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 جایگاه مصرف گرایی در اقتصاد اسالمی

 )  استاد راهنما(نقیبی دکتر محمد -1

 دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد اسالمی ()1فرج زاده زهرا  -2

 :استاد راهنما

Email:Zahra.farajzadeh2016@gmail.com 

 : چکیده

ای متأثر از عوامل متعدد قابل بررسی است و در هر جامعهای چند بعدی است که از جهات گوناگون گرایی مسألهمصرف و مصرف

گرایی، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و های حاکم است. مصرفاز جمله فرهنگ عمومی، هنجارها و ارزش

برای  ین رفاه زندگیگذاری اقتصادی، تأمهای مادی است. اسالم با تأکید بر لزوم حفظ مال، تأمین نیازهای زندگی، سرمایهدارایی

روی، مسلمانان را به مصرف دعوت کرده و از هرگونه اسراف، تبذیر و ... در خود و افراد تحت تکفل با معیار رعایت اعتدال و میانه

شناختی را در جامعه بر جا گرایی آثار متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، روانی و به ویژه جامعهمصرف منع کرده است. مصرف

ش ها، نمایتوان به تبدیل ثروت به مصرف، به ارزش و غلبه آن بر دیگر ارزشگرایی میشناختی مصرفگذارد. از آثار جامعهمی

ثروت، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی، احساس محرومیت و ... نام برد. مقاله حاضر به روش اسنادی، تحلیل محتوا و توصیفی 

و به  کندهای اسالمی بررسی میگرایی را از دید آموزهگرایی در جامعه، مصرفیین آثار مصرفشناختی بعد از تبو رویکرد جامعه

ای مذموم نیست و اسالم نیز مسلمانان را برای تأمین نیازهای زندگی تشویق رسد که مصرف به خودی خود پدیدهاین نتیجه می

بوده و از دید  سو با مفاهیمی چون اسراف، تبذیر و اتراف، همگرایی و هدف قرار دادن مصرف آثار منفی داشتهکند اما مصرفمی

 .شده است  مردهاسالم مذموم ش

 کننده.گرایی، اسراف، تبذیر، اتراف و مصرفاسالم، مصرف، مصرف واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

گرایی افزون بر عوامل و مصرفتوان از ابعاد گوناگون به آن نگاه کرد. ای چند بعدی است که میگرایی، مقولهمصرف و مصرف 

های مورد توجه قرار گیرد. ریزیاثرات اقتصادی، اثرات روانی و اجتماعی نیز دارد که الزم است این موارد بررسی شود و در برنامه

 ها وتوان به صورت روندی اجتماعی و فرهنگی که شامل نشانهمصرف و شکل و شرایطی که امروزه به خود گرفته است را می

های اجتماعی و فرهنگی مورد گرانه؛ بنابراین باید جنبهنمادهای فرهنگی است در نظر گرفت نه صرفاً روندی اقتصادی منفعت

های مصرف یافت اهمیت عوامل اقتصادی به جای خود باقی است؛ برای مثال، در تعیین گروهتوجه قرار گیرد. هر چند در این ره

کننده است تا عوامل اجتماعی و فرهنگی. با توجه به اینکه ند، وضعیت اقتصادی آنان تعیینکه الگوهای مصرف ویژه خود را دار

شناختی فراوانی در پی دارد، شود و تبعات روانی و جامعههای اقتصادی وقت، انرژی و ... صرف میبرای مصرف به غیر از هزینه

های به دست آمده از تحقیقات، تحلیل و برای وجه به دادهگرایی که نوعی آسیب اجتماعی است با تالزم است پیامدهای مصرف

ها و عوامل اجتماعی و فرهنگی طور که در طول تاریخ الگوهای مصرف با توجه به تغییر نگرشریزی شود. هماناصالح آن برنامه

ه شناختی به مطالعجامعهد.انیر الگوی مصرف اثرگذار بودهاند و این عوامل در کنار عوامل مادی و اقتصادی در تغیتغییر یافته

های حاکم بر شخص ها و ارزشانگیزهپردازد و رفتار انسان از اهدافهای اجتماعی که حاصل رفتار و اعمال انسان است میپدیده

ز اها در نظر گرفته شود و به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. زمانی که کند و برای تحلیل رفتار شخص، باید این شاخصتبعیت می

شود، رفتار انسان معنادار است و معنادار گوییم، در حقیقت پای معنادار بودن مطرح میدار بودن رفتار سخن میها و هدفارزش

های پشت آن را بودن رفتار مرتبط با اعتباری بودن آن است. برای درک معنادار و اعتباری بودن یک رفتار، باید اهداف و ارزش

ای بر شناخت کامل رفتار و تحلیل آن به ویژه ها، مقدمهها، اغراض، هنجارها و ارزشدن اهداف، انگیزهدرک کرد و فهمید و فهمی

ها از کشوری به کشور دیگر و حتی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متغیر است و خصوص شباهت در رفتار جمعی است. این شاخص

وابط درونی و بیرونی باشد؛ زیرا چنانکه گفته شد همه اینها در تواند نشانگر رفتار مشترک و رظاهری نمادهای اجتماعی، نمی

 بود. خواهد ییر آن، رفتارها و کارکرد نمادهامتفاوتها هستند و با تغها و ارزشسایه اهداف، انگیزه

شناختی گرایی از دید جامعهگرایی خواهد بود. بنابراین ابتدا مصرفشناختی به مسأله مصرفرویکرد مقاله حاضر، رویکردی جامعه

شود. روش تحقیق، روش اسنادی و تحلیل محتوا و توصیفی است. در تحقیق تحلیل سپس این مسأله از دید اسالم بررسی می

ف به خودی خود امری پسندیده است که مورد تأیید اسالم قرار گرفته است و برای حاضر در پی اثبات این هستیم که مصر

اقتصاد و جامعه در جایگاه موتور محرکه قرار دارد، رواج مصرف تا حد بهینه و با رعایت موازین شرعی امری نکو است اما زمانی 

 گراییمصرف پدیده بررسی برای وم و ناپسند است.که مصرف هدف زندگی قرار گرفت و فرد به اسراف و تبذیر دچار شد امری مذم

 (4)شود بررسی کلیدی مفاهیم از ایپاره است الزم

های زندگی نقش ایفا کند و جدا از شناسی و در نتیجه، سبکتواند در ایجاد منش، سلیقه و زیباتوان گفت که دین میمی

د باورانه، فلسفه وجودی دین، توانمندخیل است. از منظر خداهای زندگی نیز گیری دیگر سبکهای زندگی دینی، در شکلسبک

کردن انسان در تشکیل سبک زندگی دینی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. به همین دلیل دین، با برخورداری از 

بینی و نظام معنایی جهاندهد: اول، دین مشتمل بر یک هایی را در اختیار افراد قرار میهای متعالی، سرمایهها و ظرفیتویژگی

داری یک نظام نمادی و برخی شعائر است که به گذارد، دوم، دینبخش را در اختیار افراد میاست و این سرمایه، فرهنگی تعالی

 (5)آورد.ای را در جامعه پدید میپیروان است و همچنین نهاد و سازمان به نسبت منسجمی است که سرمایه
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 گرایی مصرف-2

گرایی را به معنای های مادی. برخی مصرفیی عبارت است از: اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و داراییگرامصرف

گرایی، دنیای غرب از اخالق انددر پروسه مصرفهای مادی و مصرف گرفتهبرابر دانستن خوشبختی شخصی با خرید دارایی

رد. در نتیجه غرب از جامعه تولیدی به جامعه مصرفی تبدیل، و اصل در تولیدی یا اخالق پروتستاتی به اخالق مصرف روی آو

گرایی شد. بعد از غرب، کشورهای توسعه نیافته نیز بر اثر تبلیغات و عوامل دیگر به جامعه جامعه، حداکثرسازی مصرف و لذت

های هگاها، تأسیس فروشی نمایشگاههای برگزارمصرفی تبدیل شدند. برای تسریع در تبدیل جامعه به جامعه مصرفی، از سیاست

ای، ورود و ظهور کاالهای مصرفی ارزان قیمت در حجم فراوان استفاده شد. تفاوتی که جامعه مصرفی با پیش از بزرگ و زنجیره

ا هخود داشت این بود که قبالً مصرف کاالهای فراوان ویژه طبقه ثروتمندان و مرفه بود اما در جامعه مصرفی، مصرف این کاال

قیمت قیمت و با کیفیت باال ویژه ثروتمندان و کاالهای ارزانبرای مردم عادی نیز رواج یافت. البته در مصرف کاالها، کاالهای گران

تر ویژه مردمان عادی بود. از دیدگاه فوکو اعمال افراد به طور کلی در هر عصری بر گرفته و برآمده از نظرگاه و با کیفیت پایین

است. به عبارت دیگر ساخت عمل، تابع ساخت اندیشه است. برای ساخت اندیشه، نیاز به باور و ارتباط بین ذهن و  رایج آن عصر

عین است. برای ایجاد این باور و پل ارتباطی، زبان بیشترین نقش را دارد. زبان مملو از مفاهیم ارزشی است و نقش به سزایی را 

ها برای ساختن عمل و در ند و وسایل ارتباط جمعی در کنار زبان از نمادها و نشانهکدر تبلیغات و مشروعیت بخشیدن ایفا می

 .کنندگرایی استفاده میبحث ما مصرف

های گذشته مردم به تهیه کاالها و خدمات ضرور و درجه آید. در زمانگرایی با تغییر اندیشه مردم درباره مصرف پدید میمصرف

پرداختند و در تهیه و تولید مایحتاج خود نقش داشتند و این اندیشه اولویت و توان خرید خود می اول و بعد کاالهای غیر ضرور با

گرایی الزم بود این نوع نگرش تغییر یابد؛ بنابراین به وسیله تبلیغات از طریق وسایل ارتباط رایج مردم بود اما برای اشاعه مصرف

پی هر چه بیشتر مصرف کردن بودند و هستند. در این تغییر اصل اساسی  جمعی در نوع نگرش مردم تغییر داده شد و مردم در

نوان ها به عداری از رسانهگرایی دیگر نکوهیده نبود. نظام سرمایهاین بود که مصرف تبدیل به یک ارزش و هنجار شد و مصرف

ور و متوسط را هدف خود قرار اندیشهگیرد و قشرهای گرایی بهره میسازی بسترهای فرهنگی و فکری مصرفابزاری برای آماده

گرایی در ادبیات دینی معادل دقیق و مشخصی ندارد اما با مفاهیمی مانند: اسراف، تبذیر و اتالف مرتبط است. دهد. مصرفمی

 .های بعدی بررسی خواهیم کردباره این مفاهیم را در بخشبرای مشخص شدن دیدگاه اسالم در این

 

 گرایىهی قرآن از مصرفن-2-1

« دارد.میکاران را دوست نافکُلُواْ وَ اشْرَبُواْ وَ الَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَیُِحبُّ الْمُسْرِفِینَ؛ بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، همانا خداوند اسر»

خالف قناعت  نیز کهخواهی در مصرف را طلبی و افزونهای آن، از جمله زیادهها و صورتنهی آیه کریمه از اسراف، تمام شکل

های مادی و ها در صحنه مصرف نعمتگرایى، انسان را به رعایت برخی ارزشرآن کریم برای نهی از مصرفد.قگیراست، دربرمی

های الهی که در آیه توان از منع اسراف و تبذیر و رعایت تقوا در مصرف نعمتکند. برای نمونه، میمعنوی خدادادی سفارش می

 (1)به آن اشاره شده، یاد کرد. سوره مائده 88

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 های مصرف در اسالم بایسته -2-2

روی است؛ از طرفی امر به اصالح مال و صرف آن در مصارف شخصی در حد کفاف و شئون افراد کرده اسالم دین اعتدال و میانه

(. مصرف افراد در اسالم به  8داشته است.)اندوزی بر حذر و از طرف دیگر رفتارهای نابهنجار اسراف، تبذیر، اتراف، کنز و ثروت

 شود: صورت کلی به پنج دسته تقسیم می

شود مانند الف( مصارف واجب که به منظور تأمین نیازهای ضرور خود و افراد تحت تکفل و انجام واجبات عبادی استفاده می

 خوراک و پوشاک و حج تمتع؛

 گیرد؛ف خداپسندانه و خیرخواهانه و کسب ثواب صورت میب( مصارف مستحب که به منظور جلب رضای الهی، اهدا

شود مانند اسراف و های نامشروع و حرام و در مواردی که از حد شرعی و نیاز خارج است استفاده میج( مصارف حرام که در راه

 رویه؛ گرایی بیتبذیر و مصرف

 ی در مصرف روزمره است؛ گیرچنین سختد( مصارف مکروه که شامل مصرف بیش از حد متعارف و هم

 ه( مصارف مباح که شامل مواردی غیر از موارد پیش گفته است و نکوهش و ثوابی در آن نیست

بندی قرارداد و با مفاهیم اتراف، تبذیر، اسراف و گرایی که موضوع مقاله حاضر است در بندهای سوم و چهارم این دستهمصرف

  (8)ه آن پرداخته خواهد شد.های بعدی باتالف ارتباط دارد که در بحث

 از نظر اسالم  لزوم حفظ مال-2-3

در اسالم حفظ مال و تباه نکردن آن امری واجب و مورد تأکید است. این امر اهمیت فراوانی دارد و برای همین اسالم حفظ مال 

لل بقای مسلمانان و اسالم این است از ع»فرماید: داند. امام صادق)ع( میو قدر دانستن آن را باعث بقای اسالم و مسلمانان می

کنند. از اموری که به نابودی دانند و آن را به صورت پسندیده مصرف میکه اموال در دست افرادی قرار گیرد که قدر آن را می

 هشناسند و به صورت پسندیدانجامد این است که اموال در دست افرادی قرار گیرد که قدر آن را نمیاسالم و مسلمانان می

 نگهداری مردانگی، هاینشانه از» (.3«)من المره استصالح المال»فرماید:باره می(. پیامبر اکرم)ص( نیز در این3«)کنندمصرف نمی

 اموال دادن هدر و نادرست استفاده مصادیق از یکی نکردن خرج جا به و رویهبی مصرف که است واضح. «است مال از درست

 . نیست صحیح اسالمی هایآموزه دید از که است

 در احدیث لزوم برآورده کردن نیازهای زندگی -2-4

(، 37؛ یس)15(، 76مند شده و نیازهای خود را برآورده سازند )ملک)های الهی بهرهکند که از نعمتاسالم بر مسلمانان تأکید می

مندی و مصرف بهینه و دور از (. بهره88و  86(، 5مائده) 162(، 2؛ بقره)81 (،22؛ طه)114(، 17؛ نحل)15(، 34؛ سبأ)35، 34

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
پیامبر اکرم)ص( و  (1)اسراف و تبذیر و مورد تأکید اسالم است و از رهبانیت و سخت گرفتن بر خود و خانواده نهی شده است.

( پیامبر اکرم)ص؛ در روایتی از دخانواده در طول سال تأکید دارنامامان اطهار)ع( نیز بر لزوم برآورده کردن نیازهای شخصی خود و 

اش به انسان، هر گاه وسایل زندگی«: »احرزت قوتها استقرت اذا النفس ان»  درباره تأمین و سایل زندگی به قدر نیاز آمده است:

 وارانبزرگ آن اینکه وجود با. است بوده شکل این به نیز( ع)معصوم امامان سیره «.یابدقدر نیاز فراهم باشد روانش آسایش می

دند. در روایتی از امام رضا)ع( بو عیال و اهل و خود معیشتی نیازهای تأمین فکر به اما هستند جهانیان برای بخشش و وجود اسوه

بار و آسوده هرگاه انسان، به اندازه خوراک سالش را فراهم آورد، سبک»درباره سیره امام باقر)ع( و امام صادق)ع( آمده است: 

 . (3«)خریدندکردند، ملکی نمیصادق)ع( تا زمانی که به قدر خوراک سالشان را آماده نمیشود. امامان باقر)ع( و خاطر می

 روی رعایت اعتدال و میانه-2-5

 دارد. این اصل درترین اصول اسالم است، اسالم مسلمانان را از هر گونه افراط و تفریط بر حذر میروی از بنیادیاعتدال و میانه

د: فرمایباره میها را به اعتدال در مصرف دعوت کرده است.)پیامبر اکرم)ص( در اینو اسالم انسان بحث مصرف نیز پا برجا است

روی، نه تنگ چشمی و نه تباه کردن)اموال پسندیده نه تنگ گرفتن و نه زیاده:. »(3«)ال منع و ال اسراف و ال بخل و ال اتالف»

تدال و سنت ما رشد است. بر تو باد رعایت اعتدال در فقر و غنا. اتخاذ روش ما اع»فرماید: حضرت امیر مؤمنان)ع( می«. است(

هایش روش اعتدال، نشانه مروت است. انسان زرنگ کسی است که در تأمین حوائجش اعتدال ورزد و در راه تأمین درخواست

اراده کند که خیری را به عبدش اجمال ورزد. اعتدال در امور باید مرکب انسان و هدف وی رسیدن به کمال باشد. وقتی خداوند 

 (3«)کندبرساند اعتدال را به وی الهام می

کند، آن است که اساس مصرف شود که آنچه این دو را از یکدیگر جدا میزدگی، مشخص میبا تأملی در دو واژه مصرف و مصرف

 هایخواهیدر نیازهای کاذب و زیادهزدگی، گرایی و مصرفهاست، در حالی که مصرفبر پایه نیازهای حقیقی و طبیعی انسان

ها خواهیها و زیادههاست که آنان را به سوی انواع اسرافضروری انسانانسان ریشه دارند. در حقیقت، این نیازهای کاذب و غیر

ق مصرف، از جمله مباحث اساسی اسالم در اخال»سازد و این در حالی است که زده میهایی مصرفدهد و از آنان انسانسوق می

رود. داری به شمار میواقعی است که خود، از تمایزات اساسی میان مکتب اقتصادی اسالم و نظام سرمایهنفی نیازهای کاذب و غیر

 (4)«شوداز دیدگاه اسالم، نیازهای مادی آدمی، باید در حد متعارف تأمین شوند امّا مصرف بیهوده و کاذب به هیچ روی تأیید نمی

گرایى و پرهیز از افراط و تفریط است. اسالم، همگان را به تالش در عرصه تولید ترین اصل اسالمی در زمینه مصرف؛ اعتدالمهم

 (7)کند.اعت در عرصه مصرف توصیه میو قن

که  رده استها را موظف کشود که اسالم مسلمانان و انساناز مطالب پیش گفته، دیدگاه اسالم درباره مصرف چنین برداشت می

داشتن سرمایه بر حذر باشند و از طرفی مسلمانان را به کار و کوشش و از جان و مال خود محافظت کنند و از کنز و راکد نگه

گونه های اقتصادی فرا خوانده است. اسالم مسلمانان را برای تأمین رفاه خود و خانواده خود ترغیب کرده است و اینفعالیت

مصرف کردن باز دارد اما در برای مصرف ضوابطی را مشخص کرده و مصرف را در آن محدوده آزاد گذاشته نیست که آنان را از 

 (8)است.

 های مصرف در اسالم تهنبایس-3
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  اسراف-3-1

البحرین خوردن چیز حرام، تجاور از حد اعتدال (. طریحی در مجمع9اسراف در لغت ضد قصد و اعتدال و اسراف در هزینه است)

یست را از معنای خوردن چیزهای حالل، انفاق در غیر طاعت خداوند، خوردن، خریدن و پوشیدن چیزی که مناسب حالش ندر 

گردانند: یکی تجاوز از حد و (. مرحوم نراقی پس از نقل معانی پیش گفته همه آنها را به دو معنا برمی9)اسراف شمرده است

در معصیت نیز نوعی تجاوز ار حد است بنابراین همه معنای به یک معنا یعنی گویند انفاق دیگری انفاق در معصیت. سپس می

ت کاران را دوسروی نکنید که او اسرافبخورید و بیاشامید و زیاده»فرماید: قرآن کریم درباره اسراف می  گردد.تجاوز از حد برمی

 انواع و خرما نیز و داربست، بدون و داربست با هاییباغ که خدایی اوست و»: فرمایدمی دیگر جای در  (.1اعراف )«)داردنمی

زیتون و انار را که با یکدیگر شبیه و غیرشبیه هستند را آفرید. از میوه آنها  چنینهم و دارند گوناگون هایطعم که را زراعت

ام انع«)فان را دوست نداردهرگاه به ثمر نشست بخورید و حق آن را در وقت برداشت بپردازید و اسراف نکنید که خداوند مسر

شوند)مانند: پردازد، به دفعات در قرآن مشاهده میهایی که به طور مستقیم به مسأله اسراف و مذموم شمردن آن می(. آیه1)

های فراوانی نیز درباره ،  و در حکم حرمت آن شکی نیست. روایت(1)؛ مائده؛ طه؛ اعراف غافریونس اسراء15فرقان، ؛ نساء؛ شعراء 

شود. امام صادق)ع( در ذیل اسراف، مصادیق، حدود، انواع و مشتقات آن وارد شده است که برای اختصار به یک نمونه اشاره می

 میانه حد به داده، اجازه آنان به و گذاشته امانت به هاانسان نزد را آن است، خداوند مال مال،»  فرماید:سوره اعراف می 31آیه 

 اشندب داشته متوسط حد در سواری مرکب و کنند نکاح اعتدال حد به و بپوشند اعتدال حد به و بنوشند اعتدال حد به و بخورند

های زندگی اجتماعی خویش را برطرف سازند، فقط در این صورت ن بر آن به فقیران مسلمانان برگردانند و با آن نابسامانیافزو و

کنند حالل است و در غیر این صورت حرام، پس فرمود، ازدواج مصرف میاست که آنچه را در راه خوردن، نوشیدن، سواری و 

(. اسراف شامل هر چیزی است که از حد خود تجاوز کرده است و این 1«)کاران را دوست ندارداسراف نکنید که خداوند اسراف

 رویه و بیش از حد و هدفرف بیگرایی به معنای مصشود. پیش از این بیان شد که مصرفشامل مصرف با تمام ابعاد آن نیز می

 شود. بنابراینگرایی نیز میقراردادن آن است از این جهت حکم اسراف، تبذیر و اتراف که نوعی از اسراف هستند شامل مصرف

 . (6)گرایی به معنایی که گفته شد، در اسالم امری مذموم و ناپسند استمصرف

 عالج اسراف-3-2

های گوناگونی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره راف و ایجاد فرهنگ درست مصرف، راهگیری و درمان این انحبرای پیش

 کنیم: می

 الف( از بین بردن عوامل به وجود آورنده اسراف؛ 

 های اقتصادی، اخالقی، فردی، اجتماعی و نیز کیفرهای اخروی آن؛ب( توجه کافی به زیان

 های معنوی اسالم؛ ج( آشنا شدن با تربیت

ای هد( تمسک هرچه بیشتر به قرآن و اهل بیت و الگو قرار دادن زندگی این بزرگواران و توجه به زندگی رهبران دینی در دوره

 معاصر؛ 
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هـ( ایجاد فرهنگی عمومی در بین جوانان که درآمدهای اضافی آنها به جای هزینه شدن در تجمالت و زرق و برق دنیا، در امور 

 المنفعه و... خرج شود؛های تولیدی، مشارکت در امور عامآموزی، تأمین مسکن، خرید سهام، فعالیتزیربنایی مانند مهارت

 گرایی در تلویزیون، سینما و...؛ و( جلوگیری از تبلیغ تجمل

 ز( جلوگیری از واردات کاالهای غیرضروری و تجمالتی؛ 

 ویژه جوانان؛ برای مردم و بهزیستی در جامعه و تعریف الگوی مصرف صحیح ح( ایجاد فرهنگ ساده

 ط( کنار گذاشتن زندگی تجمالتی برخی مسئوالن؛ 

 ها و مقدار هزینهها و اولویتجویی هرچه بیشتر در تمام امور و توجه به ضرورتریزی مدیران در سطح کالن برای صرفهی( برنامه

 (8)ویژه برای جوانان.ها، بهو نتیجه طرح

 

  تبذیر-3-3

ر البحرین درباره معنای تبذیبه معنای تفریق و پخش کردن است و اصل آن بذر پاشیدن استمجمع« بذر»از ماده تبذیر در اصل 

 ستهدان جایزه و حالل خدا آنچه غیر در را مال و کنندمی رویزیاده و تبذیر کردن خرج در که هستند کسانی مبذرین» نویسد:می

 یکاننزد حق و»: داندمی شیطان برادران را آنان و نکوهیده را مبذرانه رفتار و تبذیر کریم قرآن در متعال کنندخداوندمی مصرف

چنین حق( مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن چرا که تبذیرکنندگان، برادران شیاطین و)هم بپرداز را

داند و (. حضرت علی)ع( تبذیر را از مصادیق اسراف می1اسراء )«)هستند و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود!

 «. خرج کردن نا به جا، به یقین، حیف و میل و اسراف است(. »2«)ان عطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف»فرماید: می

 

 

 اتراف -3-4

بند و باری و شهوات هایی در بیروی در مصرف، مصرف مترفانه است. اتراف در لغت، طغیان از حدود و رهای زیادهیکی از شکل

برخی نویسندگان مترف را به صورت ذیل .دنیا است. از سوی دیگر اتراف از ریشه ترفه به معنای زندگی خوش گرفته شده است

«. ستمند اهای دنیوی و امکانات مصرفی زیاد بهرهبرد و از لذتمترف کسی است که در فراخی نعمت به سر می»کند: تعریف می

بازی و های فراوان و برخوردهای از مواهب سرشار زندگی، خوی درندگی یا هوسفین، آنهایی هستند که در اثر نعمتمتر»

 جاوزت آن در که گراییمصرف و حد از پیش مصرف که شودمی فهمیده پیشین مطالب از  اندرانی پیدا کرده و فاسد شدهشهوت

 مال و کرده پرهیز کنز اندوزی،ثروت از باید مسلمان فرد. شودمی رذیله صفات این احکام مشمول است پاش و ریخت و حد از

. وی باید وسایل و نیازهای خود و افراد تحت تکفل خود را تأمین کرده و بیش از کفاف خود مصرف کند گذاریسرمایه را خود
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خواهد که در راه خدا انفاق کنند. دردی با فقیران فرا خوانده و از آنان مینکند. اسالم از طرف دیگر مسلمانان را به کمک و هم

(4) 

  اقتار-3-5

درباره مورد مصرف مال به معنای خرج کردن مال « قتر»گرفتن در رزق و روزی است واژه اقتار در لغت به معنای کمبود و تنگ

« هقتر علی عیال»العرب آمده است که ای که فقط انسان را از مرگ نجات داده و فقط رمقی برای وی باقی بماند)در لسانبه گونه

 مسکتمال اذا ربی رحمته خزائن تملکون انتم لو قل»  آمده است:در قرآن کریم درباره اقتار .یعنی در نفقه بر اهل خود تنگ گرفت

نظری(، امساک بگو اگر شما مالک خزائن پروردگار من بودید، در آن صورت)به علت تنگ» (1)«قتورا االنسان کان و االنفاق خشیه

ونه که اسراف و تبذیر از دیدگاه گبنابراین همان«. نظر استدستی شما شود و انسان تنگکردید که مبادا انفاق مایه تنگمی

 (4)نظری در هزینه بر افراد تحت تکفل نیز مذموم و ناپسند است. گیری و تنگاسالم مذموم و ناپسند است، سخت

 گرایی پیامدهای مصرف-4

های تولید و ظرفیت تولید و تهیه امکانات، پیامدهای منفی بر جامعه و اقتصاد وارد گرایی بدون توجه به زیرساختترویج مصرف

گیرد تا کاالها و خدمات تولید شده به گرایی در زمان اوج رشد و رونق اقتصادی صورت میسازد. به طور معمول رواج مصرفمی

ف به خوبی در جامعه به جریان درآید که رشد بیشتر اقتصادی از اهداف این سیاست است. مصرف برسد و چرخه تولید و مصر

طور معمول قدرت خرید مردم باال است. برای اتخاذ چنین سیاستی عوامل دیگری به غیر از شرایط اقتصادی باید در این زمان به

این عوامل هستند و در تعیین حدود و چگونگی رخ در نظر گرفته شود. عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه از جمله 

 (5گرایی تأکید دارد)شناختی مصرفدادن آن موثر هستند و این بر اهمیت بررسی ابعاد جامعه

 تبدیل ثروت و مصرف به ارزش برتر -4-1

دن جامعه مصرفی و میزان ثروت در بین افراد جامعه متغیر است و به تبع آن قدرت خرید و مصرف نیز متفاوت است. پدید آم

شود حرص افراد جامعه برای خرید و مصرف افزایش یابد و این باعث تبدیل ثروت و مصرف به ارزش گرایی باعث میرواج مصرف

گردد. با های دیگر میهای مادی بر ارزششود. تبدیل ثروت به ارزش در صورت تداوم و در درازمدت سبب غالب شدن ارزشمی

 هایی مانند: مصرفتر شده و ناارزشرنگهایی مانند: قناعت، اعتدال، زهد و ... کمگرایی، ارزشمصرفارزشمند شدن مصرف و 

گیرند. این رویه باعث شکاف های غیر مادی قرار میشوند و در برابر ارزشرویه، اسراف، تبذیر، مدگرایی و ... ارزشمند میبی

تند کنند، از افرادی که فقیر هسمی جامعه ثروتمند هستند و به دلخواه مصرف شود؛ کسانی که درطبقاتی و نابرابری اجتماعی می

یابد که با تبلیغات، آرزوهای بلند پروازانه و توقع داشتن کاالهای شوند. این موضوع زمانی تشدید میو توان خرید ندارند جدا می

شود. این توقع و انتظار با توجه به ده و پدید آورده میلوکس و برخورداری از امکانات ویژه در اقشار جامعه به تصویر کشیده ش

آورد تا فقر و نداشتن غیرقابل تحمل شود. خود عدم امکان برآورده شدن آنها، نابرابری و نارضایتی و تضادی را در جامعه پدید می

باش اما تضاد پیش گفته، اثرهای فقر، به ویژه در جوامع اسالمی که مردم آن باور مدار و ارزشی هستند، ممکن است قابل تحمل 

ویسد: نهای دورکهایم و مرتون میباره با تأکید بر اندیشهور غربی در این(. کونیگ اندیشه8گذارد)خاص خود را در جامعه بر جا می

ز طریق اکند که یک شکل سنتی و پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است اما شرایط وقتی تغییر می»

ند. در پی کتر تا اقصی نقاط جوامع تکامل نیافته رخنه میگسترش وسایل ارتباط جمعی، تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه
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های ناگهانی رکود یا رشد اقتصادی، بسیاری از کنند و پس از آن حرکتحد و حصر رشد میتضاد این دو عامل، نیازهایی بی

گشتگی فرهنگی جهشی را در پی دارد که نه فقط یک نارضایتی عمیق، بلکه افزون بر یک گممواقع یک وضعیت آنومی به شکل 

 (4«)آوردای را پدید میهای سیاسی گستردهآن ناآرامی

 نمایش ثروت  -4-2 

( حالتی است که ثروتمندان در آن شرایط، ثروت Demonstration effect«)تاثیر نمایش»نمایش ثروت، به تعبیر دوزنبری 

شود که در دست ثروتمندان و فرزندان آنها است. ثروت گذارند(. در این شرایط، ثروت تبدیل به ارزش میخود را به نمایش می

های آنچنانی، به گردن آویختن گردنبند طال و به دست کردن ها و لباسبا سوار شدن خودروهای چند صد میلیونی، کفش

شود. این نمایش به منظور خودنمایی و برتری جویی است و در پی خود اثرهای میانگشترهای قیمتی و ... به نمایش گذاشته 

کند. برای مثال در ایران بعد از جنگ تحمیلی گونه رفتارها کمک میمنفی فراوانی دارد. در برخی مواقع شرایط جامعه نیز به این

صاحبان سرمایه و ثروتمندان ارزشمند شدند و ثروت فراوانی یافت و به تبع آن  و اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی سرمایه ارزش

هایی مانند آزادسازی واردات خودروهای لوکس و ... به آن کمک کرد. پرسشی که اینجا خود را به نمایش گذاشتند و سیاست

ت؟ شتر اسشود این است که چرا اثر این نمایش در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه از کشورهای توسعه یافته بیمطرح می

اید کنند. شدر پاسخ باید گفت که آن کشورها خود تولیدکننده و صادرکننده هستند و در هنگام افزایش درآمد درست عمل می

کنند و فرهنگ و شرایط جامعه در کشورهای جهان سوم برخالف آن تر رفتار میبتوان گفت که آنها در این گونه موارد عقالنی

 خواهند همانند ثروتمندان رفتار کنند و برخیبراساس احساس است و طبقه متوسط به پایین می ها بیشترگیریاست و تصمیم

 .(4کنند)مواقع برای این کار از هیچ کاری دریغ نمی

 نیازآفرینی -4-3

ارهای کهای تولیدی و تبلیغاتی با راهگرایی، نیازآفرینی است که بیشتر به وسیله دولت، شرکتیکی دیگر از پیامدهای مصرف

آید. نمایش ثروت به وسیله ثروتمندان خود نقش مؤثری در نیازآفرینی دارد اما نقش دولت با سازوکارهایی ویژه خود پدید می

 رویه کاالهای گوناگون مانند:ها و ... حایز اهمیت است. در این میان واردات بیمانند: تبلیغات، واردات کاالهای گوناگون، نمایشگاه

سزایی دارد. افزون بر اینکه مردم با دیدن ثروت و امکانات ثروتمندان احساس برقی، لوازم آریشی و ... نقش بهخودرو، وسایل 

ساس شود، بر این احهای تولیدی، تاجران و ... اعمال میای که به وسیله دولت، شرکتکنند، سازوکارهای تشدید کنندهکمبود می

 (5کند)ب میگرایی ترغیافزاید و آنها را به مصرفمی

 شکاف طبقاتی  -4-4

گرایی با توجه به اینکه توان خرید و درآمد افراد جامعه متفاوت است، باعث شکاف طبقاتی خواهد شد. در رویه مصرف

گرایی، طبقه مرفه جامعه و به تبع آنها طبقه متوسط جامعه که خواهان رسیدن به طبقه مرفه است، کاالهای مصرفی و مصرف

رو خواهد خواهند کرد اما طبقه ضعیف و زیر متوسط توان خرید نخواهند داشت که شکاف طبقاتی را در پیش لوکس را تهیه

شود. زمانی که شکاف طبقاتی تشدید نیافته باشد و ثروتمندان به نمایش داشت. این وضعیت جامعه باعث تمایز اجتماعی می
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در ایران  1378ابل توجه است. به طور مثال در اوایل انقالب تا سال ثروت نپرداخته باشند، تمایز اجتماعی به صورت کم و غیرق

ای بود که ثروتمندان جامعه از مردم عادی متمایز نبودند و فرصت نمایش فرهنگ عامه مردم با تأکیدهای امام راحل)ره( به گونه

( و به 8ف طبقاتی در ایران شروع شد)گرایی، نمایش ثروت و شکاثروت را نداشتند اما با شروع توسعه اقتصادی و رواج مصرف

های اسالمی در میان مردم رشد این تمایز اجتماعی رسید، هر چند فعالً به اوج خود نرسیده است. البته وجود فرهنگ و ارزش

های اهرروند را کاهش داده است. نکته دیگر اینکه شکاف طبقاتی و به تبع آن افزایش تمایز اجتماعی باعث رواج فرهنگ بیگانه از 

ای ارزشی شناسان، مصرف مقولهآورند. به نظر جامعهگوناگون به جامعه است. کاالها و خدمات، با خود فرهنگ خاص خود را می

ها و ... همه دست های خاص، ارزش و فرهنگ ضمیمه کاالها، تبلیغات، رسانهاست و بار ارزشی دارد. ورود کاالهای غربی با مارک

 (4)ه به رواج فرهنگ غرب یاری رسانند. دهند کدر دست هم می

 احساس محرومیت -4-5

شود و همه در پی بدست آوردن کاالهای گوناگون تأثیر نمایش ثروت و تبلیغات باعث احساس نیاز شدید به کاالهای مصرفی می

د اما یابو غیر ضرور هستند. در کشورهای توسعه نیافته که کشور با تورم دست به گریبان است، قدرت خرید مردم کاهش می

یابد و این نوعی به انحطاط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ت و عوامل دیگر تشدید مینیاز به کاالهای مصرفی در سایه تبلیغا

داری تبلیغات را کنترل کرده و آن را به اندازه قدرت خرید مردم انجامد. برای پیشگیری از چنین وضعیتی، کشورهای سرمایهمی

به دنبال کسی خدمات و کاالها هستند که به ارزش شوند مردم گرایی که همه به آن گرفتار میدهند. در وضعیت مصرفرواج می

کنند و در صورتی که کمتر از آنها داشته باشند، ردیفان و طبقه مرفه مقایسه میتبدیل شدند و در این مسیر خود را با هم

  (4)کنند,احساس محرومیت و ناعدالتی می

 فشار هنجاری -4-7

د یک گیرشود و مورد پذیرش عموم مردم قرار میای به هنجارها تبدیل میهگرایی این است که وقتی پدیدیکی از تبعات مصرف

کوشند در کنند و مییابد. در این حالت مردم خود را با همدیگر مقایسه میها گسترش میفشار هنجاری در جامعه و خانواده

ر پندارند. مردم اکثتار غیرجمعی را ناهنجار مینیازها و رفع آنها با دیگران همسان باشند و رفتار یکدیگر را زیر نظر دارند و رف

ها و هنجارهای سنتی جوامع وحدت قومی دارند و جامعه آنان سنتی بوده و دارای سابقه تاریخی است. در این جوامع خصلت

گرایی مصرف گیر است و از طرفیگیر و پایدار است. در جوامعی که هنجارها همهشود و هنجارها در این جوامع عام، همهحفظ می

و دارا بودن تبدیل به ارزش و هنجار شده است تمام مردم در پی کسب آن هستند و اگر کسی نتواند آن را برآورده سازد زیر 

فشار هنجاری خواهد بود. در این صورت ثروت و دارا بودن با ارزش و افتخار، و فقر و نداشتن ما به آبروریزی و شرمندگی است. 

شکلی یا فشار هنجاری در این میان دخیل هستند. نیاز به احترام و حفظ آبرو باعث ترام، احساس مردم و همسه عامل نیاز به اح

شود. یعنی اگر در مقایسه با دیگران چیزی را نداشته باشد، احساس شرمندگی و خجالت رعایت و مالحظات نسبت به دیگران می

ن شکلی هر چه بیشتر با دیگراکند. مردم در پی همعدالتی کمک میو بیافتادگی کند. به این عامل، احساس محرومیت، عقبمی

(. برخی از افراد طبقه 6کنند و در حقیقت متأثر از فشار هنجاری هستند)هستند و برای این منظور خود را با دیگران مقایسه می

ها نیست به اجناس چون توان خرید در آن متوسط و پایین در اثر عواملی که پیش از این ذکر شد، رفتارهای متظاهرانه دارند،

(. انسانی 6کند که ندارند)کنند، برخی نیز تظاهر به داشتن چیزی میآورند و از این طریق کسب احترام میبدلی یا قرض روی می
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دهد. می قشونده از برون است در برابر محیط اثرپذیر است و خود را به سرعت با تغییرات محیط تطبیکه دارای شخصیت هدایت

کنند. گرایی استفاده میداری است و از این ویژگی در ترویج مصرفریزان نظام سرمایهپردازان و برنامهاین ویژگی مورد توجه نظریه

های پذیری با محیط همراه است، فرد را به طور کامل آماده پذیرش فشارهای گروهاین ویژگی که با سازگاری و قدرت انطباق

های جدید اقناع و ترغیب شمرده کند. استفاده از این فشارها در بازاریابی و تبلیغات، به طور کامل از روشتایان میتراز یا همهم

گرایی گفته رابطه دوسویه با مصرفدهد. شایان ذکر است که موارد پیششده و میزان مصرف کاال را به صورت فزاینده افزایش می

را  گراییزنند و روند پیشرفت مصرفگرایی دامن میگرایی هستند و خود نیز به مصرففدارند یعنی این موراد از اثرات مصر

 بخشند. تسریع می

 

 های نابهنجار جبران کسری درآمد از راه -4-6

درآمد هر شخصی به فعالیت و موقعیت شغلی وی وابسته است و در برابر میزان کار یا خدمت مشخص، درآمد معینی را کسب 

گرایی، وقتی که نیازآفرینی در پی نمایش ثروت در افراد پدید آمد و احساس محرومیت بر آنان حاکن کند. در پروسه مصرفمی

گرایی را ارزش و ضرورت زندگی خود بداند. در این شود تا فرد مصرفبر علت میشد، فشارهای هنجاری و اجتماعی نیز مزید 

تواند مصرف خود را کاهش دهد و متناسب با درآمد خود مصرف کند به ویژه که به باورهای خواهد یا نمیفرایند شخص نمی

شخص در پی افزایش درآمد خود با  کنند، پایبند نباشد. برای همینارزشی و دینی که قناعت و مصرف بهینه را سفارش می

های مشروع اما دارای تبعات اجتماعی مانند: اشتغال دوم و گاه در های گوناگون است. وی برای رسیدن به این هدف از راهراه

کاری، کار کردن اهالی خانواده اعم از زن و بچه، وام گرفتن، کمک گرفتن از اقوام و فورش شهرهای بزرگ شغل سوم، اضافه

های ها اثرات بسیار منفی بر نهاد خانواده و کارکردهای آن از جمله تربیت کودکان که سرمایهکند. این راهسایل استفاده میو

گذارد. گاهی نیز افراد که در مشاغل غیر دولتی هستند برای باال بردن درآمد، مزد یا قیمت کاالها و انسانی کشور هستند، می

برند. این راهکار مشکالتی را ها باال میبا سوء استفاده از موقعیت فراتر از تورم و افزایش قیمتخدمات خود را متناسب و گاه 

گذارد. کند، اثر میبرای کسانی مانند کارمندان و کارگران که درآمد کافی ندارند و درآمدشان در برابر تورم تغییر چندانی نمی

درآمد خود را افزایش دهند و پایبند به اصول اخالقی نباشند، به اصطالح با های پیش گفته حال اگر افرادی که نتوانند از راه

های نامشروع را برای باال بردن درآمد و روند و راهکاهش کنترل درونی و بیرونی به دنبال کسب درآمد به هر شکل ممکن می

فروشی فروشی، احتکار، گرانگیری، تنالس، رشوهکنند مانند: استفاده از اموال دولتی، قاچاق، اختتأمین نیازهای خود انتخاب می

اند به و دزدی. البته کسانی که به اخالق و موازین دینی و اسالمی پایبند بوده و کنترل درونی و بیرونی خود را از دست نداده

رط را در رذایل اخالقی گرایی مفرویه و مصرفهای مصرف بیتوان ریشهآورند. در اصل میهای غیرمشروع و نابهنجار رو نمیراه

  (4)وجو کرد.و نداشتن ایمان و تقوا جست

 

 مدگرایی  -4-8

گرایی این است که با تغییر مد رایج یا با تغییر طبقه مصرفی هر شخص، نیاز به اجناس های موجود در مصرفیکی دیگر از بحث

 تری سکنیرا تغییر داده و در محله مرفهیابد، به طور مثال، وقتی شخصی خانه خود ( تشدید میComplementaryمکمل)
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گزیند، باید وسایل متناسب با آن و خودروی متناسب آن را نیز تهیه کند تا به اصطالح با افراد و کالس آن محله هماهنگ باشد 

کند و د میگرایی را تشدییا با تغییر خودروی سواری و ارتقای آن باید پوشش متناسب با آن را اختیار کند. این روند، مصرف

یابد که شخص مجبور است برای رعایت مد مصرف خود را افزایش دهد. مدگرایی حالت نوسازی دارد و در کاالهایی ظهور می

 های ذیل را داشته باشند. ویژگی

 در حاشیه تغییر ناپذیر هستند؛  الف(

 دهنده قابلیت دید و رؤیت اجتماعی هستند؛نشان ب(

 بیانگر کاالهای غیرضروری از نظر اجتماعی هستند؛ ج( 

 گیری هستند. شناسی قابل ساخت دادن و شکلاز لحاظ معیارهای زیبایی د(

 گیرد: مد و مدگرایی برای رسیدن به دو هدف ذیل صورت می

 های معین اجتماعی؛ تطبیق یعنی هماهنگی با گروه  الف(

 های خاص. تفکیک، یعنی جداسازی خود از گروه ب(

ای است که در پی نیاز ( یک پدیده رفتاری و مقایس ارزشی و تبدیل آن به هنجار، مقولهDiffusionسرعت گسترش و انتشار)

دیل ه تبآید. در این روند مردم در پی آن هستند که ببیننده کدام پدیدبه احترام، احساس محرومیت و فشار هنجاری پدید می

اند یا نه تا آنان نیز به آن دست یابند و خود را با دیگران تطبیق دهند. به هنجار شده است و آیا عموم مردم این هنجار را پذیرفته

شی های ارزای به هنجار اجتماعی، در اثر فشار هنجاری و اینکه از بقیه عقب نمانند، به سرعت مقیاسمردم در پی تبدیل پدیده

گذارند تا به وسیله آن نیاز به احترام را برآورده و احساس محرومیت و ناعدالتی را از خود دور سازند. را به نمایش میهنجار شده 

ان توتواند در بعد مثبت هدایت شود. یعنی میزند. از طرفی این ویژگی میسرعت گسترش و انتشار به مدگرایی دامن می

های اسالمی را با تبدیل کردن به هنجار، گسترش داد. البته سرعت گسترش و موزههای اجتماعی و فرهنگی مورد تایید آارزش

 (4شود)انتشار در جوامع گوناگون متفاوت است و به فرهنگ آنان باز می

 نیاز به احترام و تأیید اجتماعی  -4-9

رفتارهای خود را نسبت به دیگران سازد و انسان موجودی اجتماعی است و رفتارهای خود را با دیگران هماهنگ و همانند می

کند. این فرایند به منظور دستیابی به تایید دیگران و احترام آنان است. در این جوامع به حفظ آبرو و سنجیده و تنظیم می

ا رگذارند. مردم با کسب احترام و تأیید دیگران موقعیت اجتماعی خود موقعیت اجتماعی در بین افراد جامعه اهمیت فراوانی می

کند؛ به این معنا که در جوامعی مانند ایران و انگلیس که بخشند. به این فرایند، نوع فرهنگ جامعه نیز کمک میاستحکام می

همگونی بیشتری در جامعه دارند این نیاز نیز شدیدتر خواهد بود. اما در جوامعی که همگونی در حد پایین است و ترکیب قومیتی 
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ایی های آفریقایی، آسیایی، اروپایی و اسپانیدهد مانند کشور آمیرکا که اکثراً دو رگهر خود را نشان میگوناگون است این نیاز کمت

دهند. در جوامع همگون یا جوامعی که پیشینه فئودالی و استبدادی دارند، مردم به های گوناگون را شکل میهستند ترکیب

خود نیز در پی کسب احترام هستند. در این جوامع حفظ آبرو از همه کنند و احترام گذاشتن و رعایت کردن دیگران عادت می

کنند تا با حفظ آبرو احتران مردم را به دست آورده و موقعیت خود را چیز مهمتر است و برای حفظ آبرو خیلی چیزها را فدا می

رفع نیازهایی هستند که از طرف  آورند و در پیگرایی رو میاستحکام بخشند. مردم برای حفظ آبرو و کسب احترام به مصرف

های ازدواج با وجود اینکه گرفتن تاالر پذیرایی امری الزم نیست و گاهی مواقع دیگران تحت فشار هستند. به طور مثال، در جشن

ا ها بپردازد و مدتغیرضروری و اسراف است، شخص به علت کسب احترام و حفظ آبرو با مشکالت فراوان به گرفتن تاالر می

 (4.)بعات آن دست به گریبان استت
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ای چند بعدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جهات بررسی گرایی مسألهمصرف و مصرف .1

 گیرد؛ شناسی اقتصادی به عهده میشناسی و اقتصاد است که این وظیفه را جامعهگرایی از بعد جامعهمصرف

گیری آن دخیل هستند که گیرد و عوامل غیراقتصادی نیز در شکلگرایی در بستر جامعه و فرهنگ عمومی شکل میمصرف .2

 الزم است به آنها نیز توجه شود؛ 

ها بر مصرف مولد که در آن تصور کرد: در دوره مرکانتیلیست توان برای مصرفهای رایج را میدر اقتصاد سه دوره نظریه. 3

پردازانی مانند کنیز و فریدمن به مصرف ها، نظریهشود و در دروه مارژنالیستکننده است تأکید میکننده و مصرفولیدجامعه ت

به عنوان موتور محرکه که بازار نگاه کرده و بر مصرف هر چه بیشتر تأکید دارند. در دوره اخیر افزون بر عوامل اقتصادی به 

 موثر در مصرف نیز توجه دارند؛  های کاال و عوامل غیراقتصادیویژگی

گرایی و های مادی است. برخی خوشبختی را با مصرفگرایی، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و داراییمصرف. 4

 اند؛ های مادی یکسان گرفتهخرید دارایی

د و این مفاهیم، افعال ناپسند و حرام هستند؛ گرایی در ادبیات دینی با مفاهیم اسراف، تبذیر و اتراف مطابقت دارمفهوم مصرف. 5

 رویه و هدف قراردادن مصرف، جایز نیست؛ بنابراین مصرف بی

ها را به حفظ جان و مال خود سفارش کرده و از کنز و راکد گذاشتن سرمایه بر حذر داشته است و اسالم مسلمانان و انسان. 7

 ی اقتصادی فراخوانده است؛ هااز طرفی مسلمانان را به کار و کوشش و فعالیت

 

روی و اعتدال در مصرف و کوشش برای تأمین وسایل زندگی در اسالم با مصرف کردن مخالف نیست و مسلمانان را به میانه .6
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کند؛ بنابراین مصرف به خودی خود و در حد کفاف و بدون اسراف و تبذیر ممدوح بوده و مورد تأیید اسالم طول سال ترغیب می

 است؛ 

گذارد: تبدیل ثروت و مصرف به ارزش؛ نمایش ثروت؛ نیاز آفرینی؛ گرایی و رواج آن آثار ذیل را در جامعه بر جا میمصرف. 8

های نابهنجار؛ مدگرایی؛ نیاز به احترام و تأیید شکاف طبقاتی؛ احساس محرومیت؛ فشار هنجاری؛ جبران کسری درآمد از راه

 اجتماعی.
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