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  )قرآن و روايات(بررسي الگوي مصرف از منظر دين

  

  چكيده

الگوي مصرف هر جامعه نقشي تعيين كننده در تخصيص منابع توليد، نوع كاالهاي توليـدي و شـيوه توزيـع آنهـا دارد،     

حياتي جامعه و رفع فقـر   زيرا تخصيص بهينه منابع براي توليد كاالها و ارائه خدمات به منظور تامين نيازهاي ضروري و

ومحروميت، تا حد زيادي به شناخت الگوي صحيح مصرف و اجراي آن بستگي دارد  و اين امر مبتني اسـت بـر جهـت    

به طور خالصه، فرهنـگ عمـومي    داب و رسوم و ارزشهاي مورد قبول جامعه ياآدهي معقول و منطقي به افكار، عقايد، 

ي مصرف را از نظر ارزشهاي ديني به خصوص قرآن و روايات مورد بررسـي قـرار   اين مقاله اصالح الگو. مي باشد مردم

تا هم آگاهي و شناخت الزم براي تشخيص الگوي صحيح مصرف بـه دسـت آيـد و هـم در مرحلـه عمـل،       . داده است

  .الگوي مناسب مصرف براي افراد جامعه از نظر دين روشن شود يويژگيها

  

  : گان كليديژوا

  اسراف،مصرف،دين
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  قدمهم

د گذشـتن در هـر كـاري كـه انسـان انجـام       حـ رف يعنـي تجـاوز  كـردن واز    ساسراف از ريشه : تعريف لغوي

  )       407اصفهاني،ص.(دهد مي

كلمه اسراف به معناي خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملي است كه انسان : تعريف اصطالحي

ــام مــي  ــا در مــورد پــول خــرج كــردن اســتعمال       هــر چنــد كــه بــه گفتــ    . دهــد انج ه راغــب غالب

  )276،ص1374طباطبايي،(.شود مي

كلمه اسراف كلمه بسيار جامعي است كه هر گونه زياده روي در كميت و كيفيت و بيهـوده گرايـي و اتـالف و    

  )149،ص1374شيرازي،(.شود مانند آن را شامل مي

راكنده كردن است و اصل آن پاشيدن بذر اسـت و بـراي   تبذير به معناي پ:راغب در معني تبذير مي گويد:تبذير

  .هر كس كه مالش را ضايع كند به كار ميرود

  

  :ير و تقتير و قوامذتب تفاوت اسراف و

گيرنـد اسـراف بـه معنـي      ذير وقتي اين دو در مقابل يكديگر قرار ميتبر نظر گرفتن ريشه لغوي  اسراف و با د

كه چيزي را ظاهرا ضايع كنند مثال كسي غذايي چنان گـران قيمـت   بدون آن .خارج شدن از حد اعتدال است 

زيادي را آبرومندانه تغذيه كرد در اين جا از حد اعتدال تجـاوز شـده ولـي      تهيه كند كه با قيمت آن بتوان عده

ظاهرا چيزي نابود و ضايع نشده است اما تبذير آن است كه چنان مصرف كنيم كه به اتالف و تضـييع منجـر   

دهند و  ثل اين كه براي دو نفر ميهمان غذاي ده نفر را تهيه كنيم ان گونه كه بعضي به ناداني انجام ميشود م

به آن افتخار مي كنند و باقي غذا را در زباله دادن بريزيم و اتالف كنيم ناگفته نماند كه در بسـياري از مـوارد   

گيرنـد مـثال    تاكيد پشت سر يكديگر قرارمي رود و حتي به عنوان اين دو كلمه درست در يك معني به كار مي

  :نقل شده است مي فرمايد) ع(البالغه ازعلي بنابر آنچه در نهج

لمال في غير حقد تبذير و اسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا و يصغه في االخره و يكرمـه فـي   ا اال ان اعطاء«

  »الناس و يهينه عنداهللا
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ممكن است اين عمل انسان . حقاق صرف كردن تبذير و اسراف استشيد مال را در غير مورد استگاه بايعني آ

را در دنيا بلند مرتبه كند اما مسلما در آخرت او را پست و حقير خواهد كرد در نظر مردم ممكـن اسـت سـبب    

  .اكرام گردد اما در پيشگاه خدا موجب سقوط مقام انسان خواهد شد

ر انفاق است و قوام به معني حد وسط ميـان اسـراف و اقتـار    به معني كوتاهي كردن د ،تقتير، در مقابل اسراف

  .است

موم و ناپسند هسـتند و فقـط قـوام ممـدوح و پسـنديده      مذو تبذير و تقتير،  فطبق آيات قرآن وروايات ، اسرا

  :فرمايد كه خداوند متعال درباره مومنان مي است،

  »قواما و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتيروا و كان بين ذلك «

  ».نمايند و نه سختگيري بلكه در ميان اين دو حد اعتدالي دارند كساني كه هر گاه انفاق كنند، نه اسراف مي«

  

  معاني اسراف در قرآن 

، 53زمـر  19، يـس 9، انبيـا 83و  12، يـونس 81، اعـراف 32، مائده 127د گذشتن در گناه و نافرماني طه حاز )1

  38و  28غافر

  67ق، فرقان از حد گذشتن در انفا)2

  141، انعام 6، نساء 31زياده روي در خوردن يا مصرف آنچه حالل است، اعراف )3

  :به همراه حرف في به دو معني)4

  . 147تفريط و تفسير در عمل صالح و حق خداوند، آل عمران :الف 

  )213،ص1377خرمشاهي،.(33افراط و زياده روي در كاري،اسراء:ب

  

  اسراف در قرآن و روايات 

هـاي الهـي بـه     گيري صـحيح از نعمـت   ات قرآن درباره نكوهش اسراف و تبذير و جايگاه ميانه روي و بهرهآي

دقيق و اخالقي افتخار كنـيم   مكتب  اي روشن و واضح است كه ما به عنوان يك مسلمان بايد به چنين  اندازه

دهد، برخـي از   د سرزنش قرار ميكند واسراف كننده  را مور قرآن در جاي جاي خود به مسئله اسراف اشاره مي

  :آيات عبارتند از 
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  )8غافر.(»كند خداوند كسي را كه اسرافكار و بسيار دروغگوست، هدايت نمي«

  )43غافر (»اسرافكاران اهل آتش جهنم هستند«

  )31اعراف(»از نعمت هاي الهي بخوريد و بياشاميد، اما اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمي دارد«

دگان خداوند كساني هستند كه هر گاه انفاق كنند، نه اسراف مي نمايند و نه سختگيري، بلكه در ميان اين بن«

  )67فرقان(».دو، اعتدالي دارند

  )141انعام(»و اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد«

كه در روايات نيـز عنـوان    قرآن كريم  مسئله اسراف را در معناي بسيار وسيعي به كار برده است و همان گونه

شده است اسراف مراتب مختلفي دارد، اسراف در مرتبه اي مختص خوردن و آشاميدن است و در جايي ديگـر  

كنند توصيه مـي   هايي كه زياده روي و اسراف مي گيرد، قرآن به انسان فرعون نيز در رتبه اسرافكاران قرار مي

  .دند واز رحمت و بخشش الهي مايوس نشونداند، بازگر كند كه از راهي كه در پيش گرفته

 «سازد كـه  سوره بني اسرائيل نيز اين گونه تكليف مسئله اسراف و تبذير را روشن مي 27خداوند متعال در آيه 

اسراف مكن و مال خودت را پراكنده مساز، به درستي كه اسراف كنندگان برادران شياطين هستند و شيطان به 

فرهنگ  اسالمي همانگونه كه ديديم زياده روي در مصرف و »فران كننده است و ك) منكر(پروردگارش سخت

استفاده از نعمت هاي مادي را از پايين ترين مراتب اسراف ميداند، در حالي كه دايره ايـن موضـوع در اسـالم    

Ĥيد بسيار گسترده است تا جائي كه بحث از اسراف در عقايد و اعمال نيز به ميان مي.  

ار در نكوهش اسراف از ائمه  شيعه بسيار نقل شده و به جرات مي توان گفت كه در هيچ مذهب احاديث و اخب

به روايات زير اين مسـئله   ،ديگري به اين اندازه درباره مسئله ميانه روي و اعتدال در مصرف تاكيد نشده است

  .را بيشتر آشكار مي سازد

كي از لشكر يان عقل ميانـه روي و از لشـكريان جهـل    ي :فرمايد اي به هشام مي در وصيت نامه) ع(امام كاظم

  .زياده روي است

زياده روي و اسراف مكن، زيرا بخشش اسراف كار مورد ستايش نيست و تنگدسـتي   :فرمودند)ع(امير المومنين

  )34غررالحكم،ص(.شود او هم مورد ترحم واقع نمي

  )مي آورد زياده روي فقر به بار (:لفقرالسرف يورث ا: فرمايد رسول خدا نيز در اين باره اين چنين مي
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كسي كه در زندگي ميانه روي وقناعت ورزد، نعمـت او بـاقي   : درجايي ديگرمي فرمود) ع(امام موسي بن جعفر

  )301تحف العقول،ص(.مي ماند و آن كه با تبذيرواسراف زندگي كند، نعمتش از بين مي رود

سالم  بارها ازاسراف و زياده روي به عنـوان عامـل تبـاهي    عالوه بر اين درسخنان گوهربارائمه هدي عليهم ال

  .دستي ياد شده استگتن و فقر  از بين رفتن بركت و مقدمه و زمينه ،مال و ثروت 

  

  :حد معتبر در اسراف با سه مالك به دست مي آيد

ر بـدون  ارتكـاب ايـن معاصـي  اگـ    . اند مرز ورود و ارتكاب محارم ومعاصي ، مرز حدود الهي: شرع مقدس -1

صرف مال باشد، از ديدگاه شرع، اسراف به معناي گناه و تجاوز از دستورهاي ديني و ظلم به نفس و ديگـران  

باشد، و در صورتي كه همراه با مخارج مالي باشد، ارتكاب اين محرم شرعي گذشته از اين كـه بـه جهـت     مي

ف ديگر خرج مال در راه آن نيـز بـه   شود، از طر همان ظلم به نفس خود و نفوس ديگران، معصيت شمرده مي

  )413،ص4مجمع البيان،ج(.عنوان تنذير و اسراف اقتصادي، گناه ديگري خواهد بود

نمايد به گونـه اي كـه    اين معيار در مواردي است كه عقل بر قبح صرف مال در آنها حكم مي: حكم عقل  -2

كسي كه استحقاق آن را ندارد و نيز اتالف و تجاوز از آن به نوعي سفاهت و جهالت رجوع كند مانند انفاق به 

لذا عده ديگـري از  . نابود كردن ثروت و يا خرج آن در موارد بي جا و بي فايده كه حاكي از نابودي عمل است

  .اند اهل لغت، اسراف را به غفلت و جهل و خطا معني كرده

ند و يا انفـاق آن بـراي مصـالح    به عنوان مثال مصرف مال در راه مصالح شخصي وزن و فرز: عرف جامعه -3

و اجتماعي هر ديگران، هر كدام محدود به حدي است كه عرف جامعه آن را براساس اوضاع و شان اقتصادي 

  .نمايد شخص تعيين و محدود مي

بر طبق فرهنگ ديني و قومي ما، مستهلك نمـودن انـرژي و ثـروت و كاالهـاي      ،به طور كلي مي توان گفت

ن استفاده در غير محل مورد نياز خود صورت پذيرفتـه و نتيجـه و مـا بـازاي معقـول      مصرفي به نحوي كه اي

خارجي براي اين مصرف نتوان تصور كرد، عملي قبيح شمرده شده و در شرع اسـالم حـرام و مـرتكبين آن را    

ي به عنوان مثال استفاده بيش از حد نيـاز ازغـذا، خريـد پوشـاك متعـدد در مـدلها      . باشند مستوجب عقاب مي

فرانرسد، تعويض پي در پي تلفـن همـراه، رايانـه و مبلمـان      آنهامختلف به نحوي كه تا مدتها نوبت استفاده از

عالم هيچ گونـه نتيجـه و مـا     ياموراز مواردي مي باشند كه عقالاين .... مترل واستفاده از كاالهاي تجملي و 
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اده ازآنهـا متصورنشـده و چنـين عملـي را     بازاي معقول خارجي در قبل صرف پول و انرژي براي خريد و استف

  .نمايند خالف اصول عقلي و نوعي بيماري رواني مصرفي معرفي مي

  

  الگوي مصرف در اسالم 

بر سه اصل مبتني از مجموعه دستورهاي اسالمي دراين زمينه به دست مي آيد كه الگوي مصرف دراسالم نيز 

  :اساسي است

  تمتع و انتقاع ازمواهب الهي -الف

هـاي الهـي،    وري از نعمـت  ب وبندگي خداونـد بـا بهـره   ركنند تق برداشت گروهي كه گمان ميم برخالف اسال

 مـي  تمتع و برخورداري ازمواهب زندگي را براي مسلمانان، نه تنها جـايز، بلكـه امـري ضـروري     ،منافات دارد

  .وغيرمشروع مي داند امري ناپسند گيري از لذت مادي درحد مشروع را به عنوان رهبانيت، شمرد و كناره

علي رغم  تالشهاي فرهنگ غرب درجهت ترغيب هرچه بيشتر انسانها به رقابت در مصـرف روز  : قناعت -ب

خواند و انسان را به كنترل بر خويش و پرهيز از حرص و نزاع بر سـر   افزون، اسالم به قناعت و مناعت فرا مي

  .نمايد يب ميغبرخورداري هاي مادي، تشويق وتر

مي دارد و آنها را بـه  حذرمسلمانان را ازاسراف و تبذيروتجمل گرايي درمصرف بر : هيز ازاسراف و تبذير پر -ج

الگـوي نظـري    ،چكيده سخن اين كه .كند ايت ميانه روي دراستفاده ازنعمتهاي خداوند، دعوت ميعاعتدال ور

بخوريد و : ا ان اهللا اليحب المسرفينو التسرفو واكلوا و اشر ب.... «:اسالم در باب مصرف، اين آيه كريمه است

  ) 31: اعراف( »بياشاميد و اسراف نكنيد همانا خداوند اسرافگران را دوست نمي دارد

  

  جويي صرفهقرآن و

وسايلي است كه  ،وري مناسب ودرست از امكانات اصوال نگاه قرآن به مسئله اقتصادي نگاهي در راستاي بهره

از اين رو ازمردم مي خواهـد كـه هـر     .قيم و يا با توليد و كار قرار داده استخداوند در اختيار بشر به طور مست

منـدي از آن خـود    چيزي را درست و به شكل مناسب آن مورد استفاده قرار داده واز اسراف و تبذير وعدم بهره

ده بـه  اقتصاد كه از واژه قصـد گرفتـه شـ    .به سخن ديگر در اسالم همواره سخن از اقتصاد است. داري ورزند

ازاين رو بنياد امـور در حـوزه  توليـد    ) ات راغب اصفهاني ذيل واژه قصددرفم(.معناي ميانه روي واعتدال است 
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هرگونه رفتارهاي بيرون از ايـن چـارچوب از    .ني ميانه روي استآوتوزيع و مصرف كاال در بينش و نگرش قر

همـان گونـه كـه زيـاده روي و      .ي تلقي مي شودنظر قرآن تنها نادرست و نابهنجار بلكه گناه و گام جرم قانون

نادرست و گناه شمرده است همين طورعدم اسـتفاده از نعمتهـاي حـالل    و داتراف و اسراف و تبذيرامري مردو

و ه مندي از آن در راستاي آسايش وآرامش و كمال، امري مفهـوم و ناپسـند دانسـته شـد       خداوند وعدم بهره

  .فته استرد نكوهش و توبيخ قرارگرشخص مو

هـاي   كه از اسراف و تبذير دوري ورزيده وهزينه هدسوره انعام از مردم مي خوا 141ه خداوند در آياتي چون آي

سوره اعراف ازمردم مي خواهد كه از نعمت هاي خداونـد   31در آيه  .خويش را در چارچوب اعتدالي قرار دهند

زيرااسراف امري ناپسند درنـزد خداونـد اسـت واهـل      ،استفاده كرد و از آن بخورند وبياشامند ولي اسراف نكنند

  .اسراف را خداوند دوست نمي دارد

  

  ضرورت اعتدال در مصرف

سـازي   جـويي و بهينـه   ي انعام به مسئله اعتدال در مصرف اشاره دارد كه همان معنـاي صـرفه   سوره141آيه  

وري از اسراف و تبذير را اصلي مهم اعتدال در مصرف و د ,خداوند در آيه.مصرف در اقتصاد امروز جهان است 

سوره  67سوره اسراء و همچنين  26سوره ي اعراف و نيز  31در هزينه كرد اموال اقتصادي بر شمرده ودر آيه 

  .ورزد فرقان برآن تاكيد مي

در حقيقت از نظر اسالم و قرآن، اعتدال درمصرف و ميانه روي و صرفه جويي بـه معنـاي مصـرف درسـت و     

باشد كه مومنان بـراي دسـت يـابي بـه كمـال       ي اساسي و ازاصول نخستين اقتصاد اسالمي ميمتناسب، اصل

بايسـت آن را در نظـام اقتصـادي     شخصي و جمعي وامت اسالمي براي رسيدن به جامعه نمونه و برتـري مـي  

  .خويش درنظر گيرند

و نظام اقتصـادي    برنامه ن كتاب هدايت آدمي و جامعه بشري به سوي تعالي و كمال استآاز آن جايي كه قر

  .باشد ن نيز درهمين چارچوب ميآ

از اين رو خداوند بر لزوم وسيله قرارگرفتن ابزارهاي اقتصـادي بـراي تحصـيل امـر معنـوي و اخـروي تاكيـد        

كوشد تا با جمع ميان دنيا و آخرت در حوزه اقتصادي مردم را بـه سـوي كمـال     و مي) 77قصص آيه .( كند مي

از نظر اسالم سالمت اقتصادي و پرهيز از فساد ديگران ) وآيات ديگر 134و نساء آيه  201يه بقره آ(سوق دهد 
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يه ديگـر ايـن امـر    آدهها  و) 183تا  177و شعراء آيات  87تا  84و هودآيات  85اعراف آيه (درحوزه اقتصادي 

بـراي تكامـل   بستري ال زيرا اقتصاد در هرح ،نمي تواند جزء با صرفه جويي و بهينه سازي مصرف همراه باشد

دمي با بهترين شيوه  مصـرف  آبايست  بشري است و به عنوان  هدف ابزاري و يا ميان مطرح مي باشد كه مي

از ايـن  . جايي قرار دهد كه بتواند  رشد و كمـال خـويش را ادامـه دهـد     خود را در ،و استفاده درست و مناسب

هـاي خداونـدي     سند  است استفاده نكردن درست از نعمتاسراف واتراف و تبذير زشت و ناپروهمان اندازه كه 

نساء آيه ( از نظرقرآن، اقتصاد و ثروت مايه قوام  جامعه است .نيز به معناي ناديده گرفتن ابزارهاي كمالي است

 42و  31و 3بقره آيه ( و اموراقتصادي ومعيشت مردم داراي جايگاهي مهم درحد مسايل اعتقادي و عبادي)  5

بايست همگان از شخص و جامعـه و دولـت در مسـير اقتصـاد      دارد و براين اساس مي) 277و 177و77و 83و 

هايي برابر براي همگاني جهت دستيابي به همه ابزارهاي رشد و تكامـل   سازنده ومثبت حركت كنند تا فرصت

  .فراهم آيد

رشدي و كمالي را ازميان ببـرد  بنابراين هركس كه با مصرف زياد و اتراف و تبذير واسراف بخشي از ابزارهاي 

  .گويي خدا و جامعه انساني باشد بايست پاسخ مي

  

  و پديده اسراف گرايي مصرف

مصرف گرايـي  يـا بـه عبـارت     . پديده مصرف گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهينه  قرار گرفته است

و از گناهاني اسـت كـه مـورد    ساده تري اسراف كه يكي از بزرگترين آفت ها و آسيب هاي فردي و اجتماعي 

نهي شديد خداوند متعال واقع شده است  و درمقابل اعتدال و ميانه روي در مصرف قرار گرفته است؛ به طـور  

  )121امام علي و اقتصاد اسالمي،ص(.كلي هر گونه زياده روي در كميت و اتالف را شامل مي شود

مصرف گرايي از يك نگاه . رفتن منابع ملي است در حقيقت مصرف گرايي عامل تخريب رشد، توسعه و از بين

در معناي مصرف نامتعارف است كه نياز فيزيكي فرد را برطرف نمي سازد، بلكه نياز كاذب فرد يا افـراد را كـه   

مصـرف  . گاه به تقليد ازديگران، تبليغات، شرايط مادي يا تغييرات ساختار جامعه ايجاد شده برطرف مـي سـازد  

 هان دين نيز در همان معناي لغوي اسراف استعمال شده است وهر گونه بيهوده گرايي، زيـاد گرايي درنگاه عالم

  .روي و اتالف و مانند آنها را اسراف مي دانند
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الح مورد بحث و نيز با لحاظ آيات و روايـات و كلمـات   طبا عنايت به تعريف يا تعريف هاي ارائه شده براي اص

  : صوص  اسراف قابل توجه استفقيهان در اين باب، نكات مهمي در خ

برداري ازآب، نان، پوشاك ، واموري ازاين دست محـدود نمـي    اسراف مفهومي  گسترده دارد و تنها به بهره-1

خوردن وآشاميدن به اسـتفاده ازخوردنيهـا و آشـاميدنيها محـدود مـي شـود و براسـاس         ،تلقي رايج مادر .شود

ازنعمتهـاي خـدا بخوريـد و بياشـاميد واسـراف       »«ب المسـرفين كلوا واشربووالتسرفوانه اليح «ي مانندصنصو

حال آن كه چه اشكال دارد اين حكم را  ،دانيم اسراف راحرام مي »نورزيد، زيرا خدا اسراف گران را دوست ندارد

وري بي حـدو حصـروغير بهينـه     به ديگرنعمتهاي الهي مانند هوا، نفت، گاز ومعادن طبيعي تعميم دهيم و بهره

آيا با وجود محدوديت اكسيژن زمين، تخريب جنگلها كه منبع توليد اين نعمت حيـاتي   ؟را نيزحرام بدانيمازآنها 

ازاسـراف و حـرام نيسـت؟ بـه خصـوص      ... است ورود بيش ازحد خودرو ايجاد غيراسـتاندارد صـنايع دود زا و   

  .اگراكسيژن هوا راحق همه مردم بدانيم

وري از مال وثروت محدود نمي شود بلكه درست و بهينـه مصـرف    بهر تنها به جنبه كمي و اندازه ،اسراف -2

  .نكردن، هم ازمصاديق اسراف است

امري نسبي است و برحسب شرايط زماني، جوامع و نيز شان افراد و بـا توجـه بـه پيشـرفت وعـدم      ،اسراف -3

دم مختلف و متغيـر  پيشرفت اقتصادي، رشد وعدم رفاه، و با عنايت به وضعيت معيشتي و سطح برخورداري مر

تجاوز از حد محسوب شـودو در   است ممكن است استفاده از يك مقدار كاال در يك جامعه و يا براي يك فرد،

برداري از يك خدمت،  جامعه ديگر و يا براي شخصي ديگر، چنين به حساب نيايد، هم چنين ممكن است بهره

، خـروج  هاي توسعه نيافت مي شود ولي درجامعه عرفي و معمولي محسوب در جامعه اي پيشرفته و مرفه، امري

  .از حد اعتدال  به نظر آيد

  .دركارهاي نيك وامورمثبت مانند پرداخت صدقه وديه دادن نيز اسراف قابل تحقق است -4

  

  نتايج و پيامدهاي مصرف گرايي

روي هـم   كـه  ,دنظامي و رواني را در بر مـي گيـر  ,سياسي,اجتماعي,تهاجم فرهنگي ابعاد گوناگون اقتصادي-1

 ر برخـي د.رفتارهاي مختلف انسانهاي مورد تهاجم خود را با دروني كردن ارزشهاي مـورد نظـر شـكل ميدهـد    

موارد تغيير در الگوي مصرف يك كشور و تمايل به تجمالت و مصرف گرايي از اهداف تهاجم فرهنگـي مـي   
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عث ايجاد جامعـه مصـرف گـرا مـي     اي تجملي باهباشد كه با تغيير درالگوهاي مصرفي مردم و ظهورگرايش 

  .شوند

چرا كه در بسياري از .يكي ديگر از پيامدهاي مصرف گرايي تاثيرات منفي در فضاي معنوي جامعه مي باشد- 2

رشد روحيه فرد گرايي و ناديده ,خواهيد تجمل پرستي و مصرف گرايي باعث رواج خو,مواقع زياده خواهي

ن براي زندگي جمعي از ضروري ترين مسايل است آقي كه رعايت انگاشتن بسياري از اصول اجتماعي و اخال

  )24،ص1374رزاقي،.(خواهد شد

ف گرايي در جامعه اسالمي كه مي تواند باعث كم رنگ ربنابر اين از مهمترين آثار و پيامدهاي اسراف و مص.

  :شدن ارزشها و آموزه هاي ديني و معنوي شود به موارد زير ميتوان اشاره كرد

  وميت از دوستي خدامحر)الف

خداوند اسراف كنندگان را «:»انه ال يحب المسرفين ... «: سوره انعام مي فرمايد 141خداوند متعال در آيه 

  »دوست ندارد

  فساد اجتماعي)ب

از ديدگاه قرآن يكي از آثار پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي، فساد در زمين است؛ زيرا هر گونه تجاوز از حد، 

قرآن كريم در آيه . ز هم گسيختگي مي شود و به تعبير ديگر سرچشمه فساد، اسراف استموجب فساد و ا

  :سوره شعراء مي فرمايد 153 - 150هاي 

پس از خدا » «فاتقوا اهللا و اطيعون و ال تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في االرض و ال يصلحون «

و اصالح يند، همان ها كه در زمين فساد مي كنند بترسيد و مرا اطاعت كنيد و فرمان مسرفان را اطاعت نك

  »نمي كنند

يكي ديگر از آثار  و پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي گمراهي و : گمراهي و محروميت ازهدايت الهي)ج

  .محروميت ازهدايت الهي است

  : سوره غافرمي گويد 34خداوند متعال در آيه 

  »كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب«

  )95،ص1386نوروزي،(».خداوند هر اسراف كار ترديد كننده اي را گمراه مي سازداين گونه «
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مصرف گرايي در جامعه داراي اثرات مخرب و زيان بار ديگري است كه از مهمترين آنها مي توان به موارد - 3

  :زيراشاره كرد

  افزايش واردات)الف

ير ضروري در جامعه مي شود و همين اشاعه فرهنگ مصرف گرايي باعث افزايش تجمل گرايي و نيازهاي غ

امر نيز باعث سيل ورودي كاالهاي خارجي جهت رفع نيازهاي فرد و جامعه نيازمند به توليد كنندگان خارجي 

  .و باعث افزايش واردات و تضعيف توليد كنندگان داخلي مي شود

  هاي زير ساختي كمبود گرايش به سر مايه گذاري)ب

يك فرهنگ تبديل شده باشد، افراد جامعه ديگر ميلي به سرمايه گذاري در در جامعه اي مصرف گرايي به 

بخش هاي عمراني و زير ساختي جامعه كه زمان بر مي باشد ندارند و همه به دنبال سرمايه گذاري در خريد 

وفروش كاالهاي پر مصرف و فعاليت هاي زود بازده مي باشند،به همين دليل مصرف گرايي باعث كاهش 

  .ه سرمايه گذاري هاي زيرساختي وعمراني درجامعه خواهد شدگرايش ب

  

   اسراف فردي و اسراف فرا فردي 

زيـرا آثـار و تبعـات برخـي از آنهـا ماننـد        .داراي آثار و پيامدهاي يكسان نيست،  هاي اسراف مصاديق و نمونه 

سيب و زياني متوجه ديگران نشود آپرخوري و پرخوابي، مي تواند محدود به فرد اسراف گر باشد و از ناحيه آن 

آن، داراي پيامدهاي بيشتري  سته خانه و آلوده كردن محيطب ها، مانند استعمال دود، در فضاييولي برخي از آن

هـاي   اي ديگـر از نمونـه   بايـد گفـت پيامـدهاي پـاره     .نـد بين زيرا اعضاي خانواده با اين عمل، زيـان مـي  .است

گيـرد وچنانكـه  خـواهيم     فراتر از خانواده، ساكنان آن شهر را در بر مـي  مانند آلوده كردن فضاي شهر،،اسراف

گيـري از   گفت  زياده روي در مصرف آب، به گونه اي كه آب مصرفي ديگران قطع شود و نيز اسراف در بهـره 

انرژي برق به نحوي كه اين عمل، منجر به خاموشي برق و محروميت ديگران از آن شود نيز از همـين قبيـل    

  .است

ن آو از ديگـر مصـاديق    »اسـراف فـردي   «ما در اين مقاله از اسرافهايي كه داراي پيامدهاي فردي باشـد بـه   

بـديهي اسـت هـر چـه آثـار و       .كنـيم  تعبيـر مـي  »اسراف فرا فردي  «زيان ديگران مي شود به و موجب ضرر

اياتي كـه ذكـر شـد، بـه     اگرطبق رو.تر باشد حرمت و نكوهش آن نيز شديدتر است  پيامدهاي اسراف، گسترده
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 رد نكوهش باشد زيـاده روي در مصـرف  زمين ريختن اندك آب اضافي و يا استفاده نابجا از لباس، اسراف ومو

ب، سوخت و انرژي  كه موجب تضييع حقوق ديگر شهروندان مي شود به طريق اولي اسراف و مورد نكوهش آ

  .است

  

  مصارف فردي و مصارف دولتي

دولت است و ميان مصارف فردي ومصارف دولتي تفاوتهاي عمـده اي وجـود دارد از   دار برخي مصارف،  عهده

  :جمله

  .و مصالح جمعي) بيت المال(با اموال ومنافع شخصي خود سرو كار دارد ولي دولت با اموال عمومي  ،فرد -1

ابير گسـترده  ها ازسوي نهادها و سازمان دولتي به تد مصارف دولت و تخصيص بودجه ،در بسياري از موارد -2

بر خـالف مصـارف فـردي كـه در ايـن حـد        ،وسياست گذاريهاي دقيق وبرنامه ريزيهاي پيچيده نيازمند است

  .ازاهميت نيستند

كه گاه تبعات و نتايج مثبت يا منفـي آن،   ،برخالف مصارف دولتي ،پيامدهاي مصارف فردي، محدود است -3

هـاي   همين رو اگررفتار زشتي مانند خيانتكـاري درعرصـه   گيرد واز يك شهر و ديار بلكه همه كشوررا در برمي

محدود امور فردي، زشت ونكوهيده باشد درامور دولتي و آنچه  به كشـورو امـت اسـالمي مربـوط مـي شـود       

  .آمده است بزرگترين خيانت، خيانت به امت اسالمي است) ع(تراست در فرازي از امام علي تر و نكوهيده زشت

وري صحيح از اموال دولتي نسبت به امـوال   جويي و بهره االسف، انگيزه افراد درصرفهبه طورمعمول و مع  -4

درصد بودجه شركت ها دولتـي  25: گويد يكي از كارشناسان اموراقتصادي مي .تراست ضعيفشخصي، كم تر و

گونـه   هاي باالسري سنگين اين رسد وي در اشاره به هزينه حيف و ميل مي شود و درراه توليد به مصرف نمي

درصـد   10شركتها گفت با بررسي چند نمونه به صـورت غيررسـمي، متوجـه شـديم مـي تـوان نزديـك بـه         

اين تفاوت ها ايجاب مي كند جهت . هاي مستقيم بودجه را كاهش داد درصد هزينه 15هاي باالسري و  هزينه

  .نيز مورد توجه قرار دهيم ها و مصارف دولتي، واقعيات و مكانيزمهاي ديگري را تعيين الگوي مصرف در هزينه
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  :بدترين نوع اسراف

هاي افراد يك كشور كه خواهان اقتصادي مسـتقل،  سـالم و پـر رونـق       از مهمترين و حياتي ترين مسئوليت 

ها، درياهـا، منـابع آب و سـاير منـابع      مانند معادن، جنگل :حفاظت و مراقبت از ثروتها و منابع ملي است ،باشند

ثير مستقيمي  بر حيات اقتصادي جامعه دارند و استفاده صحيح و بهينـه از آنهـا كشـوررا بـه     ثروت ملي، كه تا

 دهد، ولي استفاده بي رويه و تضييع آنها خيانتي  درحق نسل حاضر و نسل سمت رفاه وغناي مادي حركت مي

ده و نقش به سزايي هاي حياتي يك كشور بو ع ، كه از سرمايهتارها و مل  گباشد براي مثال، جن هاي  بعد مي

بر اثر استفاده بي رويه دولتهـا و   ،در پااليش هوا، زيبايي طبيعت، تامين چوب و كاغذ مورد نياز يك ملت دارند

تا كنون قريب  1960اي كه از سال  اند به گونه صدمات زيادي ديده ،برخي از افراد سودجو در چند دهه گذشته

ها كمابيش به همين  نسـبت   در كشور ما نيز روند تخريب جنگل .هاي جهان از بين رفته است نيمي از جنگل

تقريبـا  بـه نصـف رسـيده و از     ) 1370 – 1350(هـاي شـمالي طـي دو دهـه      بوده است زيرا وسـعت جنگـل  

  . هكتار در كاهش يافته است 000/900/1هكتار به  000/400/3

ا زياده روي و تضييع  ثروتهـاي ملـي و   مي توان بدترين و زشت ترين نوع اسراف ر ،مطالب گذشته با توجه به

حفاظت از اموال عمومي و بيت المال نشـانه حاكميـت فرهنگـي     .هم چنين بيت المال جامعه اسالمي دانست

گاري در اين مساله و يا استفاده شخصي از بيت المـال  نتعهد وايمان يك ملت است ودر مقابل، سهل ا و غني

در يك جامعه اسـالمي، بـا    .شد فكري الزم در افراد يك جامعه استنشانه عدم تعهد، ضعف ايمان و نبودن ر

افراد جامعه، بـه  مسووليت  ،توجه به تاكيد وسفارش امامان معصوم  نسبت به حفظ اموال عمومي و بيت المال

  .تر است ويژه كارگزاران حكومت، سنگين

عمـال   ،اين مساله با تسامح نگريسـته متاسفانه برخي از مديران كل و كارمندان دولت در جامعه اسالمي ما به 

روي در مصرف يـا   منحصربه زياده،اسراف و تبذير دراموال عمومي و بيت المال  .دقت الزم را ندارند ت ومراقب

هـا و   برداري غيرصحيح نيست، بلكه به وجـود آوردن  يـك محـيط شـيك و تشـريفاتي و خريـد چـراغ         بهره

هـاي اتـاق ازمصـاديق  بارزاسـراف و تبـذيردربيت المـال مـي         ايههاي گزاف و تعويض آر صندليهايي با قيمت

  )145،ص1371موسوي،.(باشند
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  :جامعه ما وضعيت موجود

ايـن مسـاله   . در جامعه كنوني مصاديق بسياري را مي توان براي تبذير وريخت و پاش شناسايي ومعرفي كـرد 

هـاي دولتمـردان    هـا ومهمـاني   نـدارد بلكـه دربسـياري از عروسـي    مترف اختصاص به بخش خصوصي وافراد 

پارچـه نويسـيهاي بسـيار بـراي      .هاي دولتي، به وفورمي توان مصاديق آن را يافـت و معرفـي كـرد    وهمايش

  .بازگشت اززيارت و يا براي مراسم تدفين و مانند آن يكي ازمصاديق تبذير است

ي، مي توان غذاهاي تبذيري روسعحج وووليمه نوزاد تاپس از هرمهماني و مجلس رسمي از جشن تولد گرفته 

در تهيـه   را ديد كه درظروف آشغال و پالستيك گذاشته شده است واين درحـالي اسـت كـه بسـياري ازمـردم     

   .ضروريات زندگي خود با مشكل مواجه هستند

هـا و بـا هـدف سـربلندي      وري بيشتراز منابع و فرصـت  اي از مصرف و بهره  درراستاي دستيابي به الگوي تازه

ها ورفتارهاي ديني مرسـوم   اي از آداب، سنت پارهمقاله از مذاهب، اين  سالمي وزدودن زنگارها و پيراههجوامع ا

  .را مورد خرده گيري و واكاوي قرارداده است

هاي دور فقير بودن برابر با گرسنه بودن بوده و سيرنمودن يـك فـرد گرسـنه و     درگذشته: نذورات خوراكي -1

به همين جهت نذرغـذا و توزيـع آن ميـان     .به معناي دوركردن فقرازاو بوده استدادن يك وعده غذايي به او 

عـدم دسترسـي    ،ولي امروزه نداشتن مسكن .فقيران، به عنوان يك آموزه ديني مورد پذيرش مردم قرار گرفت

اركرد بنابراين، ك. يدآ هاي فقر به حساب مي ازمصداقمانندآن به بهداشت ودرمان، نداشتن امكانات آموزشي و 

ـ  ،افزون بر اين .فاقد اثربخشي است ،نذورات درشرايط كنوني و صرفا به شكل سنتي آن ورات معمـوال  ذامروزن

براين پايه ، نذورات نوعي هدر دادن منابع است .گردد  ميان اطرافيان كه نيازي به وعده غذايي ندارند توزيع مي

  .و بايد درشكل اجراي آن تجديد نظر شود

  اه رمضان افطاري هاي م -2

بهتـرين فرصـت بـراي صـرفه جـويي و       ،آشاميدن در سـاعات روز  و اري از خوردندماه رمضان به جهت خود

پر خـوري در  . اي از لزوم كم مصرف كردن است ولي متاسفانه مصارف غذايي در اين ماه بيشتر مي شود نشانه

نيازمندان، خود نوعي اتالف منـابع  ساعات مجاز خوردن و پختن خوراكيهاي رنگارنگ  و دادن افطاري به غير 

  .است
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  تعطيالت مذهبي -3

تعطيل كردن روزهاي والدت و شهادت امامان معصوم به منظور بزرگداشت ايشان، كه منجر به ايجاد وقفه در 

اي از ضايع كـردن منـابع و عـدم     گردد، مي تواند نمونه موزشي و اقتصادي در جوامع اسالمي ميآامور اداري، 

ز امكانات باشد آيا به راستي دست كشيدن از كـار و نشسـتن درخانـه، موجـب شـادي و رضـايت آن       استفاده ا

گردد؟ آيا با تعطيل نبودن ادارات و برگزاري يـك مراسـم مختصـر در محـل كـار و در مـدارس يـا         امامان مي

  .آيد هها امكان بزرگداشت آن بزرگان بهتر فراهم نمي دانشگا

  سخنرانيبرگزاري تجمعات و ايراد  -4

هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري و فراهم شدن امكان دسترسي مردم به اطالعات  با توجه به گسترش رسانه

و از سوي ديگر باال رفتن تعداد افراد باسواد، به نظر مي آيد كه شيوه سنتي ايجـاد ارتبـاط بـا مـردم و اطـالع      

وحـدت   «گري نيازي به تجمـع بـراي نشـان دادن   رساني  به آنان، كاركرد خود را از دست داده است امروز دي

گيري ميـزان اقبـال    ها و معيارهاي ديگري براي اندازه در ادبيات سياسي، امروز شيوه .نيست »حمايت و قدرت

رسد كه صرف كـردن هـزاران نفـر، سـاعت از سـرمايه مـردم در        مردم، تعريف شده است بنابراين  به نظر مي

  .ايد مار ميتجمعات نوعي نابودي منابع به ش

  هاي اضافي كيهتها و  ساختن مساجد، حسينيه -5

هاي دوراين بوده است كه براي انجام عبادت، زيباترين  يكي از افتخارات جوامع اسالمي و مسلمانان از گذشته

اين مساجد، امروز بخشي از تمدن وتـاريخ  . دادند ن اختصاص ميآساختند و بهترين مناطق را به  مساجد را مي

امروزه ساختن مساجد،  حسينيه و تكيـه نـه از    ،سلمانان به شمار مي آيند متاسفانه در بسياري از مواردكهن م

اي كه در يك محله كوچك شاهد ساختن چند مسجد  به گونه .اي است هاي محله سر نياز بلكه از روي رقابت

ان حال زيبا هم نيستند جالب آن  اند ودر هم و حسينيه هستيم كه به جهت نداشتن بودجه كافي نيمه كاره مانده

  .مانند اي مورد استفاده قرار گرفته و در بسياري مواقع بي استفاده مي كه در طول سال تنها در ماههاي ويژه

هـاي   برداري بهتر و موثر تـر از داشـته   بر پايه آنچه گذشت الزم است كه سازمان و صنف روحانيت براي بهره

تبليغ و به دست آوردن روشهاي تازه در باال بردن فهم دين و ايجاد جذابيت  هاي ديني، و تجديد نظر در شيوه

  .صالح مصرف اقدام نمايندادرعبادات كوشش نموده وبه عنوان پيشگامان الگوسازي براي 
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  گوي مصرفالراهكارهاي اساسي اصالح 

مي باشد اين است   آنچه بر اصالح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور داراي اهميت

كه اصالح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است كه طي آن، اين اصل به يك شـعار  

در واقع الزمه دستيابي به اين مهم در كشور، خيزش و حركتي عميق از سوي مسئوالن و  .تغيير ماهيت ندهد

هـاي خـود را    ا يـك ضـرورت دانسـته و فعاليـت    بايست  همگي اين اصل ر لذا مي .همه آحاد جامعه مي باشد

لـذا   .ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امرفرهنگ سازاقدام نمايند درراستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه

پرهيز از شعار زدگي و حفظ  صيانت اصل موضوع به عنوان مهم ترين عامل در مسيراصالح الگوهاي مصرف 

  .رود يفه اصلي همه مردم مسئولين به شمارميو همچنين تبيين وتحقق آن وظ

  

  فرهنگ سازي

سـازي ذهنـي و فرهنگـي بـراي      نيازهاي اين مسير براي رسيدن به نتيجـه مطلـوب، زمينـه     يكي از پيش -1

هـاي خـود بايـد بـه بهينـه       امروزهرفردي ازاعضاي جامعه بايد بداند كه در فعاليـت . اقشارمختلف جامعه است

اقدام نمايد تا كشوربه اهداف تعريف شده درسند چشم انداز بيست ساله نظام برسـد   مصرف كردن منابع مادي

هاي آن به  لذا بدون ايجاد فرهنگ اين كار و طراحي و تامين بايسته.و شكوفايي در همه ابعاد ملي تحقق يابد 

ناگهاني و با  چرا كه اصالح الگوهاي مصرف در كشور يك شب و به طور. طور قطع راه به جايي نخواهيم برد

لذا فرهنگ سازي پايدار بستراصلي نهضت اصالح الگوي . شود صدور يك دستورالعمل و بخش نامه عملي نمي

  .باشد مصرف مي

مسـئوالن  . داشتن مديريت مدبرانه وعاقالنه مصرف يكي از ضروريات اوليه اين امر بـه حسـاب مـي آيـد     -2

زاري چند همايش، سخنراني و چـاپ مقالـه و كارهـايي از ايـن     ومتوليان امر با پرهيز ازشعارزدگي نبايد به برگ

لذا وجود مديريت صـحيح وعاقالنـه در سـطح كـالن در جهـت هـدايت و تـدوين         .قبيل خود را سرگرم كنند

وانتخاب يك استراتژي راهبردي، طبق نقشه راهي كه مقام رهبري ترسيم نمودند، زمينه تحقيـق ايـن طـرح    

  .پيشرفت كشور و توسعه عدالت در گروآن است ازضروريات اجتناب ناپذيرمي باشد ملي و آينده ساز كه حقيقتا
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يكي از تحوالت اساسي كه بايد در الگوي مصرف فعلي در ايران به وجود آيد، تغيير : اصالح الگوي مصرف -3

هـا،   مينهدروضع فعلي با وجودي كه در بسياري از ز .ذائقه مردم از كاالهاي خارجي به سمت توليد داخل است

دهند ازكاالهاي مشابه خارجي  توليد داخلي مي تواند نيازهاي جامعه را تامين كند، مصرف كنندگان ترجيح مي

استفاده كنند كه اين گرايش رامي توان ناشي ازباورهاي فرهنگـي شـكل گرفتـه درطـول سـاليان متمـادي و       

  .نيزكيفيت غير استاندارد داخلي دانست

  

  طراحي سازوكار

نيازهاي اصلي در مسيراصالح الگوي مصرف، ترسيم اهداف، ابعاد و راهكارهـاي رسـيدن بـه     ازپيشيكي ديگر

بايد براي جلـوگيري   .هايي براي سنجش و ارزيابي روندو چگونگي پيشرفت اموراست موضوع و تعيين شاخص

تهيه وابالغ شود  ها سند و نقشه راهبردي تمامي حوزه در ها ازمصرف گرايي واتالف منابع وفرصت ها و هزينه

ين سند، مديران، مسئوالن و فرماندهان سازمان هاي مختلف مي توانند با اجرا و به كـارگيري  ايعني با تهيه  .

  .هاي مدون خود را در مسير تحقق اين اصل مهم قرار دهند روشها و شيوه

  

  جلب مشاركت مردم 

يح امكانات و منابع از ديگرراهكارهـاي  هاي آنان نسبت به  مصرف صح جلب مشاركت مردم و افزايش آگاهي

حقيقتا اصالح الگوي مصرف در جامعه از كارهايي انجام شدني اسـت   .درمسيراصالح الگوي مصرف مي باشد

كه هر يك ازاعضاي جامعه با مشاركت وملزم نمودن خود به درست مصرف كردن ازمنـابع، منـابع عظيمـي را    

  .براي جامعه حاصله مي نمايد

الح و شـناخت  طـ مـوزش بـاالتر رود ا  آ اي كه هرچه سطح صالح در نظام آموزشي كشور به گونهگنجاندن ا -

  .بيشتري در خصوص درك و ضرورت اصالح الگوي مصرف درجامعه حاصل شود

  اي در راستاي اصالح الگوي مصرف هاي تلويزيوني ورسانه گيري از برنامه استفاده و بهره -

هاي دولت يعني حركت همه دستگاههاي دولتي  نامه توسعه كشور ومصوبهگنجاندن برنامه اصالح الگو دربر -

  به طورمستمرو پايداردرجهت تحقق منويات مقام رهبري
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بـراي مثـال سـازمان     ،ارائه الگوي آموزشي مناسب واصولي به مردم از طريق سازمان ها و نهادهاي ذيربط -

ض مصرفي مشتركين به ارائه الگوهـاي مناسـب   هاي قبو موزش مصرف بهينه دربرگهآبرق مي تواند از طريق 

  .معرفي در جهت اصالح مصرف اقدام نمايد

  ارايه الگوي مصرفي مناسب عملي اعم از اداري وخصوصي كليه مسئولين كشور -

  هاي ديني  تغيير در فرهنگ مصرف كنوني و ضد ارزش نشان دادن مصرف گرايي براساس ارزشها و آموزه -

هنگي غرب درايجاد فرهنگ ناپسند مصرف گرايي و تجمل پرستي با آگاه سازي وتعميق مبارزه با تهاجم فر -

  . وبصيرت سياسي واسالمي افراد جامعه ينشب

  

  :گيري نتيجه

مي افتد اين است كه قدرتهاي بزرگ صنعتي كه فرامليتي و جهاني شـده انـد بـراي انسـان      اتفاق آنچه امروز

اي و تبليغات مجهـز بـه آخـرين     ه چيز بد و با قدرت عظيم رسانهگيرند كه چه چيز خوب است وچ تصميم مي

خود ما باشيم كه بـا پنـاه بـردن بـه مصـرف       هدهند شايد مقصرعمد فنون روانشناختي آن را به خورد مردم مي

به اين غولهـاي   ،دار درهستي مان هاي وجودي و نگرانيهاي ريشه گرايي و مسخ خود خواسته براي فرار از رنج

كنـيم و   ايم و هر روز نيز از محصوالت متنوع و بي فايده شان اسـتقبال مـي   قتصادي قدرت بخشيدهصنعتي وا

اش  مثال سـاده ،سعي داريم پوچي و يكنواختي زندگيمان را با مصرف اين محصوالت متنوع جديد جبران كنيم 

اي با قبلي ها  چ فرق عمدههاي جديد تلفن همراه وساير لوازم اوليه زندگي است كه ببيند در واقع هي را درمدل

  .ا را جوابگو هستندمندارند و فقط روزمرگي 

تواند بيافريند، شكوفايي نيروهـاي خالقـه انسـان واحسـاس      و اين درحالي است كه شناخت انسان از آنچه مي

ادارمان كنـد بـه نيازهـاي    وزندگي  مي تواند ما را ازاين تخديروخماري مصرف بيرون بكشد و رد انهويت و مع

اين گونه مي شود كه واژه مصـرف گرايـي بـراي    . اساسي خود فكر  كنيم و درراستاي تحقق آنها گام برداريم

آگاه باشيد خرج كردن به ناحق، حيف و «فرمايند  در اين باره مي) ع(بي معنا خواهد شد امام علي بسياري از ما

الگوي مصرف و بهينـه مصـرف كـردن     سوره انعام در مورد اصالح  141قرآن نيز در ايه  »ميل واسراف است
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نشيند بخوريد و حق آن را به هنگام  دور بپردازد و اسـراف نكنيـد    ن ميوه هنگامي به ثمر ميآو از «:فرمايد مي

  ».كه خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد

ن روش گيري كرد كه اصالح الگوي مصرف كه بـه معنـي نهادينـه كـرد     با توجه به اين نكات مي توان نتيجه

هـا شـده و    هاي زنـدگي و كـاهش هزينـه    سبب ارتقاي شاخص ،صحيح استفاده از منابع در هر كشوري است

از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي شود تـا   .اي براي گسترش عدالت در آن جامعه را مهيا خواهد كرد زمينه

تجهيـزات بهينـه مطـابق بـا     عالوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي وسـاخت وسـايل و  

استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش هايي كـه كمتـر مـورد    

  .توجه بوده است نيز فراهم گردد

آنچه بر اصالح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور داراي اهميت مي باشد اين اسـت  

نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است كه طي آن، اين اصل به يك شـعار  كه اصالح الگوي مصرف 

خيزش و حركتي عميـق ازسـوي مسـئوالن و     ،درواقع الزمه دستيابي به اين مهم دركشور .تغيير ماهيت ندهد

لذا مي بايست همگي اين اصل را يك ضـرورت دانسـته و فعاليـت هـاي خـود را       .همه آحاد جامعه مي باشد

  .ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امر فرهنگ سازاقدام نمايد ستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامهدررا

حال با توجه به سال جديد به عنوان اصالح الگوي مصرف اهميت دارد از تجربـه همـه اقشـار جامعـه بـراي      

رخي كشورهاي توسعه يافته هم چنين ازتجربه ب.شكوفايي و سربلندي كشورمان استفاده كافي را داشته باشيم 

آنها مبتني برمدل بومي و ديني  بوده و هم چنين با به كارگيري فرهنگ سـازي، مـديريت قـوي و      كه برنامه

جلب مشاركت مردم سود جست و با اتكا به دانشمندان جوان كشور، همانند كشـورهاي پيشـرفته دنيـا در راه    

يم و اين نكته هم نبايد فرامـوش شـود كـه سياسـتگذاري     توسعه و آباداني كشورمان  نقش كليدي داشته باش

نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه درسطوح اصالح الگوي مصرف كه مبتني بر يـك انديشـه توسـعه    

  .كند گراست را درنهايت به ضد خود تبديل مي

قـرار دادن مـوارد مطـرح    در اين راستا بايد همه اقشار مختلف جامعه وبه خصوص مسئوالن نظام، بايد با الگو 

هاي مديريتي  جديد ونوآوري در بخشـهاي مختلـف    هاي ديني و اسالمي و با به كارگيري شيوه شده در آموزه

ودستگاههاي گوناگون و استفاده درست و بهينه از منابع عظيم ثروت كشـورمان بـراي اقتـدارميهن عزيزمـان     

ريزي هاي درست و بـه موقـع هـم مـي      نظام با برنامهمسئوالن ومديران ،هم چنين دراين راستا  .تالش كنند
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توانند ازعوامل اصلي تحول به شمار روند وهم مي توانند ازمهم ترين موانع اساسي تحول محسوب شوند هيچ 

هـاي   اگرمديران نسبت به برنامه .تحول بدون حمايت و پشتيباني مديران ارشد درسازمان ها به وجود نمي آيند

شند، تالش زيادي بايد انجام گيرد ولي اگرمديران اعتقاد نداشته باشند وپشـتيباني نكننـد   تحول تعهد داشته با

به همين منظور درهربرنامه بهبود  و تحـول، اطمينـان از حمايـت و پشـتيباني     .هيچ تحولي ايجاد نخواهد شد 

. الزم صورت گيـرد  مديران ارشد الزم و ضروري است اگر مديران به تحول اعتقادي نداشته باشند بايد توجيه

  .شود بدون حمايت مديران آغازهيچ برنامه تحولي توصيه نمي

در آخراين كه براي رسـيدن بـه ايـن هـدف عـالي و ورود بـه مرحلـه  رشـد و شـكوفايي حركتهـاي عـادي            

خواهد درعرصه رشد و شكوفايي وارد شود و وظيفـه   وتكرارحركتهاي گذشته پاسخگو نيست وهر ملتي كه مي

مندي خود را اززندگي  مطلوب تر فراهم كند،  عنوان بخشي ازجامعه بشري انجام دهد وراههاي بهرهخود را به 

  .اي جزتالش و توليد انديشه و فكر ندارد چاره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٢١

  ابع و ماخذمن

  1،چاپ اول،ج137وهي،انتشارات دوستان و انتشارات ناهيد،ژخرمشاهي،بهاالدين،دانشنامه قرآن و قرآن پ-1

 -المفردات في غريب القـرآن، تحقيـق صـفوان عـدنان داوودي، دمشـق      ،حسين بن محمد،غب اصفهانيرا-2

  چاپ اول،  -ق1412بيروت، دارالعلم، الدارالشاميه، 

ترجمه تفسير الميزان، مترجم محمدباقر موسوي همداني، قم، انتشـارات اسـالمي    طباطبايي،محمد حسين،-3

  4جلد  1374جامعه مدرسين، 

  6، چاپ اول ، جلد  1374تهران، دارالكتب االسالميه،  يرازي،ناصر،تفسير نمونه،مكارم ش-4

  1386، نشر ، بوستان كتاب قلم ، نوروزي،محمد،آسيب شناسي رفتاري انسان از ديدگاه قرآن-5

  1374، تهران چاپخش، رزاقي،ابراهيم،الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي-6

  1371، قم، دفتر تبليغات اسالمي ، ت سرمايه هاوهشي در اسراف يا آفژموسوي،سيد مهدي،پ-7

  884، ص 26ي فيض االسالم، نامه علينق نهج البالغه،ترجمه و شرح-8

  1395، قم ، مركز البحوث االسالميه ، آمدي،عبد الواحد،غررالحكم-9

در آمدي بر كم و كيف مصـرف در عرصـه هـاي گونـاگون     : اسالم و الگوي مصرف "كالنتري،علي اكبر-10

  6، ص 16نشريه جمهوري اسالمي،  "ساس فقه و اخالق اسالميبرا

  1386دشتي، محمد، امام علي و اقتصاد اسالمي، قم، مشهور،  -11

  1384آقا، علي،  احمدي مير: مجمع البيان، طبرسي، مترجم -12

  1382آل علي،  زاده، قم، تحف العقول، علي بن حسين بن شعبه خزاني، ترجمه وتحقيق صادق حسن -13

 1383محسن موسوي، قم، دارالحديث، : ، ترجمه)ع(غررالحكم و دررالكلم، حضرت علي -14

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

