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 نظرارزشهاي اسالميمي مصرف از هاالگوبررسي 

 

  چكيده                

فرهنـگ مجموعـه اي ازباورهـا ، ارزشـها ، هنجارهـا      . مصرف نوعي عمل اجتماعي اسـت كـه تـابع فرهنـگ هرجامعـه اسـت       

مصـرف نيـز   . عمل انسان با قواعد و  هنجارهايي همراه است كه اين قواعد وهنجارها مبتني برارزشها وباورها ست . ونمادهاست

نجارهايي است وآنچه با عنوان الگوي مصرف ازآن ياد مي شود درواقـع همـان هنجارهـاي حـاكم بـر      به عنوان يك عمل تابع ه

به نظر ميرسد هنجارهاي حـاكم بـر   . اصضالح الگوي مصرف يعني اصالح هنجارهاي رايج بر عمل مصرف . عمل مصرف است 

نابع ديني يعني كتـاب وسـنت نـدارد واي بسـا     رفتارمصرف درجامعه مادرحال حاضر تناسب چنداني با ارزشهاي موجود درمتون وم

نخستين گام براي اصالح الگوي مصـرف شـناخت ارزشـهاي اسـالمي مربـوط بـه       . منبعث ازفرهنگ مصرف گراي مدرن باشد 

دراين مقاله تالش شده تا با بهره گيري ازبرخي متون اصلي دين يعني قرآن وسخنان پيامبر وامام علـي ارزشـهاي   . مصرف است 

بـه عبـارت ديگـر تكيـه     . اين ارزشها اجماال درحوزه مفهومي اسراف وميانه روي قـرار ميگيرنـد  . ه مصرف معرفي شوند مربوط ب

  .اساسي اين متون تاكيدبرميانه روي وپرهيز ازاسراف است 

  

 .  رفتار ، عمل ، فرهنگ ، باور ،  ارزش ، هنجار ، ، نماد ، اسراف ، ميانه روي  :مفاهيم اساسي
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  : مقدمه 

ه ايـن  براي رسيدن ب.  استصرف از منظر ارزشهاي اسالمي تبيين وتشريح الگوي م دراين مقاله هدف ما

نظريه كنش اجتماعي پارسنز را به عنوان چارچوب مفهومي مورد  امعه شناسي واساسي جمنظور برخي مفاهيم 

يرفرهنگ حاكم برجامعه صـورت مـي   عمل است كه تحت تاثبه نظرما مصرف نوعي . د استفاده قرارخواهيم دا

نهايـت  الگوي مصرف نيز چيزي جز همان هنجارهاي حاكم برعمل كـه خودبرخواسـته از ارزشـها ودر   . پذيرد 

 "اسـراف "با تامل وجستجوهاي اوليه به اين نتيجـه رسـيديم كـه دومفهـوم     . فرهنگ جامعه مي باشد نيست 

چارچوب ارزشهاي اسالمي رابيان كنند بنـابراين بـراي   ميتوانند حوزه مفهومي الگوي مصرف در "ميانه روي"و

همانگونـه كـه يادآورشـديم چـون     . انتخاب عناصر هنجاري از متون ديني ازاين مفـاهيم كمـك جسـته ايـم     

چارچوب نظريه كنش پارسنز قالب مناسبي براي توضيح چگونگي شكل گيـري كـنش ميباشـد ومصـرف نيـز      

است بنابراين درادامه مفاهيم اصلي ايـن چـارچوب نظـري يعنـي      نوعي كنش بوده كه هنجارهايي برآن حاكم

، فرهنگ وعناصرآن يعني باورها ، ارزشها وهنجارها را به اختصارتوضيح داده وسپس براين اساس مل رفتار ، ع

  .  به استخراج ومعرفي هنجارهاي اسالمي مربوط به رفتارمصرف خواهيم پرداخت

رفتار پاسخي است كه  داد اين است كه  عريفي كه از رفتار ميتوانرايج ترين ت) behaviour(رفتار  - 1

يروني از فتار واكنشي ست كه در برابر يك عمل يا كنش ب ربه بيان ديگر .دهد به محرك بيروني مي ارگانيسم

هاي  دليل اين پيچيدگي فرايند.تر از ساير موجودات است اين رفتار در انسان پيچيده.زند موجود زنده سر مي

           .دهد را تشكيل مي روانشناسي ذهني گسترده و تو درتوي انسان است كه روي هم رفته موضوع دانش

البته با توجه به انتقاداتي كه براين تعريف وارد شده برخي آن راوسعت بيشتري بخشيده ) . 1381،  اتكينسون( 

  . سرميزند ناخودآگاه ازانسان وگفته اند كه رفتار هرنوع حركتي است كه براثرمحرك يا انگيزه به طور خودآگاه يا

دانست كه دربرابـر رفتاربازتـابي قـرار     عمل يا كنش را ميتوان همان رفتارمعني دار: ) action(عمل  -2

به عبارتي هرگاه رفتارانسان به طورقراردادي برامري داللت كند . ومنظورازمعنا نيز مدلول عمل است . ميگيرد 

  . اين رفتارنوعي عمل است 
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   )cultur(فرهنگ  -3

ن مفاهيم و مقوالت مربوط به انسان كمتر مفهومي را مي توان يافت كه همچون مفهوم فرهنگ با در ميا

ما دراينجا ضمن توضيح مختصري درباره فرهنگ، عناصر اصلي آن را كه در ايـن  .  مشكل تعريف مواجه باشد

  :پژوهش مورد نظر مااست، بيان خواهيم كرد

وريم كه افراد آن با يكديگر در حـال كـنش متقابـل مسـتمر     اگر جامعه را همچون گروه وسيعي در نظر آ 

هستند، آنچه استمرار و دوام اين كنش هاي متقابل و در نتيجه دوام گروه و جامعه را تضمين خواهد كرد ،معنا 

هاي متقابل هنگامي ايجاد پيوستگي ميان افـراد جامعـه مـي    البته اين كنش. داربودن كنش هاي انساني است

پس معاني  مشترك بـين افـراد اسـاس تعامـل مسـتمر و      .  اي معنايي مشترك ميان آن ها باشندكنند كه دار

گروه اجتماعي مي تواند بسيار بزرگ و پر جمعيت مانند يك ايل و قبيله يا مانند . احساس پيوستگي آنان است

معـاني  . نديك ملت باشدكه براساس اين معاني مشترك ميان خود با يكـديگر در حـال تعامـل مسـتمر هسـت     

  ).123: صديق اورعي (بناميم "فرهنگ"توانيم مشترك ميان افراد يك گروه يا جامعه را مي

  

  عناصر اصلي فرهنگ -

شوند ظاهر مي "نمادها"و"هنجارها"، "ارزش ها "باورها، "يعناصر تشكيل دهنده فرهنگ در چهار گونه

   :شودئه شده، بيان ميها با تعريف اراكه توضيح هر كدام، ارتباطشان و تناسب آن

  : باورها - 

تـوان بـه   باورها را مي. فرهنگ در اساس خود، باور است و انسان ها براساس باورهاي خود عمل مي كنند

  :سه دسته تقسيم كرد

  : باورهاي هستي شناختي  -الف

ماننـد  . كننـد اين باورها از واقعيت ها خبر مي دهند و درباره هست و نيست و بود و نبود امور صحبت  مي

  ... .فرستاده خداوند است و ) ص(خدا هست، حضرت محمد 

  

  :باورهاي ارزش شناختي  -ب
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بـه  ... مانند عدالت خوب است، ظلم بد اسـت و . هستند) ضد ارزش( و بدي)ارزش ( اين باورها، بيان خوبي

هاي ارزشي مردم بـه   بيان باورهاي ارزش شناختي، قضاوت ارزشي مي گويند و معموالً  ما از دقت در قضاوت

يعني واقعيت قابل مشاهدة علمـي قضـاوت ارزشـي اسـت و ارزش     . ارزش و ضد ارزش نزد آنان پي مي بريم

  .مفهوم اصطالحي است كه از آن توسط دانشمند انتزاع مي شود

  باورهاي زيباشناختي-ج

رنگ مشكي زشت اسـت  باور به زيبايي يا زشتي امور است، مانند گل ياس زيبا است، رنگ سبز زيباست ، 

  . بايد توجه كرد كه باور به زيبايي يا زشتي مساوي با باور به خوبي يا بدي نيست... . و 

  :ارزش ها -

باورهـاي ارزش  (اشـاره كـرديم و يكـي از اقسـام باورهـا را      ) باورها(در بحث از )  ارزش( اگرچه به مفهوم

  .وم ارزش نيز نيازمند توضيح بيشتري استدانستيم كه بيان خوبي و بدي بود، ولي خود مفه) شناختي

شيوه اي از بودن يا عمل كه يك شخص يا يك جمع به عنوان يك : گي روشه در تعريف ارزش مي گويد

ارزش ها . آرمان مي شناسد و افراد يا رفتارهايي را كه بدان نسبت داده مي شود، مطلوب و مشخص مي سازد

يت نيست، گرچه مسائل و حوادث يا رفتارها مي تواننـد  ؤيني قابل ردر نظام آرماني وجود داشته و به صورت ع

-گي روشه براي ارزش. ازاين رو، ارزشها به صورت هنجارو نماد قابل مشاهده هستند. از ارزش ها الهام بگيرند

تفاوت ارزش ها در زمان و مكان خاص، بار عـاطفي ارزش هـا بـه    : ها چند ويژگي ذكر مي كند كه عبارتند از

بلكـه تركيبـي از اسـتدالل و عواطـف هسـتند و      .  معنا كه ارزش ها الزاماً مبناي عقالني و منطقي ندارند اين

  ).76-80 :  1370گي روشه ، (باالخره سلسله مراتبي بودن ارزش ها و يا وجود مقياسي از ارزشها در جامعه 

  :هنجارها  -

. ه بر رفتار افراد در جوامع مختلف حاكم هستندهنجارها، قواعد جمعي رفتار يا دستور العمل هايي هستند ك

هنجارها را مي توان به چهار نوع اجتمـاعي،  .  معموالً هنجارها مبتني بر ارزش هاي مورد قبول جامعه هستند

ارزش ها و قواعد . هنجارهاي اجتماعي حوزه عمل را محدود مي سازند. اخالقي، قانوني و رويه اي تقسيم كرد

هنجارهاي قانوني ناظر به پيامدهاي . تاره هاي راهنما جهت  كلي عمل را تعيين مي كننداخالقي به عنوان س

. ها دارند و اعمال را معموالً در چـارچوب هنجـاري مشـخص مـي سـازند     عمل هستند و اثر انتخابي روي آن

  ).96:  1375چلبي ، (هنجارهاي رويه اي مقتضيات عقلي و فني عمل را مشخص مي سازند 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٦

  :نمادها -

هاي بارز انسـان بـه   نمادگرايي از مشخصه. نمادها، عالئم قرار دادي هستندكه بر مدلول خود داللت دارند

رود وتقريباً تمامي امور زندگي انسان ها شكل نمادين داشته و از طريق همين نمادهاست كه ارتبـاط  شمار مي

  ).102-108:   1370ه ، گي روش(  . فراهم مي شود ها با يكديگر و امكان زندگي جمعيانسان

 :نگاهي به نظريه كنش پارسنز 

دهند و شكل معيني از  انسانها براساس باورهاي مشترك و نمادهاي قابل تفاهم عمل اجتماعي انجام مي

پس تعامل براساس . عمل يعني هنجارها نمادهاي قابل تفاهم هستند كه عمل تحقق بخشيدن آن است

د تحقق عمل را براساس نسبت نظام فرهنگ ونظام اجتماعي توضيح پارسنز رون .شود فرهنگ انجام مي

   .ميدهد

نقشها عبارتند از هنجارهاي . از نقشها مي داند) مرتبطي مجموعه (اي  پارسونز نظام اجتماعي را شبكه

دانيم كه پارسونز به ارتباط سيبرنتيك بين نظامهاي فرهنگ، اجتماعي،  مي .خاص يك موقعيت اجتماعي

ارگانيزم قايل بوده است  و فرهنگ نظام اجتماعي را تحت كنترل اطالعاتي دارد و نظام اجتماعي شخصيت و 

نظام شخصيت را و نظام شخصيت ارگانيزم را تحت كنترل اطالعاتي دارد و عمل تحت تاثير اين چهار نظام 

  .اين مطلب چارچوب نظريه كنش اجتماعي پارسونز است.  است

  

 

  

  

  

  

  
  

  عمل                                      

  نظام فرهنگ  
 

  اجتماعيم نظا
 

  شخصيتنظام 
 

  ارگانيزم 
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بنابراين عمل آدمي كه توسط ارگانيسم اورخ ميدهد برمبناي شخصيت شكل گرفته كه خـود تحـت تـاثير    

  . نظام اجتماعي ودرنهايت نظام فرهنگ است 

جارها ونمادها كه قبال به آن اشاره كـرديم نـوعي رابطـه    فرهنگ يعني باورها ، ارزشها ، هن درميان عناصر

ولي برقرار است يعني هنجارها كه قواعد حاكم بررفتارند ريشه درارزشـها داشـته ومتـاثر ازآنهاينـد وارزشـها      ط

 . نيزبرخاسته ازباورها ميباشند 

بـه  ) سـخنان پيـامبر وامـام علـي     ( وسـنت  ) قرآن(اكنون با استفاده ازمتون ومنابع اصلي دين يعني كتاب 

نظر ارزشـهاي  ودرنهايت به معرفي هنجارها يا الگوهاي مصرف ازممعرفي ارزشهاي مربوط به مصرف پرداخته 

  .دين خواهيم پرداخت 

 :قرآن كريم  –الف 

  ��31فينَ يا بني آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشْرَبواْ والَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ يحب الْمسرِ -1   

روى مكنيـد كـه او    زيـاده ] لـى [ه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشـاميد و اى فرزندان آدم جام

  )31سوره اعراف آ يه (    )31(دارد  اسرافكاران را دوست نمى

  

  ��26وآت ذَا الْقُرْبى حقَّه والْمسكينَ وابنَ السبِيلِ والَ تُبذِّر تَبذيرًا  -3

  )26(و ولخرجى و اسراف مكن ] دستگيرى كن[مانده را  بده و مستمند و در راهو حق خويشاوند را به او 

  

  ��27إِنَّ الْمبذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوانَ الشَّياطينِ وكَانَ الشَّيطَانُ لرَبه كَفُورا -4

  )27(ست چرا كه اسرافكاران برادران شيطانهايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده ا

  

  ��29والَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا -5

زده بر جاى مانى  شده و حسرت دستى منما تا مالمت گشاده] هم[و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار 

)29(  
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  ��30الرِّزقَ لمن يشَاء ويقْدر إِنَّه كَانَ بِعباده خَبِيرًا بصيرًا إِنَّ ربك يبسطُ -6

] حـال [گردانـد در حقيقـت او بـه     گمان پروردگار تو براى هر كه بخواهد روزى را گشاده يـا تنـگ مـى    بى

  )سوره اسراء(  )30(بندگانش آگاه بيناست 

  

 »ص«ول اكرمنهج الفصاحة، مجموعه كلمات قصار حضرت رس –ب 

آفة الشّجاعة البغى و آفة الحسب االفتخار و آفة السماحة المنّ و آفة الجمال الخيالء و آفة الحديث   - 1

  . الكذب و آفة العلم النّسيان و آفة الحلم السفه و آفة الجود السرف و آفة الدين الهوى

خود پسندى آفـت جمـال    سركشى آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت است،

است، دروغ آفت سخن است فراموشى آفت دانش است، سفاهت آفت بردبارى اسـت، اسـراف آفـت بخشـش     

  )نهج الفصاحه حديث يكم( . است، هوس آفت دين است

  

  . إنّ من السرف أن تأكل كلّ ما اشتهيت  - 2

  )918يث نهج الفصاحه حد( . يكى از اقسام اسراف اينست كه هر چه ميخواهى بخورى

  

  . كلوا و اشربوا و تصدقوا و ألبسوا في غير إسراف و ال مخيلة  - 3

  )2181نهج الفصاحه حديث ( . بخوريد و بنوشيد و صدقه دهيد و بپوشيد بى اسراف و تكبر

  

  . من قدر رزقه اللّه و من بذّر حرّمه اللّه  - 4

نهج الفصاحه حديث ( . ايش محروم داردهر كه اندازه نگه دارد خدايش روزى دهد و هر كه اسراف كند خد

2754(  
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  من اقتصد أغناه اللّه، و من بذّر أفقره اللّه، و من تواضع رفعه اللّه، و من تجبر قصمه اللّه   - 5

هر كه ميانه روى كند خدا بى نيازش كند و هر كه اسراف كند خدا فقيرش كنـد و هـر كـه فروتنـى كنـد      

  )2939نهج الفصاحه حديث ( . روشد خدايش درهم شكندخدايش بر دارد و هر كه بزرگى ف

  

  . أإلقتصاد نصف العيش و حسن الخلق نصف الدين - 6

  )1058نهج الفصاحه حديث ( . ميانه روى يك نيمه معيشت است و خوشخلقى يك نيمه دين است

  . أإلقتصاد في النّفقة نصف المعيشة و التّودد إلى النّاس نصف العقل و حسن السؤآل نصف العلم - 7

  

ميانه روى در خرج يك نيمه معيشت است و دوستى با مردم يك نيمه عقل است و خـوب پرسـيدن يـك    

  )1057نهج الفصاحه حديث ( . نيمه دانش است

  

  . من أربعة و عشرين جزء من النّبوةألتّودة و اإلقتصاد و السمت الحسن جزء  - 8

  )1209نهج الفصاحه حديث ( . تانى و صرفه جوئى و نيكنامى يك جزء از بيست و چهار جزء پيغمبرى است

  

  . ألسمت الحسن و التّوءدة و اإلقتصاد جزء من أربعة و عشرين جزء من النّبوة  - 9

  )1778نهج الفصاحه حديث ( . پيغمبرى است نام نيك و ماليمت و اعتدال يك جزء از بيست و چهار جزء

  

  . أفضل الدنانير دينار ينفقه الرّجل على عياله  - 10 

  )399نهج الفصاحه حديث ( . بهترين پولها پولى است كه انسان براى نان خوران خود خرج ميكند

  

  . يك و ال توعي فيوعى اللّه عليكأنفقي و ال تحصي فيحصى اللّه عل -11

نهج الفصاحه ( . ب مكن كه خدا بر تو حساب كند و بخل مورز كه خدا بر تو بخل ورزدخرج كن و حسا

  )566حديث 
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  أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهل -12

نهج الفصاحه ( . نخستين چيزيكه در ترازوى بنده ميگذارند خرجى است كه براى كسان خود كرده است

  )983حديث 

  

طر األول  : عارضتي الجنّة مكتوبا ثالثة أسـطر بالـذّهب   دخلت الجنّة فرأيت في -13 ال إلـه إالّ اللّـه   «ألسـ

أمة مذنبة «و السطر الثّالث»ما قدمنا وجدنا و ما أكلنا ربحنا و ما خلّفنا خسرنا«و السطر الثّاني» محمد رسول اللّه

غفور ورب« .  

خـدائى جـز   «: شته بود سطر اول چنين بودببهشت در آمدم و ديدم كه در دو نماى آن سه سطر به طال نو

آنچه را از پيش فرستاديم يافتيم و آنچه «: و سطر دوم چنين بود». خداى يگانه نيست و محمد پيغمبر خداست

امتـى  «: سـطر سـوم چنـين بـود    ». را مصرف كرديم از آن سود برديم و آنچه را عقب گذاشتيم از دست داديم

  )1558نهج الفصاحه حديث ( »گناهكار است و پروردگارى بخشنده

  

ألدنيا خضرة حلوة من اكتسب فيها ماال من حلّه و أنفقه في حقّه أثابه اللّه عليه و أورده جنّته و من   -14

  . اكتسب فيها ماال من غير حلّه و أنفقه في غير حقّه أحلّه اللّه دار الهوان

بدست آورد و به حق خرج كند، خدايش  دنيا شيرين و دوست داشتنى است هر كه در دنيا مالى از حالل

پاداش دهد و ببهشت در آورد هر كه مالى از غير حالل به دست آورد و بناحق خرج كند خدا او را بجهنم در 

  )1596نهج الفصاحه حديث ( . آورد

  

  . ألدنيا دار من ال دار له و مال من ال مال له و لها يجمع من ال عقل له  -15

ه خانه ندارد و مال كسى است كه مال ندارد و كسى براى دنيا مال فراهم ميكند كه دنيا خانه كسى است ك

  )1597نهج الفصاحه حديث (   . عقل ندارد
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  )سخنان علي ع ( نهج البالغه ) ج 

نْيا، و يضَعه في الĤْخرَةِ، و يرْفَع صاحبه في الد و إِنَّ إِعطاء الْمالِ في غَيرِ حقِّه تَبذيرٌ و إِسراف، و هو اءال -1

رِ  يكْرِمه في ي غَيـف رُؤٌ مالَهضَع امي لَم و ،نْد اللَّهع هِينُهي النّاسِ، و        ه ه اللـَّ رَمـإِال ح ه لـهرِ اء غَيـ نْـدال ع و ه حقـِّ

  . معونَتهِم، فَشَرُّ خَدينٍ و اءلْاءم خَليلٍ علُ يوما فَاحتاج إ لىلغَيرِه ودهم، فَإ نْ زلَّت بِه النَّ شُكْرَهم، و كانَ

است كه بخشنده را در اين جهان  بخشيدن مال به كسى كه حق او نباشد، خود گونه اى تبذير و اسراف

. ر مى گرداندمكرّمش مى دارد و در نزد خدا خوا در ميان مردم. بر مى افرازد و در آن دنيا پست مى سازد

آنان . نااهلش ببخشد، خداوند از سپاسگزارى آنها محرومش گرداند هركس دارايى خود را بيجا صرف كند و به

 به دوستى خواهند گرفت و اگر روزى او را حادثه اى پيش آيد و به ياريشان نياز افتد، به جاى او، ديگرى را

  .)126نهج البالغه كالم . (  خواهد يافت آنها را بدترين ياران و سرزنش كننده ترين كسان خود

فَضْلَ ليومِ حاجتك، فَدعِ الْإِسرَاف مقْتَصداً،واُذْكُرْ في اَلْيومِ غَداً،وأَمسك منَ اَلْمالِ بِقَدرِ ضَرُورتك،و قَدمِ اَلْ - 2

و أَنْت عنْده منَ اَلْمتَكَبرِينَ،وتَطْمع و أَنْت متَمرِّغٌ في اَلنَّعيمِ تَمنَعه أَتَرْجو أَنْ يعطيك اَللَّه أَجرَ اَلْمتَواضعينَ،

  لسالَم و اَ. دم علَى ما قَدمالضَّعيف،والْأَرملَةَ أَنْ يوجِب لَك ثَواب الْمتَصدقينَ،و إِنَّما اَلْمرْء مجزِي بِما أَسلَف و قَا

از مال به قدر نيازت نگهدار و . امروز به فكر فردايت باش. روى پيشه كن  روى بپرهيز و ميانه   از زياده

آيا اميد آن دارى كه خداوندت پاداش . آنچه افزون آيد ، پيشاپيش براى روزى كه بدان نيازمند گردى، روانه دار

اى و  آيا در حالى كه، خود در ناز و نعمت فرو رفته . ران هستى متواضعان دهد ، در حالى كه، در نزد او از متكب

دهندگانت دهند ؟ آدمى به  اى كه ثواب صدقه  دارى، طمع در آن بسته  آن را از ناتوانان و بيوه زنان دريغ مى

  )21نهج البالغه نامه ( .آنچه پيشاپيش فرستاده ، پاداش بيند و بر سر آن رود كه از پيش روانه داشته

و صلَحت سرِيرَتُه و حسنَت خَليقَتُه و أَنْفَقَ  طُوبى لمنْ ذَلَّ فى نَفْسه و طَاب كَسبه] عليه السالم[و قَالَ  -3

ةِ  وسعتْه السنَّةُ و  ماله و أَمسك الْفَضْلَ منْ لسانه و عزَلَ عنِ النَّاسِ شَرَّه و الْفَضْلَ منْ عـإلَـى الْبِد بنْسي لَم . 

  . ص و كذلك الذى قبله الناس من ينسب هذا الكالم إلى رسول اهللا قال الرضى أقول و من
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كـار او پـاكيزه    خوشا به حال آن كس كه خود را كوچك مى شمارد ، و كسـب و : درود خدا بر او ، فرمود 

خدا بخشش مى كند ، و زبان را  ندگى را در راهو جانش پاك ، و اخالقش نيكوست ، مازاد بر مصرف ز است ،

او را كفايت كرده ، بدعتى در ديـن  ) ص(و سنّت پيامبر  زياده گويى باز مى دارد و آزار او به مردم نمى رسداز 

  )123نهج البالغه ، حكمت ( خدا نمى گذارد 

4- ، مهشْيم و ،صادقْتاال مهسلْبم و ،وابالص مقُهنْطم ،التَّواضُع 

نهج البالغه (  .بر اعتدال و رفتارشان با فروتنى آميخته  گفتارشان به صواب مقرون است و راه و رسمشان

  )خطبه متقين 184خطبه 

  

  : توضيحي برآيات وروايات   -

  :دو دسته قابل دسته بندي است مجموعه چند آيه اي كه ازقرآن كريم نقل شد در

مسرفين يا مبذرين برادران شيطان بوده وچون شيطان نسبت بـه  : است  دسته نخست توصيف مسرفين -

. خداوند ناسپاس است پس اسراف وتبـذير هـم نـوعي ناسپاسـي نسـبت بـه پروردگـار محسـوب مـي شـود           

ازويژگيهاي ديگر مسرفين آن است كه وقتي باسختي ودشواري در زندگي مواجه مي شوند خداوند رابه يـاري  

به كمك آنها آمده ومشكالت آنها رفع ميشود خدا را ازياد ميبرند چنان كه گويي اصـال   ميطلبند وچون خداوند

  .مشكلي نداشته اند 

دسته دوم آياتي است كه ضمن توصيه به ميانه روي واعتدال درمصرف انسانها رااز اسراف وزياده روي  - 

د وهنگام عبادت بايد آراسته باشيد ونيز درمسج. امر به اينكه بخوريد وبيا شاميد ولي اسراف نكنيد : منع ميكند

ونيزاينكه درمصرف ميبايـد اعتـدال   . ميبايد حق خويشاوندان ونيازمندان را اداكنيد لكن از زياده روي بپرهيزيد 

  . نه بخل ورزيده ونه چنان گشاده دستي واسراف كرد كه ندامت به دنبال داشته باشد . راحفظ كرد

دسـته نخسـت احـاديثي    : نيز درسه دسته قابل توضيح اسـت  ) ص(اكرم  مجموعه احاديث منقول ازپيامبر

يكـي  . است كه درمقام توصيف مفهوم اسـراف و نقطـه مقابـل آن يعنـي اعتـدال وميانـه روي پرداختـه انـد         

ميانـه روي وعـدم اسـراف نيمـي     . ازمصاديق اسراف آن است كه آدمي هرچه راطـبعش ازاوخواسـت بخـورد    

دسته دوم احاديثي است كه به بيان آثـار وتبعـات اسـراف پرداختـه     . پيامبران است ازمعيشت ويكي از اوصاف 
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اسراف آفت بخشش است و سـبب ميشـود تـا ايـن     : وآثارنقطه مقابل آن يعني ميانه روي راهم گوشزد ميكند 

 اسراف موجب محروميت آدمي از رزق الهي شده ودرنتيجه فقر رابه دنبـال خواهـد  . صفت ازآدمي ستانده شود

دسته سوم سخنان پيامبر . داشت ودرعوض ميانه روي موجب نزول نعمتهاي الهي وبي نيازي ازمردم مي شود 

مال ودارايي خودراخرج كـرده وزيـاد حسـابگر نباشـيد     . بخوريد وبپوشيد ولي اسراف نورزيد : توصيه آميز است 

الخره درسخنان پيامبرنكتـه ديگـري   با. وبخل نورزيد مال را ازراه حالل بدست آورده و به حق مصرف نماييد 

كه درباب چگونگي مصرف به آن اشاره شده اين است كه آدمي دارايي خود رادروهلـه نخسـت بـراي كسـان     

  .بهترين پول آن است كه خرج كسان آدمي ميشود : ونزديكانش خرج كند 

ن يكـي ازمصـاديق   ايشا. هم دومقام توصيف وتوصيه درامرمصرف مشاهده ميشود ) ع(دربيانات امام علي 

اسراف رااعطاء مال به افرادي كه حق آنها نيست دانسته اند كه احتماال ناظربه مديريت جامعه ميشـود گرچـه   

صرف بي جاي دارايي وبخشش آنها به نااهالن نحروميت . درسطوح خرد ورفتارآدميان نيز ميتواند مطرح باشد 

به مردم گوشزد وسـفارش ميكننـد كـه مـال رادرحـد       درمقام توصيه. آدمي ازسپاس آنها رادرپي خواهد داشت

ايشـان يكـي ازاوصـاف    . نيازخويش نگه داريد ومازادبرآن را در راه خداوبه مصرف نيازمنـدان جامعـه برسـانيد    

  .پارسايان را ميانه روي درپوشش ميدانندكه ميتواند به همه امورزندگي تعميم داده شود 

  

   :تحليل ونتيجه گيري 

به نظر مـا اگربخـواهيم   . بوده است  اسالمي فمان بررسي الگوي مصرف ازديدگاه ارزشهايدراين مقاله هد

نوعي رفتـار بـوده كـه ازقواعـد      "مصرف"به اين موضوع بانگاهي جامعه شناختي بنگريم ميتوانيم بگوييم كه 

فتـار راشـكل   اساسا الگو نيز نميتواند چيزي جز هنجارهاي وقواعدي باشد كـه ر . تبعيت ميكند "هنجارهايي"و

ميدهند وهنگامي كه از اصالح الگوي مصرف سخن مي رود قاعدتا بايد منظور ازآن تغيير هنجارهايي باشد كه 

در مباحث مفهومي وتوضيح نظر پارسنز گفتيم كه رفتارآدمي كه توسـط ارگانيسـم جسـمي او    . سازنده رفتارند 

جتماعي ازنظام فرهنگ تاثير مي پذيرد وفرهنگ انجام مي شود تابعي ازنظام شخصيت بوده كه باواسطه نظام ا

رفتار مصرفي ايرانيـان كـه درحـال    . همان مجموعه باورها ، ارزشها وهنجارهاست كه رفتار راشكل مي دهند 

حاضر مشاهده مي شود وبه باور بسياري ازالگوها ياهنجارهاي نامناسبي تبعيت ميكند ميتواند تحت تاثير نظـام  

توصـيف   –كتـاب وسـنت   -باشد كه با نظام ارزشي ديني آنگونه كه درتعاليم دينـي   ارزشي خاصي قرار گرفته
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اگراين نكته راهم بپذيريم كه فرهنگ كنوني ما فرهنگيست مركـب ازسـه فرهنـگ ايـران     . شده فاصله دارد 

باستان ، فرهنگ اسالمي وغربي ميتوان اذعان كرد كه درحال حاضر به دليل غلبه رسـانه اي فرهنـگ غـرب    

صر فرهنگي مربوط به مصرف بيشتر تحت تاثير اين فرهنگ قرارگرفته وازفرهنگ ديني فاصله گرفته است عنا

به هرحال اگربخواهيم برمبناي تعاليم ديني به ارائه الگو براي رفتارمصرفي پرداخته وبه هنجارسازي مبـادرت  . 

  :اله هستند توجه كرداشاره شده دراين مق اسالميكنيم بايد به نكات ذيل كه برگرفته ازمتون 

  .مفاهيم اسراف ، تبذير ، ميانه روي واعتدال حوزه مفهومي الگوي مصرف راتشكيل ميدهند -

اسراف به معناي زياده روي است واگرگفته شده است كه يكي ازمصاديق اسراف آن است كـه هرچـه را    -

ا وهنجارهاي پذيرفته شده ديني ميتوان گفت به معناي رفتاركردن بدون توجه به الگوه. دلت خواست بخوري 

  . كه درتمامي زمينه ها قابل تعميم است . درحوزه مصرف است 

ميانه روي كه برخالف اسراف تابع قاعده وهنجاراست درهمه جا توصيه شـده وموردتاكيـد قـرار گرفتـه      -

مندان توجه كنندكـه بـه   نه تنها مديران وبرنامه ريزان جامعه ميبايد درتقسيم دارائيهاي جامعه ميان نياز. است 

افراد در حد نيازشان رسيدگي كنند بلكه توده مردم نيزدرمقام انفاق كه امري پسنديده است نيز ميبايد رعايـت  

  .قواعد رانموده واوال به نيازمندان كمك نموده وثانيا درمقام كمك نيز اعتدال را رعايت كنند 

مري ممدوح وپسنديده است وبه همين خاطر درمقام مصرف مال اگر براساس قواعد پذيرفته ديني باشد ا -

كسي كه خداونـد بـرايش گشايشـي درزنـدگي     . مصرف مال نوعي اولويت وسلسله مراتب پذيرفته شده است 

حاصل ميكند ودرآمدش بيشترشده اما به كسان واعضاي خانواده اش سـخت گرفتـه و زنـدگي بهتـري بـراي      

  . است  خودش فراهم نميكند مورد نكوهش قرارگرفته

آنچه گفته شد ميتواند مارابا حوزه مفهومي وبرخـي هنجارهـا وقواعـد مربـوط بـه رفتـار مصـرف ازمنظـر         

    . آشنا كند  اسالميارزشهاي 
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