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 چكيده

 هاي كلـي دربـاره رفتـار واحـدهاي اقتصـادي تشـكيل      ي پيش بينياقتصاد خرد رايج، در حقيقت از مجموعه

گيرد و سپس روشي را بـراي  اين اقتصاد براي پيش بيني رفتار، ابتدا هدفي را براي فاعل در نظر مي. شودمي 
قالني رفتار كردن در شكل محور بيشينه سازي منافع شخصي و روش ع. كنديابي به آن هدف فرض ميدست

هـاي اقتصـادي ميسـر    با در نظر گرفتن دو فرض مزبور، ارائه يك پيش بيني كلي براي واحد. ابزاري آن است
هاي اسالمي همخواني نـدارد  اند كه با ارزشاز ديدگاه اسالم دو پيش فرض مزبور، آنگونه تصوير شده. شودمي

رفتار يك فرد مسـلمان   .ها شودهاي اسالمي جانشين آنارزشبا هاي ديگري متناسب بلكه الزم است پيش فرض
هاي اسالمي نيز بـه نوبـه خـود    اسالمي است و ارزش هايدر ابعاد مختلف و از جمله بعد اقتصادي متأثر از ارزش

پژوهش حاضر به واقع سازي فروض نظريه تقاضا و همچنين منطق در رفتار . مبتني بر اعتقادات اسالمي است
و در نهايت معيارهاي ارزيابي مباني عملي مصرف جامعه اسالمي با . تقاضا كننده در جامعه اسالمي مي پردازد

  .گردد د ميمصرف در اقتصاد ايران پيشنهانگاهي به 
  

  رفتارهاي عقالني تعبدي ،عقالنيت ،نظريه تقاضا :واژگان كليدي

  .jel: P36, P46, D11, Z12, D21طبقه بندي 
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  مقدمه

كننده به طور عموم بر اين فرض هـا اسـتوارند كـه    نظريه هاي اقتصاد جديد در تحليل رفتار مصرف
پذيرد، و نفع شخصي براي مصرف كننده،  انسانِ عاقل اقتصادي فقط از انگيزه نفع شخصي تأثير مي

او مي تواند با تشخيص خـود  . حداكثر ساختن رضايت خاطرِ حاصل از مصرف كاالها و خدمات است
و بدون استمداد از وحي يا سفارش هر فرد يا نهـاد ديگـري، كاالهـاي گونـاگون را براسـاس ميـزان       

رين راه دستيابي به حداكثر مطلوبيـت را  بندي كرده، با عقل حسابگر خود، بهتمطلوبيت آن ها دسته
هـاي مـورد قبـول مكتـب      هـا در چـارچوب ارزش  اتخاذ اين فـرض ). 1382حسيني، (تشخيص دهد 

چه مبـاني هسـتي شـناختي و    سرمايه داري، ممكن است به طور كامل منطقي به نظر آيد؛ اما چنان
بكاويم، ممكن است به جاي آن ها به انسان شناختي آن ها را از ديدگاه عقايد و ارزش هاي اسالمي 

در پژوهش حاضر در بخش اول به واقع سازي فـروض نظريـه تقاضـا    . فرض هاي ديگري دست يابيم
كننده در جامعه اسالمي مي پـردازيم و در  پردازيم و در بخش دوم به بررسي منطق رفتار مصرفمي

. جامعه اسالمي ايران خواهيم پرداختنهايت به ارائه راهكارهاي عملي نظريه رفتار مصرف كننده در 
گيـرد، آن دسـته از   هاي اقتصادي از معـارف و تعـاليم اسـالمي نشـات مـي     در جامعه اسالمي، رفتار

ها كه متخذ از تعاليم اسالمي و زير بناي رفتار اقتصادي است به عنـوان  ها و پيشنهادها، آرمانانگيزه
هـايي، در مـواردي تعـاليم    عـالوه بـر چنـين رفتـار    . دگيرمفروضات مورد توجه اقتصاددانان قرار مي

بديهي اسـت كـه در ايـن    . كنداسالمي به طور مستقيم رفتار معيني را از كارگزار اقتصادي طلب مي
مورد، نظريات شكل گرفته ناظر به اين رفتارها در عين حال كه واجد خصـايص يـك نظريـه عملـي     

اهـداف  . مفروضات نظريات اقتصادي رايج خواهد دانستخواهد بود، مفروضاتي احيانا مغاير با برخي 
بـا  . رود قابل تحصيل نيستواالي انساني اسالم از طريق عقالنيت به معنايي كه در اقتصاد به كار مي

. توان به عقل خطا پذير متكي شدتوجه به پيچيدگي و اهميت منافع اخروي، در راه نيل به آنها نمي
جويند، تنها به جهان آخرت هستند و منافع دنيا و آخرت را با هم مي كه معتقداسالمي افراد جوامع 

در . جوينـد كنند و براي نيل به اهداف خود از وحي الهي نيز استمداد مـي  به روش عقالني اكتفا نمي
افراد را نبايد صرفا عقالني به ايـن معنـا دانسـت بلكـه آنـان داراي رفتارهـاي        اين اين صورت، رفتار

  .هستند عقالني تعبدي
  

  مطلوبيت و ارضاي خواسته ها و تامين نيازها. 1

نظريه : تقاضا مطرح شده است از جمله اين نظريات عبارتند از در اقتصاد خرد رايج نظرياتي درباره
تفاوتي، نظريه رجحان مؤكد، هاي بيتقاضا بر اساس مطلوبيت نهايي، نظريه تقاضا بر اساس منحني

. يت كاال، كه در آنها بر فرض عقالني بودن رفتار تقاضا كننده استوارندنظريه تقاضا بر اساس خصوص
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شود و عقيده شخص يا گروه ديگري مورد توجه بنابراين گزينش با آگاهي تقاضا كننده انجام مي
تقاضا كننده با در نظر گرفتن پيامدهاي شقوق مختلف، آنها را بر حسب در برداشتن  .گيردقرار نمي

دهد و براي كند و به هر يك از آنها مطلوبيت يا فايده اي را نسبت ميشگذاري ميمنافع خودش ارز
. گزيند كه منافع بيشتري را براي او داشته باشدبيشينه كردن مطلوبيت، از ميان آنها شقي را برمي

نياز آن است كه ابعاد وجودي انسان، همانند روح و جسم اقتضا كند، اما خواسته آن است كه انسان 
سيگار . خواهد، هرچند براي ابعاد وجودي او هيچ نفعي نداشته باشد يا حتي ضرر داشته باشديم

نظريات تقاضا و به طور عام، كل اقتصاد خرد با اعتقاد به . كشيدن يك خواسته است اما نياز نيست
خواه دهند، نامحدود بودن خواسته ها و كميابي منابع، ارضاي خواسته ها را مورد توجه قرار مي

مطلوبيت، به معناي فايده و رضايت خاطري است . موارد خواسته شده مورد نياز هم باشند يا نباشند
در اقتصاد ). 1378انصاري و همكاران، (كه انسان از مصرف كاال يا خدمات به دست مي آورد 

هدف در جهت اين هدف، . داري، ارزش ذاتي و هدف نهايي رفتار افراد، لذت و خوشي استسرمايه
مطلوبيت، . مياني كه براي رفتار مصرف كننده در نظر گرفته مي شود، حداكثرسازي مطلوبيت است

و به معناي فايده و رضايت خاطري است كه انسان از مصرف كاال يا خدمت  «Utility» معادل واژه
يش است؛ گرچه پ) 1956(ام هاين مفهوم، بيش از همه، مديون ديدگاه هاي بنت. به دست مي آورد

از ديدگاه بنتام، . آن را به كار برده بودند) 1768(و پرايستلي ) 1776(، بكاريا )1725(از او، هاچسن 
ما فقط يك وظيفه داريم و آن جست  :وي مي گويد. هدف تمام اعمال انسان، لذت و رنج است

ي رنج و لذت، بدون شك، اهداف نهايي همه محاسبات اقتصاد .وجوي باالترين لذت ممكن است
به اين ترتيب، اصل . براي حداكثر كردن لذت است و همين امر، مسأله اقتصادي را تشكيل مي دهد

موضوعه نظريه هاي رفتار مصرف كننده، چنين است كه مصرف كننده فقط از غريزه لذت جويي 
خود فرمان مي گيرد و هدف او دستيابي به بيش ترين ميزان مطلوبيتي است كه از مصرف كاال و 

داري، مقصود اساس ديدگاه سرمايهالبته اين نكته حائز اهميت است كه بر. ت به دست مي آيدخدما
درباره اصالت لذت بنتهامي ) 1993، 1فردريك كاپلستون. از لذت و الم تماما لذت و الم دنيايي است

. و الملذت : طبيعت، انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است: چنين اظهار ميدارد
هر  لذت و الم همان چيزهايي است كه. ي اعمال و و اقوال و انديشه هاي ما حاكمنداينان بر همه

. گيردشاميدن را هم در بر ميآ، لذايذي چون خوردن و كلمه لذت. كس احساسشان ميكند
همچنين شامل لذت حاصل از خواندن يك كتاب خوب، يا گوش دادن موسيقي است كاپلستون، بر 

هر رفتاري منشا لذت دنيايي . اين ديدگاه، نيك و بد چيزي جز همين لذت و رنج دنيايي نيست پايه
فيلسوفان غربي درباره . شود و هر رفتاري باعث رنج دنيايي شود، بد استباشد نيك شمرده مي

                                                                                                               
1- Frederick copleston 
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و  مفهوم و مصداق لذت، بحث ها و نظريه هاي متفاوتي را ارائه كرده اند كه گاهي لذت ناشي از باور
اما در مجموع مي توان گفت كه بيشتر آنها ، همان مفهوم رايج آن . شودكردار ديني را هم شامل مي

چه در اصطالح شود را قصد مي كردند؛ چنانيعني لذتي كه از مصرف كاال و خدمات حاصل مي
ستا سوال در اين را). 1996، 1شومپيتر(كنند امروزي نيز از واژه مطلوبيت، همين معنا را اراده مي

آيا مراد از فايده در مطلوبيت فوايدي است كه از ارضاي خواسته هاي : شود ديگري مطرح مي
 ه هاي معنوي و رواني نيز عايد جسماني حاصل مي آيد يا شامل فوايدي كه از ارضاي خواست

غذا و  كند؛ مانند ها و خدمات تنها خواسته هاي جسماني را ارضا ميشود؟ بعضي از كاالگردد ميمي
گيرد و از اين طريق فوايدي براي مصرف پوشاك كه براي سالمت جسماني مورد استفاده قرار مي

كنند؛ مانند گردش و بعضي ديگر خواسته هاي رواني و روحي را ارضا مي. آورندكننده پديد مي
بردي از تفريح و بسياري از كاالها و خدماتي كه براي دستيابي به قدرت، مقام، شهرت و حتي لذت 

رسد كه در نظريه رايج تقاضا، رضايت خاطر به معناي به نظر مي. گيردعبادت مورد تقاضا قرار مي
شود؛ زيرا در جوامع سرمايه داري، افراد عالوه بر اعم آن اراده شده است و شامل هردو دسته مي

گفت اين نظريه  توانخواسته هاي جسماني، خواسته هاي رواني خود را نيز ارضا ميكنند، آيا مي
هاي جسماني و آنچه به نحوي مربوط به آن  ناظر به تقاضا كنندگاني است كه به ارضاي خواسته

دهند يا در ارضاي خواسته هاي روحي و رواني به فوايد مادي و دنيوي شود بيشتر اهميت ميمي
نمايي؛ زيرا در هاي تفوق طلبي، شهرت و خود  دارند، مانند خواسته انها توجه بيشتري معطوف مي

رفتار مصرف كننده معموال منحني مطلوبيت نهايي را نزولي و منحني هاي بي تفاوتي را محدب 
اين بدان معني است كه هر چه تقاضا از كااليي بيشتر شود، واحد هاي اضافه شده به . كنندرسم مي

ت مقدار بيشتري از كند يا تقاضا كننده حاضر استدريج مطلوبيت كمتري به كل مطلوبيت اضافه مي
هاي رواني را ارضا آن كاال را جانشين كاالي ديگر كند؛ در صورتي كه كاالها و خدماتي كه خواسته

 اشتياق بيشتري در انسان ايجاد ها مصرف شود كند معموال اينگونه نيستند و هرچه از آنمي

 ص را مورد توجه قرارندگاني خاكنحاصل اينكه نظريات تقاضا، به طور ضمني، تقاضا. كنندمي

كنندگاني است كه   بلكه اين نظريات مربوط به تقاضا اياي با هر خواستهدهد، نه هر تقاضا كنندهمي
  .شود هستندتنها در صدد خواسته هاي جسماني و آنچه به نحوي مربوط به آن مي

  مطلوبيت حال و آينده. 1-1

فـرد از ميـان مصـرف    . آورنـد نتخاب به حساب ميانداز را نيز يكي از شقوق انظريات رايج تقاضا پس
س ساابر .كنـد حال و مصرف آينده يا رضايت خاطر حال و رضايت خاطر آينده يكـي را انتخـاب مـي   

مد درآكسب  ابه ينددر آكنند تا مياز نداسپد را خوي مدهااز درآبخشي اد فراست كه اهمين منطق 

                                                                                                               
1- Schumpeter  
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تفضـــلي، ( شته باشند ي داباالتري ضايتمندو ر نتيجه مطلوبيتو در تر ون فزف اسطح مصر، بيشتر
تعقيب الگوي نفع شخصي در حالي ارائه شد كه مسيحيت كاتوليـك شـديدا بـا آن مخـالف     ). 1385

دانست؛ زيرا منافع شخصي تأكيد بـر منـافع دنيـوي داشـت و     بود و آن را مغاير با تعاليم مذهبي مي
زمان و با بروز نظريات و الگوهاي بيشتري در ايـن   اما به مرور. تعاليم مذهبي تأكيد بر منافع اخروي

عالوه بر آن، يكي از لوازم الگوي تعقيب نفع شخصي اين است . اچار به تسليم شدنزمينه، كليسا نيز 
كه شخص قادر به محاسبه و تشخيص ميزان فوايد هر فعـل انتخـابي و مقايسـه آن بـا افعـال ديگـر       

فرض شهودي مورد قبول در اينجـا ايـن اسـت كـه     : گويدباره ميدر اين ) 1996(1دانيل ليتل . باشد
داري كـه افـراد توجـه    چنين الگويي بـراي جوامـع سـرمايه   . همندنيكي هاي مختلف قابل مقايسه با

هاي آنـان  چنداني به اجر و ثواب اخروي ندارند مناسب است، اما با جوامع اسالمي كه عمدتا فعاليت
از سوي ديگر، ممكن است پنداشـته  . گيرد سازگار نيست انجام مي هاي جهان آخرتبر محور پاداش

شود كه در جامعه اسالمي نيز عمل به بسياري از دستورها و تعاليم مذهبي همانند پس انداز كـردن  
ها عالوه بر اجر اخروي، به پاداش در اين دنيـا نيـز وعـده     است؛ زيرا خداوند متعال در بسياري از آن

بر شده قرض الحسنه، نزول بركات يا باران و يا بي نيازي از ديگـران بـه واسـطه    هجده برا. داده است
حـال  . تقوا، ده برابر شده انفاق و نيز تضمين مخارج زندگي پس از ازدواج و شايد از اين قبيل باشند

  اگر شخصـي بـه انگيـزه اينگونـه منـافع كـاالي را تقاضـا كنـد كـه تحـت يكـي از عنـاوين مـذكور             

توان رضايت خاطري را كه خداوند از شود، ميانفاق، تقوا، مقدمات ازدواج  مندرج مي الحسنه،قرض(
كند، با رضـايت خـاطر حاصـل از مصـرف     تقاضاي آن كاال در حين مصرف و پس از آن به او عطا مي

، اما اين مطلب به نظر صحيح نمـي آيـد؛ زيـرا    )1378انصاري و همكاران، (كاالي ديگر مقايسه كند 
از عنواين مذكور از امور قصدي هستند و در صورتي پاداش دنيوي و اخروي را دربردارند كه  پاره اي

پس اگر تنها محاسبه و سنجش منافع . براي رضاي خدا انجام گيرند، نه دست يابي به مقاصد دنيوي
دنيوي انگيزه براي انجام دادن افعال مذكور شود، آن منافع تحصـيل نخواهـد شـد، بلكـه درصـورتي      

گرچه پـاره اي  . شود كه وي در پي تحصيل رضايت خداوند باشدخص به منافع دنيوي نيز نايل ميش
ديگر از اين افعال بدون قصد رضاي خداوند نيز پاداش دنيوي را در بردارد، در جامعه اسـالمي افـراد   

  .سعي در جلب رضايت خداوند دارند

  مطلوبيت ناشي از مصرف خود و ديگران. 2-1

آيد، اما انگيزه اصـلي  در نظريات رايج تقاضا هرچند از مصرف نيز سخن به ميان مي شكي نيست كه
از اين رو، مطلوبيتي مراد است كه در اين امر به كـار آيـد؛ ماننـد    . تعيين منحني تقاضاي افراد است

مطلوبيت ناشي از تقاضا براي مصرف خود و افراد تحت تكلف و نيز خرسندي از مصرف ديگران اگـر  

                                                                                                               
1- Daniel little 
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بنابراين، تعقيب نفع شخصي در تقاضـا حـداكثر   . را او به مصرف كننده هديه يا انفاق كرده باشد كاال
برد كه خود تقاضـا كـرده اسـت، خـواه خـود آن را      كردن رضايت خاطري است كه فرد از كااليي مي

ي كنـد، ولـي خـود آن را مصـرف     يمثال اگر شخصي اقدام به تقاضاي كـاال . مصرف كند خواه ديگران
د، بلكه به افراد تحت تكلف بدهد يا به ديگران هديه يا انفـاق كنـد، در ايـن صـورت، او رضـايت      نكن

خاطري از مصرف آن كاال نبرده است، اما رضايت خاطر و فوايدي از اعطاي آن كاال بـه ديگـران و در   
منـافع   جز مالحظـه ي : كندهابز اين مطلب را بدين شكل بيان مي. بردنتيجه از تقاضاي آن كاال مي

هاي آدمي باشد و حتي اگر عقل و منطق، كوتـه بينـي   ي رفتارتواند انگيزهشخصي، چيز ديگري نمي
دمـي درك كنـد كـه بهتـرين راه تـامين      آاو را در اين اعمال رقابت انگيز به وي بنماياند و حتي اگر 

اهد داشت؛ عقـل  منافع شخصي او همكاري و تعاون با همنوعانش است، باز هم براي او فايده اي نخو
دمـي متوجـه شـهوات او    آگذار شهوات اوسـت، و چـون عقـل    انسان در تحليل نهايي، بنده و خدمت

توانند شهوات را ارضـا  است، تنها وظيفه اش اين است كه به وسيله ي جست و جوي عواملي كه مي
ورد نظـر در  بنابراين، رضايت خـاطر و فوايـد مـ   ). 1369زريباف، (كنند، در خدمت انسان قرار گيرد 

  ). 1378انصاري و همكاران، (  نظريه رايج تقاضا شامل موارد ذيل نخواهد شد
برد، اگر خرسند شونده آن كـاال  مطلوبيتي كه شخص از مصرف كااليي به دست ديگران مي .1

  .را تقاضا نكرده باشد
خرسندي اي كه شخص از مصرف كردن كااليي مي برد، اگر آن كاال را ديگري تقاضا كـرده   .2

  .باشد و به مصرف كننده هديه يا انفاق شود
) به ويژه نظريه مبتني بر مطلوبيت رتبـه اي (نظريه هاي رفتار مصرف كننده در اقتصاد متعارف 

 :برپايه مفروضات زير بنا شده اند

 .هدف مصرف كننده، بيشينه كردن مطلوبيت است .1

 .مطلوبيت فرد، تابعِ مصرف او از كاالها و خدمات است .2

 فرد مي توانـد ميـزان مطلوبيـت خـود از مصـرف كاالهـا و خـدمات را ارزيـابي و آن هـا را           .3

بدين ترتيب، هر مصرف كننده عقاليي، يك تابع هدف خواهد داشت كه متغيرهاي . رتبه بندي كند
 .دست آوردترين سطح مطلوبيت را بهدهد تا بيشآن را مقادير كاالها و خدمات مصرفي تشكيل مي

  
  ي عملي مصرف در جامعه اسالميمبان. 2

دارد، مصرف در جامعه اسالمي چگونه بايد شكل گيرد مباني عملي مصرف، اصولي است كه بيان مي
  .و چارچوب آن را مشخص مي كند

  )اسراف(عدم تضييع منابع . الف

. هاي الهي آن اسـت كـه همـراه بـا رعايـت اعتـدال باشـد        گيري و استفاده از نعمت حد مطلوب بهره
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روي در مصرف كه در روايات از آن به قصد و اقتصاد تعبير شده، حد وسطي است كـه   تدال و ميانهاع
مرتبه در قرآن ذكر شـده   23اسراف به همراه مشتقاتش . در آن نباشد) گيري سخت(اسراف و تقتير 

در برخـي از آيـات، اهـل    . كه دست كم در پنج مورد منظور از اسراف، اسراف در مسائل مادي اسـت 
اسـراف در سـطح كـالن جامعـه آثـار و      ). 27 ،اسراء(اند  اسراف و تبذير، برادران شيطان معرفي شده

در مقابل، استفاده درست و بهينه از منابع اقتصادي كشور را به سمت . پيامدهاي منفي بسياري دارد
جامعـه بـه   رويـه در   گونه كوشش براي ترويج مصرف بياسالم هر. دهد رفاه و غناي مادي حركت مي

رسول اكرم وقتي مشاهده فرمود كه يكـي از  . داند صورت تبليغ مستقيم و غير مستقيم را ممنوع مي
سازي مسلمانان را به سـمت   اش بنا كرده كه ممكن است الگوي خانه اي را بر سقف خانه اصحاب، قبه

ت را وقتـي آن شـخص علـت دل سـردي آن حضـر     . گرايي سوق دهد، به او كم اعتنايي كـرد  تجمل
 ).1382، حسـيني (دريافت، قبه را خراب كرد و اين گونه، خشنودي رسـول خـدا را بـه دسـت آورد     

اقتار در لغت به معناي كمبـود و  . هاي زندگي است گيري در هزينه نقطه مقابل اسراف، اقتار و سخت
در مـورد مصـرف مـال اسـت و بـه      » قتـر «واژه ). 1377دهخدا، (تنگ گرفتن در رزق و روزي است 

اي است كه انسان را از مرگ نجات داده و فقط رمقي براي وي بـاقي   معناي خرج كردن مال به گونه
» قتر علـي عيالـه  «:را اين گونه معنا كرده است» قتر« )1410( ابن منظور). 1421 فراهيدي،( بماند 

ون بخـل  اقتار امري مذموم و ناشي از برخي رذائل اخالقي چ. يعني در نفقه بر اهل خود تنگ گرفت
هاي اسالم، انسان را از آن برحذر داشته و بر توسـعه در زنـدگي اهـل و عيـال      رو، آموزه از اين. است

سزاوار است مرد : فرمايد گيري در زندگي مي درباره پرهيز از سخت) ع( حضرت امام رضا. تأكيد دارد
) ع(امـام صـادق  ). 1401 ،حر عاملي(اش ايجاد گشايش نمايد تا آرزوي مرگ او را ننمايند  بر خانواده

در مصرف آنچه براي بدن مفيد اسـت اسـرافي   : فرمايد گيري و اعتدال مي در بيان حد اسراف، سخت
  . نيست، بلكه اسراف، در جايي است كه مالي را تباه سازد و به بدن زيان رساند

  ف رعايت حد كفا. ب

شخصي و اجتماعي خود به حد حد مطلوب مصرف از نظر اسالم آن است كه افراد جامعه در زندگي 
اي بين حـداقل   آيد و نقطه اين معيار و اندازه همراه با رعايت اعتدال به دست مي. كفاف بسنده كنند

بـه  . تر از حد اسراف قرار دارد قدر كفاف باالتر از سطح ضرورت و پايين. و حداكثر مجاز مصرف است
ت كه انسان را از ديگـران و درخواسـت از آنهـا    بيان ديگر، قدر كفاف آن اندازه از امكانات زندگي اس

شود  از موارد و مصاديق هزينه زندگي كه در برخي روايات استفاده مي). 1415طريحي، (نياز كند  بي
كه از نظر اسالم حـد كفـاف فقـط نيازهـاي حيـاتي و ضـروري بـراي ادامـه زنـدگي نيسـت، بلكـه            

   ).1401املي، حر ع(شود  هاي درجه دوم را نيز شامل مي نيازمندي
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  ها ديگرگرايي و رعايت ارزش. پ

يكي ديگر از مباني عملي الگوي صحيح مصرف از نظر اسالم، اين است كه مصرف كننـده مسـلمان،   
اش نباشـد، بلكـه در حـد تـوان بـه فكـر محرومـان و افـراد          فقط به فكر رفع نيازهاي خود و خانواده

ورت، روحيه خودخـواهي بـه تنـگ نظـري و بخـل در      زيرا در غير اين ص. بضاعت جامعه نيز باشد بي
آنگاه نه تنها وي به فكر محرومان جامعه نيست، بلكه گاهي براي جمع مـال و  . شود زندگي منجر مي

اش نيـز مضـايقه كـرده و آنهـا را در تنگنـا قـرار        ثروت بيشتر، از هزينه كردن براي خـود و خـانواده  
  .دهد مي

  تصادهماهنگي مصرف با وضع عمومي اق. ت

توان يكي ديگر از مباني عملي مصـرف   ها را ميتوجه به وضع عمومي مردم كشور و سطح زندگي آن
اي است كـه نيازهـاي اساسـي افـراد      گاهي وضع اقتصادي جامعه به گونه. در جامعه اسالمي دانست

در ايـن  . شود، همگان رفاه نسبي دارند و كشور در زمينه توليد با مشكلي رو به رو نيسـت  تأمين مي
ها و مواهب الهي در چارچوب مقررات اسالمي، مجاز و امري مطلوب و  صورت، استفاده از تمام نعمت

سالي يا جنـگ، وضـع اقتصـادي     اما اگر به سبب وقايعي چون زلزله، قحطي و خشك. پسنديده است
نيـروي   زمينـي و كمبـود  جامعه و عموم مردم دچار مشكل شود يا كشوري به دليل فقر در منابع زير

انساني يا علل ديگر، اقتصادي ضعيف داشته و بيشتر مردم آن بـا فقـر و محروميـت و كمبـود مـواد      
غذايي رو به رو باشند، در چنين وضعي با توجه به فرهنـگ و معـارف اسـالمي، منطقـي و شايسـته      
ر نيست عده اندكي زندگي شخصي و خانوادگي خود را در سطحي باال و همـراه بـا رفـاه كامـل قـرا     

توان از سخنان و سيره عملي پيشوايان معصوم نيز استفاده كرد كه بـه چنـد    اين مطلب را مي. دهند
  :شود نمونه در اينجا اشاره مي

خورند براي خانواده خـود فـراهم    هايي كه همه مي فرد بايد از ميوه: فرمايد مي) ع(امام صادق .1
  .)1407كليني، ( سازد تا آنها نيز استفاده كنند

سالي و قحطي در مدينه به كارگزار خود دستور داد كـه گنـدم    هنگام خشك) ع(دقامام صا .2
ذخيره منزل را در بازار بفروشد و مانند ساير مردم به صورت روزانه خريد كند و از آن بـه بعـد نـان    

آن حضرت در بيان علت اين كار . قرار دهد) به نسبت مساوي(منزل حضرت را تركيبي ازگندم و جو
حـر عـاملي،   (بخورنـد  ) نـان جـو  (خوش نداريم نان مرغوب بخوريم و مردم نان نـامرغوب  ما : فرمود
1401.(  
اند من بر نمد بنشينم و جامـه زبـر بـر تـن      كوته فكران از دوستانم مايل: فرمود) ع(امام رضا .3

 ).1392طبرسي، (كنم، اما زمان، تحمل پذيرش چنين رفتاري را ندارد 
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  رعايت منافع و مصالح ملي. ث

بـر آنـان،    أكيد قرآن و پيشوايان معصوم بر عزت و سربلندي فرد و جامعه اسالمي و نفي سلطه كفارت
روشـن سـاخته، وجـوب     ضرورت عقلي رعايت منافع ملي را در اتخاذ الگوي مصرف، بر هر مسـلمان 

رسيدن به استقالل همه جانبـه و واقعـي و كرامـت و شـرافت     . كند شرعي آن را توجيه و مستند مي
شود كه همگان در برابر منافع ملـي و مصـالح عمـومي جامعـه      ي افراد يك ملت زماني ممكن ميبرا

بـر ايـن   . و گروهـي تـرجيح دهنـد    خود حساس بوده، آن را بر نفع شخصي و حتي بر منافع جناحي
اي عمل كنند كه بـا حركـت    بايد در رفتار مصرفي خود به گونه اساس، شهروندان جامعه اسالمي مي

گذاري و  اولويت. و خود اتكا، هماهنگ باشد اي مستقل د اقتصاد ملي براي رسيدن به توسعهرو به رش
از اصول عقاليي تخصيص در آمد اسـت كـه شـرط     توجه به اهم و مهم، در سطح خرد و كالن، يكي

  .ملي است اساسي و زير بنايي رعايت منافع و مصالح
  

  هدف و انگيزه در تقاضا. 3

رو، فـراهم آوردن هرچـه بيشـتر منـافع     انديشند و از ايـن به دنياي خويش ميجوامع غير ديني تنها 
داننـد، امـا ايـن    دنيايي را مناسب ترين هدف و آرمان براي رفتارهاي اقتصادي و غير اقتصـادي مـي  

برخي از . هدف به تنهايي براي جوامع ديني كه افراد آن توجه به جهان واپسين دارند مناسب نيست
لمان و محققان اقتصاد اسالمي، به دليل تفاوت آشكار ديدگاه هاي اسـالم بـا مبـاني    اقتصاددانان مس

انسان شناختي و نظام ارزشي مكتب سرمايه داري، مفروضات نظريه هـاي رفتـار مصـرف كننـده در     
اقتصاد متعارف را قابل تعميم به فرد مسلمان ندانسته و درصدد برآمده انـد تـا بـراي تحليـل رفتـار      

توتونچيان با اسـتفاده از  . مسلمان، چارچوبي متناسب با ارزش هاي اسالمي ارائه كنند مصرف كننده
اصل موضوعه مطلوبيت مفاهيم انفاق، اسراف و تبذير و حد كفاف، مصرف را تجزيـه و تحليـل كـرده    

خصوص تقاضا بـه چشـم    هچند هدف و معيار براي فعاليتهاي اقتصادي و ب ).1363، توتونچيان( است
  .پردازيمكه در ذيل به بيان آنها ميميخورد 

  بيشينه كردن تطابق رفتار با ضوابط اسالمي .1

 ، معيار و منطق انتخاب مصرف كننـده مسـلمان را بـا تقـوا بـودن و تطـابق       )2006( صديقي و منذر قحف

قحف به نقل از صديقي و همفكر بـا او مفهـوم موفقيـت را چنـين     . دانندتر رفتار با ضوابط شرعي ميبيش
هر قدر رفتار فرد، تطابق بـيش تـري بـا اسـتانداردهاي اخالقـي      . موفقيت، با تقوا بودن است: كنديان ميب

فـرد مسـلمان در طـول    . داشته باشد و درستكاري وي در سطح باالتري قرار گيـرد، وي موفـق تـر اسـت    
ي اخالقـي  زندگي خود، در تمامي مراحل وجود و در هر مرحله، تالش خواهد كرد هماهنگ بـا ارزش هـا  

مسـير معنويـت گـراي    . اين، هرگز به معناي گرايش به رياضت و انكار مقاصد اقتصادي نيسـت . قدم بردارد
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چيـزي جـدا و منفـك از زنـدگي وجـود      . اسالمي از ميان تالش ها و افت و خيزهاي زندگي روزمره است
رف كننده ايجـاد كنـد   مثالً يك مصرف حرام، ممكن است احساس ارضا و مطلوبيت زيادي براي مص، ندارد

 كه او حاضر است در ازاي آن پولي كه مطلوبيتش كم تر اسـت، پرداخـت كنـد؛ امـا انسـان مسـلمان كـه        

دارد، چنين ارضـايي بـرايش بـي     داند چنين مصرفي او را از دستيابي به ايده ها و اهداف اسالمي بازميمي
   ).1378و همكاران،  انصاري(معنا خواهد بود 

ها اشـاره بـه هـدف و معيـاري دارنـد كـه       اي از آنپاره: هاي اسالم بر دو قسمندضوابط و دستور
ها را مورد توجه قرار دهد و پاره اي ديگر شـيوه نيـل بـه اهـداف را     انسان در رفتارهاي خود بايد آن

بيشينه كردن تطابق رفتار با ضوابط اسالمي مفادي بيش از اين ندارد كه هر مسلماني . كنندبيان مي
د هدف رفتار و چگونگي نيل به آنها را از اسالم فراگيرد و رفتار خود را كامال مطابق با آنچه بـدان  باي

اما اين ديدگاه هيچگونه هدف مشخص و معيني را از اسالم معرفي . امر يا نهي شده است انجام دهد
، الزم اسـت آن  هاي انساني ارائـه كنـيم  كند؛ از اين رو اگر بخواهيم معياري اسالمي براي كنشنمي

  .معيار و هدف را از متون اصلي اسالم استنباط كنيم

  بيشينه كردن رستگاري دنيا و آخرت  .2

  .اين هدف را بر سه مفهوم محوري اسالمي مبتني ميداند )2006( منذر قحف

از نظر اسالم كاميابي در تحصيل رضايت پروردگار اسـت و رضـاي او بـا     :مفهوم كاميابي) الف
مسلمان در صـدد  . آيددست ميكمك به ديگران و خيرخواهي و استفاده سهلي از منابع و امكانات به

است تا نيازهاي روحي خود را برآورده سازد و اين كار بدون پـرداختن بـه نيازهـاي جسـمي امكـان      
عه در امور دنيوي و مادي و اقتصادي از نظر اسالم نه تنها كاري ناپسـند نيسـت،   بنابراين، توس. ندارد

  .بلكه خود كاميابي اقتصادي به شمار مي رود

عبوديـت و  . ثروت و مال و درآمد نعمتي از جانـب خداونـد متعـال هسـتند     :مفهوم ثروت) ب
ه ها در زندگي دنيا و تحصيل كند كه آنها را براي ارضاي خواستفروتني در مقابل پروردگار اقتضا مي

  .اجرا و پاداش در جهان واپسين به كار ببريم و از كفر نعمت و استفاده نابجا بپرهيزيم

زنـدگي پـس از   . مصرف كننده مسلمان معتقد به روز جزاسـت  :مفهوم دوره زماني رفتار) ج
دو اثـر در زنـدگي دنيـا و    داند كه هر فعل انتخـابي او داراي  او مي. مرگ رابطه تنگاتنگي با دنيا دارد

هاي فعلي بنابراين، مطلوبيتي كه از هر انتخابي به دست مي آيد مجموع ارزش. زندگي واپسين است
داند كه بايد بسياري از درآمد خود را به گونه اي صـرف كنـد   همچنين مسلمان مي. هر دو اثر است

بيچارگان و نيازمنـدان، صـرف   الحسنه، كمك به دهد؛ مانند قرض كه تنها درجهان آخرت حاصل مي
و  انصـاري ( هزينه براي رفاه نسل هاي آينده، اشاعه آيين اسالم و ترويج افكار انديشمندان گذشـته  

شود كه منظور از رستگاري دنيا و آخـرت  از مجموع اين سخن چنين استفاده مي). 1378همكاران، 
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. لي آن مطلوبيت را حداكثر كندمسلمان در صدد است ارزش فع. همان مطلوبيت دنيا و آخرت است
طبيعتا در مواردي كه ميان منافع دنيا و آخرت تزاحمي وجود داشته باشد، منافع اخروي كـه يقينـا   

  .شودبيشتر است برگزيده مي

  دستيابي به حداكثر مصلحت. 3

انتخـاب ميـان   : ، انتخاب مصرف كننده مسلمان را داراي چهار مرحلـه مـي دانـد   )1993( فهيم خان
يص درآمد به نيازهاي دنيايي و انفاق في سبيل اللّه، انتخاب بين مصرف حال و آينده، انتخـاب  تخص

بين سطوح گوناگون نيازهاي مصرفي حال و انتخـاب بـين گزينـه هـاي مختلـف از سـبد كاالهـاي        
وي نظريه هاي رفتار مصرف كننده در اقتصاد متعارف را فاقد تبيين در دو مرحلـه نخسـت   . مصرفي
پـس از  . كندد و معيار انتخاب مسلمان در اين دو مرحله را رعايت اعتدال و توازن معرفي ميمي دان

در اقتصاد سـرمايه داري،  . گيري در فضاي انتخاب كاال مي رسدانجام اين دو مرحله، نوبت به تصميم
ا مصلحت، خاصـيت يـ   .گيرداين انتخاب با حداكثرسازي مطلوبيت با توجه به قيد بودجه صورت مي

نيرويي در يك كاال يا خدمت است كه اجزا و اهداف اساسي زندگي انسـان را در ايـن جهـان تحـت     
فهيم خان در تفاوت ميـان مطلوبيـت و   . )1378و همكاران،   انصاري(تأثير قرار دهد و برآورده كند 

ن هاست، ولي مصلحت متناسب با برآورده كرد مطلوبيت تناسب با ارضاي خواسته: مصلحت مي گويد
نفس، مال، دين، عقل و نسـل، در اسـالم   : مواردي كه بايد از آنها رفع نياز كرد عبارتند از. نيازهاست

  .هر كاال و خدماتي كه براي ابقا و ترفيع اين پنج اصل صرف شود، داراي مصلحت است

  دستيابي به حداكثر محبوب انسان از كاالها همراه با جلب حداكثر رضايت پروردگار. 4

كنيم كـه آن را  ما در باطن خود حقيقتي احساس مي: در توجيه اين اهداف مي گويد )1374( صدر
ايـن  . كنـيم ناميم؛ مثال نسبت به غذا، همسر، مال و جاه و علم احساس محبـت مـي  حب و عالقه مي

كند و بـه آنهـا   آيد كه مصرف كاالها نيازهاي قواي انسان را برطرف ميرابطه محبت از آنجا پديد مي
اصل موضوع ديگري كه ممكن است گزينش شود به دست آوردن رضـايت خداونـد   . بخشدل ميكما

كنند كـه رضـاي   كنندگان كاالهاو خدمات را براي مصارفي انتخاب مي است؛ به اين معني كه مصرف
در توضيح گزينش اين اصل بايـد توجـه داشـت كـه تصـرف در كاالهـا و       . خدا را به حداكثر برساند

انجـام  . ر اسالم به چهار دسته واجب، مستحب، مكروه و حرام تقسـيم شـده اسـت   خدمات مختلف د
كارهاي واجب و مستحب موجب كسب رضاي خدا و ارتكاب اعمال مكروه و حرام سبب ناخشـنودي  

دسـت آوردن  هرمسلماني، بالطبع، طبـق عقيـده و بيـنش خـود طالـب بـه      . شودو عدم رضاي او مي
دهد و از كارهـاي  دار را انجام ميبنابراين، فعاليت هاي ثواب. تخشنودي او و رستگاري درآخرت اس

اينگونه بهم ارتباط داد كه اصل مي توان دو اصل موضوعه فوق را  ).1374 صدر،( گريزدگناه آلود مي
جريـان دارد، امـا اصـل    ) واجب، مسـتحب، مكـروه، حـرام و مبـاح    ( رضايت خداوند در همه تصرفات
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رفات را صنه تنها در تصرفات مباح جاري است؛ زيرا انتخاب در اين گونه تمحبوبيت نسبت به كاالها 
از اين رو مسلمانان پس از بـالغ شـده و مكلـف شـده در     . خداوند به عهده مصرف كننده نهاده است

آيند و سپس بدون اينكـه عالقـه خـود را نسـبت بـه       مي صدد تامين معيشت خود و خانواده شان بر
راف سـ كنند، اقدام به پرداخت خمس، زكات و انفاق نموده اند و از اتالف، ا تصرف در كاالهاي اعمال

كنند؛ زيرا براي معيشت خود از ميان كاالهاي حالل به ميل خود انتخاب مي. و ضرر پرهيز مي نمايد
تصـرفات   ندر نتيجه، همه ايـ . امري مباح است و شكل و رنگ و نوع آنها بستگي به سليقه آنان دارد

راك، پوشاك، مسكن، تحصيل علوم و هنرهاي گوناگون و نيـز انجـام سـاير كارهـاي خيـر      اعم از خو
در تصرفات مباح رضاي فرد و رضاي خداوند در طول همنـد و  . شودموجب كسب رضاي خداوند مي

  .وقتي يكي حاصل شد ديگري تحصيل شده است

  رفع نياز از خود و ديگران در چهارچوب اصول اسالمي . 5

ت هاي عمده ميان تقاضا كننده مسلمان و تقاضا كننده اي كه اقتصاد خرد رايـج تصـوير   يكي از تفاو
كند اين است كه مسلمين در تقاضاي خود تاكيد بر رفع نياز دارند، اما نظريات رايج تقاضا، تنهـا  مي

ديـك  هدف نهايي انسان از ديدگاه اسالم نز. خواسته هاي تقاضا كنندگان را مورد توجه قرار داده اند
گيـرد و نيـل بـه آن هـدف را آرزو     او در هر رفتاري خدا را در نظر مي. شدن به خداوند متعال است

كند و از اين رو تنها كاال و خدماتي را تقاضا مي نمايد كه او را در حركت به سوي هدف ارجمند مي
نـوان اولـين   ها و از جملـه در تقاضـا بـه ع   در همه ي گزينش "توجه به خداوند".خويش ياري رساند

از سوي ديگر، انسـان بـراي رسـيدن بـه ايـن       ).1378انصاري و همكاران، (معيار حايز اهميت است 
بـراي اينكـه   . كنـد هدف نيروهاي چهارگانه طبيعي، نباتي، حيواني و انساني خويش را استخدام مـي 

كه اين امر با مصـرف  نيروهاي مزبور از كارايي مناسبي برخوردار باشند، نياز به تقويت و ترميم دارند 
به ديگر سخن، انسان در مسير خود به سوي كمـال بايـد بـا تقاضـاي     . كاال و خدمات محقق مي شد

. مـي نـاميم   "رفع نيـاز "معيار دوم در تقاضا را . كاال و خدمات از نيروي چهارگانه خود رفع نياز كند
ع خـويش مـي انديشـند، بـراي     رفتار مسلمانان با احسان قرين است و آنان عالوه بر اينكه بـه منـاف  

تحصيل منافع ديگران نيز تالش ميكنند و بخشي از نيروي امكانات، درآمد و اوقات خـود را از ابتـدا   
كنند و از ابتدا آنان از تقاضاهاي خود از ديگران نيز رفع نياز مي. دهندبه منافع ديگران اختصاص مي

 .بخشي از درآمد خود را به اين امر اختصاص مي دهد

  

  معيارهاي ارزيابي مباني عملي مصرف جامعه اسالمي با نگاهي به مصرف در ايران. 4

تواند مالكي براي ارزيابي مصرف  آنچه در قالب مباني عملي مصرف در جامعه اسالمي مطرح شد مي
، رابطــه ميـان مبــاني عملـي مصــرف جامعـه اســالمي و    1جـدول  . در جوامـع اســالمي قـرار گيــرد  
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مـنعكس   1گونـه كـه در جـدول     همان .كند ها را مطرح ميح براي ارزيابي آنهاي قابل طر مشخصه
توان با توجه به مصارفي  هاي مصرف در جامعه اسالمي را مي ها و محدوديت شده است، رعايت ارزش

چون ميزان خريد كاالهاي حرام و ممنوع، همانند مـاهواره و آالت لهـو و لعـب، در جامعـه اسـالمي      
وجود مصارف چشـم  . تواند نشانه تضييع منابع باشد اسراف در مصرف منابع مي وجود موارد. سنجيد

توان معياري بـراي انحـراف از رعايـت حـد      گرايي در جامعه اسالمي را نيز مي و هم چشمي و تجمل
  .كفاف قلمداد كرد
 در مصرف جامعه اسالميمعيارهاي ارزيابي مصرف و مواردي براي انحراف از معيارها . 1جدول 

مواردي براي انحراف از معيارها جهت ارزيابي وضعيت موجود در جامعه   معيارها و مباني عملي
  اسالمي

رعايت ارزش ها و محدوديت 
  هاي مصرف

  الت لهو و لعب و ساير كاالهاي حرامآمواردي چون خريد ماهواره 

  جمله در مصرف انرژيروي در مصرف از وجود مصاديق زياده  عدم تضييع منابع
  مصارف چشم هم چشمي و مد گرايي  رعايت حد كفاف

  كوتاهي در اداي نقطه واجب و مستحب  ديگر گرايي
هماهنگي با وضع عمومي 

  جامعه
  وجود خانواده هاي زير خط فقر و نا برابري در مصرف

عدم رعايت مصالح زيست واردات بي رويه ، گرايش به كاال هاي خارجي و   رعايت منافع و مصالح جامعه
  محيطي

 

. هايي رصد كرد توان با ارائه شاخص هاي اجتماعي مصرف در جامعه اسالمي را نيز مي ساير جنبه
توانـد   هـاي واجـب و مسـتحب مـي     براي نمونه، سطح اهتمام شهروندان جامعه اسالمي به اداي نفقه

خانوارهـاي زيـر خـط فقـر و نـابرابري در      همچنين ميـزان  . گرايي در مصرف باشد نشانه ميزان ديگر
و بـاألخره، عـدم   . دهنده عدم هماهنگي مصرف با وضع عمـومي جامعـه باشـد   تواند نشان مصرف مي

رويـه، گـرايش بـه سـمت      گيري واردات بـي  توان با شكل رعايت منافع و مصالح جامعه اسالمي را مي
بـا توجـه بـه آنچـه در زمينـه       .كاالهاي خارجي و عدم رعايت مصالح زيست محيطي مرتبط دانست

معيارهاي ارزيابي مباني عملي مصرف جامعه اسالمي ارائه شد، بـه بررسـي اجمـالي وضـعيت فعلـي      
وضعيت تضييع منابع و هماهنگي مصرف بـا منـافع جامعـه، بـه عنـوان      . پردازيم مصرف در ايران مي

گاهي اجمـالي بـه وضـعيت    ن .شود ترين اصول عملي ناظر بر مصرف جامعه اسالمي، بررسي مي عمده
مصرف باالي انرژي در كشـور  . سازد هايي از تضييع و اتالف منابع را هويدا مي مصرف در ايران نمونه

بر اساس آمارهاي جهاني، مصرف انژري در كشور مـا  . توان از مصاديق بارز اتالف منابع دانست را مي
استفاده غيـر بهينـه از   . بسيار باالست در مقايسه با كشورهاي صنعتي توسعه يافته و در حال توسعه،

هـا،   انرژي در ايران نه تنها در بخش مصرف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكـه در پااليشـگاه  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            13 / 20

https://mieaoi.ir/article-1-426-fa.html


 اويس محرم اوغليمحمد جواد محقق نيا، سيد احمد ابراهيمي، محيا بائي، .../ واقع سازي فروض و نظريه          206

ها نيز در مقايسه با اسـتاندارد   هاي آب، واحدهاي توليدي و خودرو ها خطوط انتقال برق، لوله نيروگاه
تـرين   توجـه بـه مصـالح زيسـت محيطـي از عمـده      جهاني در سطح قابـل قبـولي نيسـت بـا اينكـه      

توان مواردي از عدم توجه بـه مصـالح جامعـه در     باشد، مي ها در اصالح الگوي مصرف مي گيري جهت
هاي انبوه پوشـيده   از خاك اين كشور از جنگل %55براي مثال، در سوئد با اينكه . بلند مدت را يافت
شود، ولي در ايران كه  توسط كاغذ باطله تأمين ميدرصد از كاغذ مصرفي،  30ـ   35شده است، بين 

و . شـود  هاي باطله استفاده مي از كاغذ %13اند كمتر از  ها تشكيل داده از مساحت كشور را جنگل 7%
). 1371موسـوي،  (گـردد   هـا دالر ارز صـرف واردات كاغـذ مـي     اين در حالي است كه ساالنه ميليون

گيري توجه جامعـه اسـالمي    هاي كالن براي اندازه از شاخص گذاري ملي را يكي توان نرخ سرمايه مي
گذاري به درآمد ملي در كشور مـا بـه رغـم     نسبت سرمايه. به مباني عملي مصرف اسالمي تلقي كرد

هاي اخير، هنوز با جمعيت كشـور و تعـداد زيـاد نيـروي جـوان       گذاري در سال افزايش حجم سرمايه
هـم  . انداز ملي اسـت  گذاري، نرخ پس م و مؤثر در ميزان سرمايهعامل مه. آماده به كار، تناسب ندارد

اكنون واردات كاالهاي مصرفي ضروري و غير ضروري باعث خروج قسمتي از پس انداز ملي به خارج 
شود، در حالي كه براي كاهش حجم واردات كاالهاي مصرفي بايد تدابيري اتخـاذ نمـود    از كشور مي

مي ان يرا در اگرف فرهنگ مصرد يجاامل اعواز  .توليد داخلي باشـد  كه مصرف، متناسب با امكانات و
  :دنموره شااير ارد زبه موان تو

زار به سمت باق دادن آن سوان و يرد اقتصادر است نقدينگي دريت نااهد: شد نقدينگير .لفا
در واردات و نقدينگي ن با به خدمت گرفته شدو ست ه اشدار تكرري بسياي هاف در دوره مصر
 ما ر كشوو ست ه اهم شدافران يرد اقتصادر امي ريط تواحاكميت شرت موجبا، كاالهاف رمص

  .ستده اتجربه كررا مي طوالني رتوي هادوره
ين انفت از حاصل ر سرشاي ارزي مدهادرآ: فيش سطح مصرافزدر انفتي ي مدهادرآنقش  .ب

ون زا، آرام براي ديريت توسعه مل عمااتا با آورد مي د جووبه ر كشودي قتصاان امديراي برن را مكاا
يــي در ها گرگوني، دخليف دامصري لگوه اباالخرو جي رخارت تجا، شد صنعت نفتربا اه همرآرام و 

ف مصرو واردات و شي وفرم جهت خارج را در بستگي به خاواكه حلقه ، يافتندن شدون زا بري ستارا
يي زان وبه برد م خــواتددر عت نفت يي صنزاونرتيب برين تابه . يددتكميل گره ساخته شدي كاالها
صـــــادقي، (منتهي شد ف با مصرط تبادر ارخلي دافرهنگ از يي بخش مهمي ون زابرد و قتصااكل 

  ).1388 غفاري،
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   راهكارهاي عملي اصالح مصرف در جامعه اسالمي. 5

معالجـه  هاي ايـن بيمـاري را شـناخت و بـه      زدگي بايد ريشه براي مقابله با فرهنگ مصرفي و مصرف
اصالح الگوي مصرف از زوايا و ابعاد گونـاگون قابـل بررسـي اسـت و تحقـق آن      . اساسي آن پرداخت

در اينجـا چنـد راهكـار مهـم و اساسـي بيـان       . باشـد  هاي الزم خود مـي  نيازمند ساز و كارها و بستر
  :شود مي

توسـط مـردم   شناخت مصالح و منابع ملـي  :  ها دهي رسانه ارتقاي آموزش عمومي و جهت. الف
يك كشور و ترغيب و تشويق آنان براي رسيدن به استقالل كامل اقتصادي با ارتقاي سـطح فرهنـگ   

. پـذير اسـت   عمومي و آگاهي جامعه، با استفاده بهينه از نهاد تعليم و تربيت و تبليغات رسانه امكـان 
بـه خـوبي انجـام     برعكس اگر نهاد تعليم و تربيت، رسالت عظيم خود را در تربيت و آموزش جامعـه 

چشـمي دامـن    ها و مجالت همواره به يك زندگي تجملي و چشـم و هـم   ندهد و رسانه ملي، روزنامه
رويه و گـرايش بـه كاالهـاي     زدگي، مصرف بي بزنند و بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي، رفاه

در بسـياري از مـوارد   اي جز تداوم الگوي فعلي همراه با اسراف و تبـذير   خارجي، تشويق شود، نتيجه
شرط الزم و ضروري رسيدن به اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيسـت سـاله   . نخواهد داشت

بــر ايــن اســاس،  .نظــام و شــكوفايي در همــه ابعــاد، اســتفاده بهينــه از منــابع مــادي كشــور اســت
ايـن عرصـه   ها از شرايط ضروري موفقيـت در   سازي براي پيمودن اين مسير و رعايت بايسته فرهنگ

اين، جلب مشاركت مردم و افزايش آگاهي آنان در خصوص مصرف صـحيح امكانـات و   بنابر. باشد مي
دولت با ملزم نمودن خود به اسـتفاده بهينـه از   . هاي مهم اصالح الگوي مصرف است منابع، از راهكار

كشـور بـه ارمغـان    يد به مصرف صحيح و منطقي، نتايج بزرگـي را بـراي   اكمنابع و افراد جامعه و با ت
رساني قابـل   سازي و اطالع اصالح الگوي مصرف جامعه به وسيله رسانه، از دو جهت فرهنگ .آورد مي

هاي مفيد و جذاب در قالب فـيلم، سـريال، سـخنراني،     توانند توليد با برنامه ها مي تعقيب است رسانه
ـ   ... هاي بازرگاني و مصاحبه، مناظره، آگهي هـا و فرهنـگ اصـيل     ا ارزشالگوهاي رفتـاري متناسـب ب

هاي سـوگواري ارائـه و    ايراني، در سطوح مختلف زندگي، به ويژه براي مراسم شادي و آئين -اسالمي
توان در  جويي را مي زيستي و صرفه ها و فضايل اخالقي مانند قناعت، ساده ترويج ارزش. ترويج نمايند
توانند رفتارهاي غلط و مذموم جامعـه،   ها مي هناز طرف ديگر، رسا. اي جذاب نهادينه كرد قالب برنامه

زدگي را مـورد نقـد و بررسـي     چشمي، تفاخر، مدگرايي، خودنمايي و مصرف و هم  مثل اسراف، چشم
  .)1388سلجوقي، (قرار دهند 

هـاي عملـي آن از    افراد هر جامعه در انتخاب راه و رسم زندگي و شيوه: هاي برتر معرفي اسوه. ب
ــ مـذهبي   در اين ميان نقش والـدين، معلمـان، و رهبـران سياسـي    . پذيرند مي عوامل مختلفي تأثير

آموزان در مدارس بيشـترين تأثيرپـذيري را از   كودكان در خانواده و دانش. برجسته و چشمگير است
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هاي اسالم به شدت، الگوپذيري از بيگانگان را مورد سرزنش قـرار   آموزه. والدين و معلمان خود دارند
كسي كه در لباس، پوشاك و شكل ظاهر از دشـمنان  : فرمايد در اين باره مي) ع( امام باقر. داده است

از آنجا كه غالـب مـردم الگـوي    ). 460 طوسي،(اسالم تقليد كند، مانند آنان، دشمن خدا خواهد بود 
كنند، نقـش   عملي و رفتاري خود را از شيوه زندگي بزرگان، رهبران و مسئوالن كشور خود اتخاذ مي

هـاي برتـر بـيش از پـيش      ها، به ويزه رسانه ملي و متون درسي دانش آموزان در معرفـي الگـو   رسانه
اند تـا بـا پيـروي از     رهبران مذهبي و بزرگان دين همواره در طول تاريخ تالش كرده. گردد آشكار مي

جامعـه  زيست بوده و با انتخاب شيوه صحيح و منطقي در زندگي، بـراي   ، ساده)ع( پيشوايان معصوم
  .اسالمي و مردم مسلمان الگو باشند

تصميم مصرف كننده براي انتخاب نوع كاال، زمان و ميزان مصرف تا حد : ها اصالح نظام قيمت .ج 
كننـدگان درصـورتي منـافع ملـي و     تصميم و انتخاب مصـرف . زيادي به قيمت آن كاال بستگي دارد

االها و خدمات بر اساس هزينه توليـد و سـود   مصالح كلي جامعه را به همراه دارد كه قيمت واقعي ك
ها به صورت غير واقعـي، خـواه بـاالتر از حـد      تعيين قيمت. عادالنه براي عرضه كنندگان تعيين شود

گردد، زيرا در حالـت اول، بسـياري از    تر، موجب انحراف الگوي مصرف جامعه مي طبيعي آن يا پايين
در حالـت دوم، بسـياري از   . ظر خـود را خريـداري نماينـد   توانند كاالهاي مورد ن افراد كم درآمد نمي

افراد جامعه به سبب پايين بودن قيمت كاال، ارزش واقعي آن را در نظر نگرفته و در مصرف آن دچار 
ضايعات نان در كشور ما كه به طور عمده ناشي از قيمت پـايين آن اسـت،   . شوند اسراف و تبذير مي

  .مثال روشني براي اين مطلب است

نيازهاي اصلي براي اصـالح الگـوي مصـرف، ترسـيم     يكي از پيش :داشتن الگو و برنامه مناسب. د
هـايي بـراي سـنجش و     هاي مناسب براي رسيدن به هـدف وكشـف شـاخص    اهداف و تعيين راهكار

به عبارت ديگر، براي جلوگيري از مصـرف گرايـي، اتـالف    . ارزيابي روند چگونگي پيشرفت امور است
ها، سند و نقشه راهبردي تهيه و برنامه مناسب  ها، بايد در تمامي حوزه دست رفتن فرصتمنابع و از 

اي، مــديران و كــارگزاران نظــام، تكــاليف و   بــا تهيــه و ابــالغ چنــين برنامــه. تــدوين و اجــرا شــود
هـاي   هـا و شـيوه   گيـري روش  توانند با اجرا و به كـار  دانند و مي هاي خود را به روشني مي مسئوليت

  .ون، جامعه را در مسير تحقق اهداف برنامه و پيشرفت و سعادت همه جانبه قرار دهندمد
 

 گيرينتيجه

 تمامي نظام سرمايه داري در . است انسان فطرى هاى گرايش از يكى رنج از گريز و لذت به گرايش

 نظـام  ايـن  در .شـود مي نيرو توجيه دو اين تأثير تحت او مصرفي رفتار جمله از انسان فعاليت هاي

 دهد انجام را انتخاب بهترين هابا محدوديت متناسب كند مي سعي شرايطي هر تحت كنندهمصرف
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 هماننـد  نيـز  اسالمي اقتصاد در .كند كسب رنج، با كمترين را ممكن لذت بيشترين طريق اين از تا

 اقتصـاد  در. شـود مي فرض مسلمان فرد نهاد در رنج از گريز و به  لذت گرايش داريسرمايه اقتصاد

 را پايدارتر و برتر هاي لذت و مقايسه يكديگر با را دنيوى هاى لذت فرد مصرف كننده سرمايه داري

 و بـدن اسـت   و روح بعـد  دو داراى انسان اسالمي اقتصاد در كه حالى در. گزيندمي بر آنها از ميان
 مرحله و است و موقت دنيوى حيات به مربوط انسان زندگي اول مرحله .دارد مرحله دو اش زندگ

 در انسـان  سرنوشـت  دينـي  طبق باور بر  .باشدمي پايدار و اخروى حيات به مربوط اشزندگي دوم

 انسـانى  اسـالم،  ديـدگاه  از. اسـت  ايـن جهـان   در وي رفتار و اعمال نتيجه به وابسته آخرت جهان

 رفتـار  در مسـلمان  فـرد  .حـداكثر كنـد   را اشاخـروي  و دنيوى لذات مجموع كه مند استسعادت

 اينـه گـو بـه  را دو اين از تركيبي سنجد وجهان مي دو در را مصرف از حاصل لذت خويش مصرفي

 از كـه  شـناختي  و ايمان تناسب به مختلف افراد .گردد رضايت حاصل حداكثر كه كند مي انتخاب

 و سنجندمي مادي لذايذ به نسبت را معنوي لذايذ دارند، عظمت پروردگار و عدالت و آفرينش نظام
  .دارد خود براي دنيايي به اخروي لذت از خاصي ها نسبت آن از كدام هر
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