،شستن لباس ،  منزل پختن غذا  

  . )همان(» الزم است وي گرفتن خادم براي
توانند   مي شخصي كه به لحاظ جسمي با تمام وسايل متعارف        عالمان درباره    برخي از    .4

نويسند كه    ، مي از اين وسايل با شأن و عادت آنها سازگار نيست         اما برخي   به سفرحج بروند    
بايد در شأن و شرافت فـرد  ، براي آمدن حكم وجوب حج استاي  نهزاد و توشه راه كه زمي    
كنند كه روش زندگي افـراد بـا يكـديگر و بـه لحـاظ خـشونت و                    مي باشد و همچنين بيان   

 هايش   احتياج ،باالي زندگي است  هاي    طبقهلطافت با يكديگر متفاوت است و انساني كه در          
  ).88، 1: 1408، ييخو وسويم (پايين استهاي  طبقهبيش از انساني است كه در 

خمينـي و    ، موسـوي  كـاظم يـزدي   ،  نجفـي ،  محقق ثـاني  ،  تذكره و   قواعدعالمه در كتاب    
  . )365، 4: تا ، بيطباطبايي( باور دارند به چنين نظري، نيز خويي موسوي

تواند عامل استطاعت باشد زيـرا بـا فـروش            مي اثاثيه اسباب و و برخي    داشتن دارايي    5
اثاثيه از   از اسباب و  برخي  كه  اند    اما عالمان گفته  ايل سفر حج را فراهم كرد       توان وس   مي آنها

  . ست انيز استثنااست مرتبط  فروش براي سفر حج و همچنين آن اسبابي كه با شرف فرد
  :نويسد  ميالروضة البهيه در كتاب شهيد ثاني

 ت،ظ كميـ  سـت بـه لحـا      ا علمي كه شخص اليـق آن     هاي    كتاب،  اسب،  خادم،  لباس،  خانه«
  ).62، 2: 1365، عاملي(»  هستندقيمت و جنس كاال براي مخارج حج استثنات، كيفي

  :نويسد  ميو  اين مطلب را بيشتر توضيح دادهمسالك در كتاب يو
است به آن عادت دارد واجب       وي   آن اشياء بيش از آن چيزي است كه       هاي    ويژگياگر  «

  . )434، 2: 1414همو، (» ل كندتر از آنها تبدي كه شخص آن اشياء را به پايين
امـوالش   وي دربـاره   اين است كـه ،آن احكام  مفلس در شرع احكامي دارد و يكي از  .6

را بـه   ش  از امـوال  ، برخـي    تواند جهـت اداي قـرض طلبكـاران         مي و حاكم شود     مي محجور
عالمان از  برخي  . از اين حكم استثنا شده است      وي   از اموال ضرور  اما برخي   فروش برساند   
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صـاحب  طـور مثـال       به .اند   اين اموال مالحظه كرده    يرعايت شأن و شرف افراد را در استثنا       
كاسـه  ، ظـرف ، فـرش ،  اتاق: ماننداستثنا   اردموهايي از     با ذكر مثال    و امام خميني   جواهر

 اردموكنند كه در تمام       مي تأكيد؛  براي مهمانان باشد  و پز و خوراك، هر چند كه        براي پخت   
طوري كه اگر شخص به فـروش آنهـا امـر            ، به يد حال و شرف فرد رعايت شود      باگفته    پيش
  .نشودنقصان   ومشقتدچار  وي شود
انـد،     تأكيد كرده  ،بر دخالت شرف در اموال استثنا شده      عالمان  گونه كه برخي از       همان .7

  .اند شب مفلس تا روز تقسيم اموال نيز بر اين مطلب سفارش كرده غذاي روز ودرباره 
هـا و شـئون مـردم          دارد كه اسالم بر عـادت      حكايت گفته از اين مطلب      پيش اردم مو تما

  .خواسته است كه از جانب احكامش مردم در سختي و فشار قرار گيرند توجه داشته و نمي

 هاي موجود درباره توازن در مصرف  ارزش

هـا، ده   هتواند بين قشرها و گـرو  در يك جامعه اسالمي، فاصله مصرف غيرداوطلبانه نمي 
هاي مصرف باعث تفـاوت   زيرا تفاوت درجه. و شهر و شهرهاي متفاوت بسيار فراوان باشد   

 و  *ها در فقر و خط فقـر دخالـت دارنـد            هاي مصرفي شده و با توجه به اينكه عادت          عادت
بنابراين اگر فاصله مصرف فراوان باشد، دولـت        . وظيفه مردم و دولت رفع فقر فقيران است       

د خط فقر قشرهاي گوناگون را متفاوت در نظر گرفتـه و براسـاس رفـاه هـر                  نيز هميشه باي  
هاي گونـاگون بـا تفـاوت     منطقه، فقر آنها را برطرف كند كه در نتيجه فاصله رفاه بين منطقه     

  . اين امر با روح احكام اسالم درباره فقرزدايي سازگار نيست. ماند فراوان بر جا مي
 توازن مصرف بين قشرهاي گوناگون با بياني ديگـر          بر اقتصاد ما در كتاب    شهيد صدر 
  :كند  ميبيانتأكيد داشته و 

دربـاره  وليت متقابل افراد    ؤاصل كفالت همگاني يعني مس    .  است تأمين اجتماعي بر دو پايه    «
از لزوم تأمين   نخست  اصل  . بودن جامعه در درآمدهاي دولتي     همديگر و ديگري اصل سهيم    

ند در   هـست  افراد مكلّف به انجـام آن     تمام  د حاكي است كه     هاي حياتي و ضرور افرا     حاجت
 تـضمين  آن را    ازتـر     پيـشرفته گذشته و سـطحي بـاالتر و         حد   كه اصل دوم از اين     صورتي

بر عهده دولت است كه سطح زندگي متناسب با شرايط و مقتـضيات روز را بـراي                 كند،    مي

                                                      
 . 1384باقري، : ك. ر،ها در فقر و خط فقر دخالت دارند براي شناخت بيشتر درباره اينكه عادت .*
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مكفي براي  طور     را به  زندگيدولت موظف است وسايل و لوازم       . كندافراد تضمين و تأمين     
بـه ايـن    . فراهم كند و زندگي مكفي نيز مفهومي وسيع و قابل انعطـاف دارد            ) فقيران( افراد

. يابـد   مي معناي آن نيز گسترش   ،  معنا كه هر اندازه درجه رفاه و آسايش عمومي بيشتر شود          
معـه و  فقير نيز در اين تعريف كسي است كه از آنچنان سطح زندگي كه وضـع عمـومي جا   

 برخوردار نباشد و زندگيش با سـطح زنـدگي ثروتمنـدان اخـتالف         ،كند  مي مملكت ايجاب 
  ).329 ـ 332، 2: 1357صدر،  (»داشته باشدفراواني 

 آن   كه  را توازن در جامعه  پديدساختن  و   )فقيرانتهيه زندگي مكفي براي     ( اصل دوم وي  
  :گويد  مييكي گرفته و داند  مياساسيرا از نيازهاي غير

منظور از توازن اجتماعي توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي و نـه از جهـت درآمـد                   «
در دسترس افراد باشد كـه  اي  بوده و مقصود از سطح معيشت اين است كه سرمايه به اندازه   

 ، بـه عبـارت ديگـر      باشند،زندگي برخوردار   هاي    مزيتبتوانند متناسب با مقتضيات روز از       
گفـت    پيشالبته در داخل سطح     .  تمام اعضاي جامعه تأمين شود     سطح زندگي واحدي براي   

هـاي شـديد    اين تفاوت بـرخالف اخـتالف     اما  به چشم خواهد خورد     هاي گوناگوني     درجه
  ).همان(» ، نه تفاوت اصولي در سطحداري تفاوت درجه است طبقاتي در رژيم سرمايه

اي  به اندازه فقيران كنند به  ميننيز استفاده شود كه بياهايي  روايتتواند از    ارزش مي اين  
تواند عبارت ديگـر اصـل        مي  بنابراين اصل توازن   .دبدهيد كه آنها را به بقيه مردم ملحق كني        

سـطح مـصرف    دربـاره   به مردم باشد و نتيجه اين اصل نيز حـساسيت مـردم              فقيران   الحاق
   . فقيران استديگران و

   مصرف كاالهاي حرام ممنوعيتهاي موجود در ارزش
 گوشت خوك و ديگر   ،  شراب: مانندمسلمانان وظيفه دارند كه از مصرف كاالهاي حرام         
شـود   باعث مـي  پرهيز كنند و اين     ،  كاالهايي كه از جانب خداوند مصرفشان نهي شده است        

خوردن و پوشيدن برخي از  .شودقدري محدودتر ،  دامنه مصرف افراد در اقتصاد اسالمي  كه
توان آنها    هاي ديگر تحريم شده است كه مي         ديگر از جهت   كاالها و همچنين مصرف برخي    

  . وجو كرد ها عمليه جست را در رساله

  دخالت دولت مرتبط با هاي  ارزش
در مـصرف بايـد دخالـت داشـته         بايد   دولت   ،گذشتهاي پيشين      بحث  مطابق آنچه در  
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حق جامعه در   به   توجه    بيان كرد دولت وظيفه دارد با      گونه كه شهيد صدر    همان باشد زيرا 
 ازتـوازني  م سـطح   و سطح زندگي مناسب و مكفي را براي افـراد فـراهم آورد        ،منابع ثروت 

به اينكه حق جامعه در      توجه   با همچنين. پديد سازد هاي توزيعي خود     مصرف را با سياست   
اموال شخصي افراد نيز وجود دارد و به همين علت كسي حـق نـدارد امـوالش را نـابود كنـد،                      

 رسيدگي به فقيران و تـوازن      ،)اتالف اموال جامعه  ( تبذير جلوگيري از حكومت بايد در    بنابراين  
  :گويد  از رفاه عمومي مي آنكيفيت زندگي و تجاوز درباره شهيد صدر. مصرف دخالت كند

معمول و طبيعـي مـصرف       حد   دهد كه بيش از    يچ فرد از افراد جامعه اجازه نمي      اسالم به ه  «
را  وي   ف شناخته شده و دولت بايد     مسرِ،  كندو مرز معمول تجاوز      حد    از ي اگر فرد  وكند  

  ).132 ـ 134: 1357صدر، (» منع كند
 اصل دخالت دولت در مصرف امري       ،دو امر  توان نتيجه گرفت كه مطابق اين        مي بنابراين

   . استضرور

  دست آمده از اصول و فروض مصرف  هاي اجمالي به نتيجه
 افراد سرپرست بـر توسـعه   ،دوستي در جامعه است يه نوعتقويت روحدنبال   به   اسالم .1

و اين باعث تقويت و تحكيم روابط خانوادگي و         اند    تشويق شده  فقيران   به خانواده و  نسبت  
   شود؛  مياجتماعي

شود كه زهد و قناعت باعث عدم پيشرفت و توسعه جامعه در سـطح                مي  گاهي گفته  .2
 در نتيجـه    هـا نبـوده،   ب دار كاالهاي لـوكس و گـران      شوند زيرا زاهدان و قانعان خري       مي كالن

در جهـان نيـز هـر كجـا پيـشرفتي           . در كار نخواهد بود   اي    توليد آنها متوقف شده و توسعه     
حاصل شده در سايه غفلت بشر بوده است زيرا ابتدا كاالهاي بسيار لوكس و با قيمـت بـاال                 

خريـداري و مـصرف شـده و در         ،  كه زاهد و قانع نبوده انـد      ثروتمندان  جمعي از   وسيله     به
بـودن خـارج كـرده و حتـي          بيشتر آن كاالها آنهـا را از لـوكس        نتيجه در طول زمان مصرف      

 بنابراين پيشرفت كل جامعه بشري مرهون غير زاهدان و قانعان بوده است و              .اند  ضرور شده 
ـ  چه افراد در ايـن الگـو خـو        نيست زيرا اگر  شكال با ارايه اين الگوي مصرف وارد        ااين   ه د ب

و بـا   خواهند    مي توسعه و گشايش را براي خانواده و ديگران       هستند اما   دنبال زهد و قناعت     
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بستي براي مصرف كاالهاي لـوكس در سـطح كـالن جامعـه              اراده گشايش براي ديگران بن    
همـه عيـال     فقيـران    به اينكه مردم و    توجه   توان گفت با    مي بر اين افزون  . نخواهد آمد پديد  

هـا   پيشرفتبنابراين   هستند؛   خود نيز گشايش بر افراد تحت تكفل      وي   يفهدولت بوده و وظ   
   كفـاف    كـه   اي  گونه  به .داده شود  قرار    در اختيار همگان  نيز   اسالمي     دولت وسيله  هبتواند    مي

  ؛ يابد  انتقال باالتري   سطح  به  سطح  از يك جامعه
ـ  الگوي مصرف اسـالمي  اقتصاد كالن درهاي   نظريه برخي از فروض ضمني برخي       .3 ا ب

سـطح مـصرف    دربـاره   ه فرض حساسيت افـراد      كچنانباشد،  قيد  الزم است م  عنوان ديگري   
 بـه آن اشـاره شـده        »و حسادت چشمي     هم چشم و «ديگران كه در نظريه دوزنبري با عنوان        

 يا با عنوان    »حفظ آبرو و تحقير نشدن در جامعه      «در الگوي مصرف اسالمي با عنوان       ،  است
 الحـاق دربـاره   بـودن    اسدوسـتي و حـس     ، نوع »ديگرافراد  درباره   همدردي مسلمان    روحيه«

  ؛شود  ميبه مردم لحاظفقيران 
اي الگوي مـصرف اسـالمي   رمانعي بها    ارزش  عقالنيت اقتصادي در كنار ديگر     فرض .4

  شود؛  تعديل ميارديسازد و فقط در مو پديد نمي
مصرف افـراد ديگـر     درباره متوسط   فرد  حساسيت  ،  چه ايمان مسلمانان قويتر شود    هر. 5

  شود؛  ميبنابراين توزيع مصرف جامعه نيز برابرتر. شود ميجامعه بيشتر 
در جامعـه   اسـت،   شـده    توجـه    مصرفيهاي     عادت گونه كه در برخي الگوها به      همان. 6

 افـراد هـاي      عادت اسالمي نيز افرادي كه وظيفه سرپرستي را دارند بهتر است كه به شئون و             
گيرنـد،     توجه قرار مـي    در عمل به احكام مورد    ها     عادت ه شئون و  ك چنان .داشته باشند  توجه

  ؛شود  ميچسبندگي در مصرفباعث اين امر در زمان كاهش درآمد مردم 
هـاي    عـادت شـئون و طور طبيعي  ، بهه مصرف در جامعه اسالمي نامتوازن شود  ك چنان .7

: هـا خواهـد داشـت      اريذگـ  فه در سياست   بنابراين دولت دو وظي    .پديد خواهد آمد  متفاوتي  
. تـوازن در مـصرف  پديدسـاختن  بـاال و وظيفـه دوم   هاي    طبقهرعايت شئون   نخست  وظيفه  

تـر   يافته  هاي توسعه   منطقهمحروم با شأن    هاي    منطقهايران كه شأن    اي مانند     بنابراين در جامعه  
باال  حد   درتر را     فتهيا  هاي توسعه   منطقهبايد شأن   در عين حال كه     دولت  ،  متفاوت شده است  
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بنابراين اصل رعايت شأن افراد به      . محروم را به آنها برساند    هاي    منطقه شأن   ، بايد نگاه داشته 
  ؛مگر اينكه اصل توازن مالزم آن شودشود   مينابرابري در جامعهباعث تنهايي 

ها با محدوديت درآمدي و وجـوب آن بـه لحـاظ شـرعي،                اصل رعايت اولويت  . 8
ياري از مسايل توسعه اقتصادي دربـاره اولويـت ضـروريات در كـشور را               تواند بس   مي

حل كند زيرا افراد حقيقي و حقوقي تقدم نيازهاي ضـرور بـر غيـر ضـرور را وظيفـه                    
  پندارند؛ شرعي براي خود مي

زيستي و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح خـرد و كـالن                ساده: ها مانند   برخي ارزش  .9
و فقيـران و همچنـين       هاي ديگر مانند توسعه بر عيال       ي ارزش باعث كاهش مصرف، و برخ    

رعايت شأن و پديدساختن توازن، به جهت بيشتر بودن ميل به مـصرف فقيـران از ميـل بـه                    
 ميـزان كـاهش و افـزايش مـصرف         كند،   مي بيشتررا  مصرف ثروتمندان، سطح مصرف كالن      

  .ها است كالن بستگي به پايبندي آنها به انواع ارزش
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  ابع و مĤخذمن
  .قرآن مجيد

 فارسي و عربي. أ

 . چابخانه سپهر: تهران،فيض االسالمة ترجم، نهج البالغهش، 1326رضي، شريف،  .1
 .دارالفكر: بيروت، 9 و 2، المغنيق، 1404،  محمد بن احمده،قدام ابن .2
 عباس ةترجم، 1، هاي اقتصاد كالن تئوري و سياست ش،  1372،  ويليام،  اچ.برانسون .3

 .نشر ني: نتهرا، شاكري
 .نا بي: جا ، بي12 ،الحدائق ،تا بي، يوسفبحراني،  .4
مجموعه ،  »تفاوت خطوط فقر با شئون متفاوت     «ش،  1384،  مجتبي،  تودشكي اقريب .5

 .دانشگاه تربيت مدرس: تهران، مقاالت چهارمين همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي
فـاوت آن دو بـا   تبيين اسراف و تبذير در مصداق و مالك و ت      «ش،  1386،  ــــــــ .6

مجموعـه مقـاالت همـايش      ،  »هـاي متفـاوت    عدم بهينه يابي اقتـصادي در ديـدگاه       
مركز مطالعـات   : قم،  اللّه شهيد صدر    هاي اقتصادي آيت    المللي بررسي انديشه    بين

  .اقتصادي دانشگاه مفيد
، مقاله انس زرقـاء   ،  »هايي از اقتصاد اسالمي    درس«ش،  1375جمعي از نويسندگان،     .7

 . دانشگاه مفيد: تودشكي، قم باقريتبي مج ةترجم
 .البيت مؤسسه آل: ، بيروتالوسايل الشيعهق، 1416، محمد بن حسن، عاملي حرّ .8
 .  العلميه دارالكتب: ، تهران  الوثقي  العروة مستمسكق، 1389 ، محسن، سيد حكيم .9

 و   دفتـر نـشر فرهنـگ     : ، تهران   الحياهق،  1410، محمدرضا و ديگران،       حكيمي . 10
 .   اسالمي ةانديش

 .البيت   آل مؤسسه: ، مشهد التذكرهق، 1414،   يوسف  بن ، حسن حلّي . 11
هاي توسعه اقتـصادي از ديـدگاه    شاخصش،  1384،  جمالدمحم،  اشكذري خليليان . 12

  .مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم، اسالم
ــصرف «ش، 1382حــسيني، سيدرضــا،  . 13 ــار م ــصاد  مفروضــات رفت ــده در اقت كنن
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پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسـالمي،      : ، تهران فصلنامه اقتصاد اسالمي   ،»اسالمي
 .9  ش، سومسال

 .نا بي: جا ، بي1، معتمد العروهتا،  ، بيابوالقاسم، سيدييخو موسوي . 14
 .چاپ اسماعيليان: قم، تحرير الوسيلهتا،  بي، اهللا حروسيد ،خميني موسوي . 15
گوهــاي مــصرف، الش، 1371، حــسن، نيــك  دوســت بــستانمــسعود و ، درخــشان . 16

 . دانشگاه امام صادق: ، تهرانهاي نظري و كاربردي بحث
مقالـه سـطح   «، نشريه نامـه مفيـد  ش، 1380، مجتبي،   تودشكي باقرييداهللا و   ،  دادگر . 17
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