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 چكيده

هاست در مكاتب مختلف مورد بحث و  است كه سال ياز مسائل نهيحد مصرف به
به منظور  يمصرف حداكثر«، »در مصرف تيرهبان«تبادل نظر قرار گرفته است. 

و  »انهيمصرف حد م«و » ها و جوامع افراد، سازمان تيلذت و مطلوب يحداكثرساز
ها و اهداف مكاتب  زهياست با توجه به انگ يشنهاداتياز پ »يحد مصرف عقالن«

 نهيابعاد مدل به ييرو شناسا نيمطرح شده است. از ا پردازان هيمختلف توسط نظر
 دارد.  يا ژهيو گاهياسالم، جا دگاهيمصرف از د

مختلف  يها گونه ،يمنابع اسالم يدر صدد آن است كه با بررس قيتحق نيا
كرده و محدوده  ياسالم را بررس دگاهيرد شده از د ايو  دييتأ يمصرف يها اخصش

نوشتار به دنبال  نيكه در ا يكند. لذا سؤال يمكتب را معرف نيدر ا يمصرف عقالن
در اسالم چگونه  ياست كه محدوده مصرف عقالن نيا ميبه پاسخ آن هست دنيرس

 است. 
است  كيتمات ليشده در آن تحل  و روش استفاده يفيپژوهش ك نيا ياستراتژ

 تياست. در نها قرار گرفته يمورد بررس نهيزم نيدر ا يا و متون و اسناد كتابخانه
و  يمصرف عقالن ،ياستخراج شده، در سه محور مصرف افراط يمدل مفهوم
مصرف  يها است. مؤلفه  شده يها معرف آن يها به همراه مؤلفه يطيمصرف تفر

مصرف متعادل  يها اتراف، اضاعه و حرص، مؤلفه ر،يعبارت از اسراف، تبذ يافراط
عبارت  يطيمصرف تفر يها عبارت از عدالت، انصاف، قوام، قناعت و شكر و مؤلفه

 نيبه ا يابي. جهت دستباشند ياز اقتار، بخل و امساك، لئامت و عسر و حرج م
قواعد  نيكه ا دهد يرا مورد استفاده قرار م يدقواع ياسالم عتيها، شر مؤلفه

  طيعسر و حرج، قاعده الضرر و قاعده عدم افراط و عدم تفر يعبارتند از قاعده نف

 گان كليديواژ

.مصرف، حد عقالني، مدلسازي مفهومي، افراط، تفريط
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مقدمه

 ، استفاده كردن،1در كتاب لغت آكسفورد مصرف اينگونه معنا شده است: مهيا كردن
، خوردن، نوشيدن. اين تعاريف و همچنين كاربرد متعارف كلمه مصرف در 2بلعيدن
، نشان از اضطراب و 5و لذت 4، حسادت3هايي چون مصرف كردن با حرص گروه

آمريكايي دارد. البته برخي مصرف را بيش  -نگراني در مورد مصرف در جوامع اروپايي
دارند  شناسند. اين دسته بيان مي هنگي ميعنوان يك فرايند فر از يك فرايند اقتصادي، به
هاي بين طبقات  كننده يك پديده اجتماعي در نتيجه كشمكش كه سليقه يا ميل مصرف

�هاي متفاوت است ( مختلف و گروه � � � � � � � � � � � ). الگوهاي مختلفي از رفتار �
ات توان گفت كه تمام نظري است. به بيان ساده مي فرهنگي در حوزه مصرف ارائه شده 

كنندگان را در يك دوره زماني كه  دنبال آن هستند كه الگوي مصرف مصرف مصرف به 
�اقتصاد در تعادل و يا در حال استراحت است توضيح دهند ( � � � � � � �  ! " � � � � # $.( 

توان گفت كه رفتار مصرفي، تصميمات و  كننده مي با استفاده از تعريف مصرف
به طور خاص مربوط به خريد و استفاده از هاي مرتبط با آن تصميمات را كه  فعاليت

شود. رفتار مصرفي هم شامل تصميمات  كاالها و خدمات اقتصادي است شامل مي
 شود.  هاي فيزيكي منتج از آن تصميمات مي ذهني و هم شامل فعاليت

هاي اخير مبناي بسياري  داري مدرن كه در دهه با توجه به نظريات اقتصاد سرمايه
است، هدف اصلي حركت در اقتصاد متعارف،  اقتصادي قرار گرفتههاي  از مدلسازي

براي افراد است. در اينجا بهتر بودن مصرف  6گرايي و رسيدن به حداكثر لذت لذت
در جهت حداكثر كردن  8، و از سوي ديگر تالش در جهت حداكثرسازي توليد7بيشتر
در ديدگاهي ديگر كه الزمه هر دوي اينها  10يك ديدگاه و حداكثر سازي سود 9درآمد

%كند ( حداكثرسازي مصرف است، معنا و مفهوم پيدا مي � � � � & � � � � كننده  زيرا مصرف .)'
يابد كه بتواند بيشتر  مدنظر اين نظام اقتصادي، در صورتي به مطلوبيت باالتر دست مي

ه دانشمندان هاست مورد توج و ميزان آن قرن  مصرف كند. انگيزه مصرف و محدوده
قرار گرفته و از زمان افالطون تا به امروز نظريات مختلفي پيرامون اين موضوع بيان 
شده است. ميزان مصرف طبقات مختلف اجتماع اعم از طبقه حاكم و برخورداران و 
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طبقه مولد و يا بردگان و كشاورزان از مسائلي است كه توسط افالطون مورد بررسي 
ز او ارسطو شاگرد وي نيز با اعمال اصالحاتي در نظريات وي، قرار گرفته است. بعد ا

با مدنظر قرار دادن نفع شخصي افراد تالش كرد نظريات جديدي را ارائه كند. اين روند 
اند. رسيدن  هاي اخير ادامه پيدا كرده و دانشمندان هر دوره نظراتي را مطرح كرده تا سده

هايي هستند كه براي  ماندن از انگيزه زنده  به لذت، نفع شخصي و سودآوري، رفع نياز و
شود. اما  ها ميزان و نحوه مصرف مشخص مي اند. طبق اين انگيزه مصرف معرفي شده

ِ بافتي از شيوه  عنوان موضوعي ديده شود كه درون  داري بايد به مصرف در نظام سرمايه
اهميت محوري  گيرد. هيچ راهي براي اجتناب از داري صنعتي صورت مي توليد سرمايه

داري به عنوان شيوه توليد و نيز شيوه مصرف همبسته با آن وجود ندارد.  مفهوم سرمايه
اي حياتي است؛ به اين دليل ساده و آشكار كه  داري مولفه مصرف براي تداوم سرمايه

كه بتوان محصول را در ازاء آن سود فروخت.  سودي وجود نخواهد داشت مگر آن
اي ندارد مگر كاالي توليد شده مصرف شود و سودي  هيچ فايدهآشكار است كه توليد 

)دست آيد ( به " ) " ) * � � � � + � � � � ' # , + هايي  داري با نيت فوق و البته با پوشش ). سرمايه+
كند مصرف حداكثري را در جوامع  چون حداكثرسازي منفعت شخصي افراد تالش مي

نگي را نيز در ميان اين ترويج كرده و در راستاي رسيدن به اين هدف تحوالتي فره
داري و يا به بيان  جوامع ايجاد كند. مدلسازي رفتاري در اقتصاد نئوكالسيك و سرمايه

دارد. » 12طلبي انتفاع«يا » 11اصالت لذت«ديگر اقتصاد متعارف، ريشه در فلسفه مكتب 
اصالت لذت «اصالت لذت از دوره يونان باستان تا به امروز به صور گوناگوني نظير

درآمده است. اصالت لذت اين انديشه است كه همه مردم  13توسط اريستيپوس» رديف
حق دارند از توان خود در رسيدن به بيشترين مقدار ممكن خوشي استفاده كنند. مطابق 
با اين تفكر، خوشي هر فرد بايد بيش از درد او باشد. ارسيتيپوس خوشي را برترين 

�داند ( مي» خوب« � -  � & . - � ' / / + � � � 0 � » اصالت لذت فردي محدود«). پس از آن #
توسط جرمي بنتام و جان استوارت » اصالت لذت در منافع عمومي«، 14توسط اپيكور

» اصالت لذت فردي در عمل به قانون«توسط آدام اسميت و » اصالت لذت عاطفي«ميل، 
اي  ديشه). با توجه به اين مباني ان1387توسط برتراند راسل تقرير شده است (بيدآباد، 

داري متأثر از  زدگي در غرب سرمايه توان دريافت كه عوامل موثر بر نحوه مصرف مي
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هاي اجتماعي مختلف به دوران  وسيله گروه تري بود كه به هاي فرهنگي قديمي ارزش
توان به عنوان يك  داري منتقل شد. مصرف در پايان سده بيستم غرب را نيز مي سرمايه

هاي فرهنگي است و صرفاً  ها و نماد ديد كه شامل نشانهروند اجتماعي و فرهنگي 
برخاسته از عوامل اقتصادي نيست. در نگاه اقتصادي، در حصول به محدوده افراطي 

كننده اجازه استفاده از همه كاالها و خدمات عرضه  مصرف 15مصرف، محدوديت بودجه
دوديت بودجه، ميزان شود با مالحظه مح هد؛ لذا او مجبور مي د شده در بازار را نمي

هزينه خريد كاال و خدمات را مساوي بودجه خود قرار دهد. اين اتفاق در نقطه تماس 
1دهد ( خط بودجه و منحني مطلوبيت شخص رخ مي � � 2 " � 3 !  � � 2 � ' / � / � � � � /.( 

اما گاهي اوقات، عوامل فرهنگي، حتي اين نظم معرفي شده توسط نظام 
ردادن امكانات بودجه و ميزان رضايتمندي افراد حاصل داري را كه با برابر قرا سرمايه

گرايي افراطي  زنند و انسان را بيش از پيش به ورطه مصرف شود، بر هم مي مي
كشانند. مردم در اين شرايط حتي در صورتي كه استطاعت خريد كاالهايي را كه در  مي

ته باشند، ممكن شوند نداش مي ها در مطبوعات و در تلويزيون به تصوير كشيده  فيلم
توان مصرف را  افتد. بنابراين مي است آن كاالها را بخواهند و اغلب نيز چنين اتفاقي مي

در اين موارد كه امروزه هم از رواج زيادي برخوردارند، امري مبتني بر خواست دانست 
گرايي در خريد كاالها   نه امري مبتني بر نياز. اين روند مصرف، امروزه منجر به افراط

زده كردن مردم يك كشور، موجب بروز اسراف  شده كه نتيجه اين امر، عالوه بر مصرف
)شود ( و تبذير در جامعه مي " ) " ) * � � � � + � � � � ' # , + +.( 

هاي مسلمانان براي  ها و انگيخته ويژه دين مبين اسالم، انگيزه اما در اديان الهي و به
جمله مصرف، رنگ  ادي منهاي اجتماعي، سياسي و در امور اقتص فعاليت در زمينه

ها نيست كه  جديدي به خود گرفت. ديگر تنها اين منفعت شخصي و دنيوي انسان
كند. بلكه در نگاه اديان الهي تقرب به درگاه  محدوده توليد و مصرف را مشخص مي

رود و ساير  الهي و كسب رضاي پروردگار از مهمترين انگيزهاي افراد به شمار مي
توانند مفيد واقع شوند كه در راستاي اين انگيزه الهي باشند. لذا  مي ها در صورتي انگيزه

تبعيت از حكم شارع كه اين حكم صفت عقالني را نيز با خود دارد، در همه رفتارها از 
جمله رفتار مصرفي از لوازم سبك زندگي ديني است. اين نوشتار درصدد ارائه 
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ي مصرفي افراد را به سبك عقالني ها، سبك زندگ هايي است كه دنبال كردن آن شاخص
است نزديك سازد. در طول نوشتار، پس از تبيين   زندگي كه از جانب شارع معرفي شده

هاي مصرف از ديدگاه  شده، به بررسي شاخص  كار گرفته مختصري از روش تحقيق به
هاي مصرف غير  ها به طور كلي به دو دسته شاخص شود. اين شاخص اسالم پرداخته مي

شوند. دسته اول مشمول بر  هاي مصرف عقالني تقسيم مي ني و شاخصعقال
هاي مصرف تفريطي است. دسته دوم نيز  هاي مصرف افراطي و شاخص شاخص
هاي مصرف عقالني بررسي  هاي مصرف مورد تأييد اسالم را در قالب شاخص شاخص

 كند. مي

 . روش تحقيق1

است. براي  ليل محتوا انجام شده اين پژوهش به روش كيفي و با استفاده از روش تح
اي استفاده شده  هاي مطالعه متون و اسناد كتابخانه هاي كيفي از روش گردآوري داده

هاي لغت، آيات و روايات هستند. در ابتدا  شده، عبارت از فرهنگ  است. اسناد استفاده 
لغت  هاي جستجوي شبكه واژگاني مفاهيم كليدي و مرتبط با موضوع تحقيق در فرهنگ

گيري در تحقيقات  گيري در اين جستجو همانند نمونه است. روش نمونه انجام شده
كيفي از نوع هدفمند است و حجم نمونه نيز به سطح اشباع نظري مسائل تحقيق 

افتد كه محقق به اين نتيجه برسد كه در  بستگي دارد. اشباع نظري زماني اتفاق مي
ي مشابه دست يافته و مفاهيم جديدي ظهور نيابند ها اي از كار به مفاهيم و پاسخ مرحله

)4 2 � - ! � 3 5  � � � - - � � � � لذا پس از رسيدن به شبكه واژگاني فوق، به جستجوي ابعاد ). #
شد و غناي مفهومي شبكه با استفاده از آيات و  اين شبكه در آيات و روايات پرداخته

تا مرحله اشباع نظري ادامه يافته و استفاده از اين آيات و روايات نيز   روايات باالتر رفته
 است. 

تحليل و بررسي شدند.  16شده با روش تحليل موضوعي  هاي نهايي گردآوري داده
ها به استخراج يك سري  بندي داده بندي و مقوله در تحليل موضوعي محقق با طبقه

مرحله در نهايت در اين مرحله نيز پس از  پردازد. مفاهيم و الگوهاي بنيادين معنايي مي
  ها پرداخته سنجي مفهومي آن هاي استخراج شده و نسبت كفايت نظري به مدلسازي داده
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است. مدلي كه در انتهاي نوشتار براي محدوده عقالني مصرف ترسيم شده،   شده
سنجي مفهومي است. در ادامه به بسط نتايج اين تحقيق پرداخته  حاصل اين نسبت

 شود. مي

 اسالم هاي مصرف از نگاه . شاخص2

» الجاهل اال مفرطاً أو مفرّطا  ال تري«در حديث شريفي از اميرالمؤمنين(ع) آمده است: 
بيني مگر آنكه افراط يا  )؛ يعني: جاهل را نمي462، ص70، حكمت1388البالغه،  (نهج

تفريط كننده باشد. ادات حصر در اين كالم نشان دهنده اين است كه خصوصيت 
ل، افراط و يا تفريط است. با توجه به تقابل صريح عقل و هاي جاه مشترك تمام انسان

كه عاقالنه يا جاهالنه باشد و همچنين با گرفتن  كه رفتاري نيست مگر آن جهل و اين
توان به تعريف مناسبي از رفتار عقالني رسيد. با استفاده  مفهوم مخالف از اين كالم مي

دور بودن از افراط  هاي عقالني، به يابيم كه خصوصيت مشترك رفتار از اين كالم در مي
و تفريط است. در طول نوشتار، با معيار قرار دادن اين كالم اميرالمؤمنين(ع) 

كنيم با استخراج  شوند. لذا در ادامه تالش مي هاي مصرف عقالني استخراج مي شاخص
كننده اين دو  هاي ترسيم شبكه واژگاني و سپس شبكه مفهومي افراط و تفريط، شاخص

فهوم را شناسايي كرده و محدوده رفتار عقالني افراد در بعد مصرف، يعني مصرفي كه م
 از افراط و تفريط به دور باشد را نشان دهيم.

 هاي حد مصرف غير عقالني . شاخص3

كند كه به دور از افراط و تفريط باشد. لذا  اي از مصرف را پيشنهاد مي اسالم گونه
هاي مصرفي افراطي و  و دسته شاخصهاي مصرفي غيرعقالني به د شاخص
 شوند. هاي مصرفي تفريطي تقسيم مي شاخص

 هاي حد مصرف افراطي . شاخص3-1

روي كردن و  گزاف كاري كردن، زياده  معناي از حد در گذرانيدن، به  افراط در لغت به
اسالم در موارد متعدد، انسان را از ). 3076، ص7، ج1338اسراف كردن است (دهخدا، 
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روي در مصرف است كه در  روي، زياده روي باز داشته است. يكي از انواع زياده هزياد
روي در مصرف را  هاي مختلفي از سوي اسالم نهي شده است. به طور كلي، زياده قالب

توان همان افراط در مصرف ناميد. افراط داراي ابعاد مختلفي است اين ابعاد در قالب  مي
 شوند.  يارزهاي مفهومي آن تبيين م هم

اولين شاخص مفهومي مصرف افراطي، اسراف در مصرف است. تجاوز از حد در 
). اسراف ضد 417ق.، ص1414الزين،  شود (عاطف همه افعال انسان، سرف ناميده مي

روي، و تجاوز از حد است در هر كاري كه باشد؛ اگرچه اسراف در صرف مال  ميانه
. اسراف گاهي در كميت و گاهي در كيفيت شهرت دارد. اسراف تجاوز از اعتدال است

البيان نيز تجاوز در  صاحب مجمع). 236، ص1373رود (راغب اصفهاني،  كار مي به
). در 1363جانب افراط را اسراف و در جانب تقصير را سرف ناميده است (طبرسي، 

، 6ق.، ج1302(الحسيني، » لبنها ةبكثرسرفت االم ولدها، افسدته «لغت آمده است 
)؛ يعني از شدت شير دادن كودك را بيمار كرد. بنابراين، اسراف هرگونه 137ص

كاري و هرگونه درگذشتن از حد است و مصرف بيش از حد حاجت و مصرف  گزافه
شود. اين مسئله حتي در بخشش و سخاوت داشتن نيز  غيرمعقول نيز اسراف شمرده مي

إن للسخاء مقداراً فإن زاد «يند: فرما صادق است. تا جايي كه امام حسن عسكري(ع) مي
اي دارد كه اگر از آن  )؛ يعني: سخاوت اندازه17ق.، ج1403(مجلسي، » عليه فهو سرف

 فراتر رود اسراف است.
توان شبكه ابتدايي واژگاني را تشكيل داد. در اين شبكه اسراف  در بيان فوق مي

 ارز افراط و در مقابل قصد (اقتصاد) قرار دارد. هم

 
 . جايگاه اسراف در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم1شكل

آيد. از مواردي كه در مباحث نظري توجه  هاي مختلف پيش مي اسراف در عرصه
ناچيزي به آن شده است، اسراف در قضاوت است. خروج از حد ميانه در حكم و 

البالغه خطاب به افراد و  المومنين(ع) در نهجقضاوت اسراف گفته شده است. امير
و ان احكموا «فرمايند:  كنند مي هاي خود مشخص نمي حاكماني كه حدود را در قضاوت

قصد       اسراف افراط
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)؛ يعني و اگر حكم بدهند (در صدور حكم 298ص  ،194البالغه، خطبه  (نهج» اسرفوا
هي نيز در كنند. همچنين از حركت در مسيري غير از مسير هدايت ال خود) اسراف مي

منابع ديني به اسراف تعبير شده است. در قرآن كريم نيز پس از برشمردن نصايحي از 
اسرائيل پيرامون نحوه هدايت الهي، از كلمه مسرفين  سوي حضرت موسي به قوم بني

وأَنَّ  الْآخرَةِفي الدنْيا ولَا في  دعوةٌلَا جرَم أَنَّما تَدعونَني إِلَيه لَيس لَه «استفاده شده است: 
)؛ يعني: قطعاً آنچه مرا به 43(غافر: » مرَدنَا إِلَى اللَّه وأَنَّ الْمسرِفينَ هم أَصحاب النَّارِ

خوانيد، نه دعوت (و حاكميتي در دنيا) دارد و نه در آخرت؛ و تنها  سوي آن مي
كنندگان اهل آتشند.  اوند است و اسرافبازگشت ما در روز قيامت به سوي خد

دادند و از  اي، ايمان خود را از دست مي اسرائيل در موارد متعدد و با وقوع هر حادثه بني
ها و آمدن كلمه مسرفين در ادامه  شدند لذا از اين نحوه رفتار آن مسير هدايت خارج مي

شود.  سراف محسوب ميتوان در يافت كه خروج از مسير هدايت الهي نيز ا اين آيه مي
شود، اسراف در مصارف است كه نقش مهمي در  اما اسرافي كه در عرف به آن اشاره مي

عدم برقراري عدالت اجتماعي و توازن اقتصادي دارد. اين گونه از اسراف در موارد 
زيادي از آيات قرآن و كالم معصومين مورد نكوهش قرار گرفته و عبارت از دور 

هو الَّذي «نادرست از مواد مصرفي است. در قرآن كريم آمده است: ريختن و استفاده 
أَنشَأَ جنَّات معرُوشَات وغَيرَ معرُوشَات والنَّخْلَ والزَّرع مخْتَلفاً أُكُلُه والزَّيتُونَ والرُّمانَ 

وآتُواْ حقَّه يوم حصاده والَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ  متَشَابِهاً وغَيرَ متَشَابِه كُلُواْ من ثَمرِه إِذَا أَثْمرَ
هاي هاي معروش و باغو اوست خدايي كه باغ  )؛ يعني:141(انعام: » يحب الْمسرِفينَ

غير معروش را آفريد و نيز خرما و انواع زراعت را كه طعم هاي مختلف دارند و 
ها هرگاه  ت مشابه و غير مشابه دارند. از ميوه آنهمچنين زيتون و انار را كه با هم، جها

به ثمر نشست بخوريد و حق آن را در وقت برداشتش بپردازيد و اسراف نكنيد كه 
 خداوند مسرفان را دوست ندارد.

پردازان  اما در نظام اقتصادي متعارف اين اصل مورد پذيرش قرار نگرفته و نظريه
اي از موارد در زمان ركود،  صادي، در پارهاقتصاد غرب حتي جهت نيل به اهداف اقت

كه روز شانزدهم آن روز  1981كنند. به عنوان مثال، در اكتبر  اسراف را توصيه مي
جهاني غذاست، جامعه اقتصادي اروپا تصميم گرفت براي جلوگيري از پايين آمدن 
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اً از موارد ها، مازاد مواد غذايي خود را به دريا بريزد. اين رفتار در اسالم قطع قيمت
 اسراف شمرده شده و مذموم است. 

دومين شاخص مفهومي مصرف افراطي، مصرف همراه با تبذير است. تبذير از 
باز بودن و  ريشه بذر و به معناي تفريق و پخش كردن است. در لغت همان دست

شار و به انت» فرّقه اسرافاً«پراكندگي است. تبذير به معني تفريق است. و بذر المال يعني 
باشد و بعدها براي كسي كه مال خود را  گويند. كه از بذر مي علم هم بذر علم مي

). تبذير و تضييع مال 37، ص1373كند استعاره شد (راغب اصفهاني،  ريخت و پاش مي
توان تبذير را جزء اسراف محسوب كرد  روي است و به اين اعتبار مي نيز تجاوز از ميانه

 ).9ص، 1359(موسسه در راه حق، 

 
 . جايگاه تبذير در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم2شكل

نيز دارند.   اما با وجود شباهت مفهومي اسراف و تبذير، اين دو مفهوم تفاوت
تفاوت اسراف و تبذير در اين است كه اسراف، تجاوز از حد كمي مصرف است اما 

 ).130-128، صص1359حد كيفي آن است (صدر،  تبذير تجاوز از
وآت ذَا الْقُرْبى «در قرآن كريم از مبذرين به عنوان برادران شيطان ياد شده است: 

ينِ وانَ الشَّياطذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوبيراً إِنَّ الْمذتَب ذِّرالَ تُببِيلِ ونَ السابينَ وكسالْمو قَّهكَانَ ح
)؛ يعني: و حق نزديكان را بپرداز و مستمندان در راه 27و26(اسراء:  »يطَانُ لرَبه كَفُوراًالشَّ

كنندگان، برادران شيطانند و  مانده را؛ و هرگز ريخت و پاش و تبذير مكن. چراكه تبذير
گويند كه اموال خود  . مبذّر به كسي ميشيطان در برابر پروردگارش بسيار ناسپاس بود

كند  حد و حصر و بدون مراعات موازين شرعي و عقلي ريخت و پاش ميرا بي 
جا نيز مصداق بارز تبذير است. شواهد  مورد و بي ). مصرف كردن بي1383(كالنتري، 

. وقتي از امام جعفر 17روايي متعددي نيز مبني بر نفي تبذير در اسالم وجود دارد
 طاعةاهللامن انفق شيئاً في غير «صادق(ع) درباره آيه فوق سوال شد حضرت فرمودند: 

 )188، ص3تا، ج (فيض كاشاني، بي» فهو مبذر و من انفق في سبيل اهللا فهو مقتصد
يعني: كسي كه در راه غير خدا انفاق كند مبذر و كسي كه در راه خداوند انفاق كند 

افراط   اسراف   تبذير 
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شود كه تبذير امري مذموم و اقتصاد  از مفهوم اين كالم دريافت مي 18ميانه رو است.
توان جزء ديگري از شبكه مفهومي  امري ممدوح است. با توجه به مفهوم اين آيه مي

 يعني اقتصاد را به ترتيب زير وارد مدل كرد.

 
 . جايگاه اقتصاد و تبذير در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم3شكل

ارز مصرف افراطي  توان آن را هم مصرف كه ميروي در  يكي ديگر از اَشكال زياده
بندوباري  دانست، مصرف مترفانه است. اتراف در لغت، طغيان از حدود و رهايي در بي

). اتراف از ريشه ترفه به معناي زندگي خوش گرفته 1367و شهوات دنياست (طريحي، 
دنيوي و هاي  برد و از لذت شده است. مترف كسي است كه در فراخي نعمت به سر مي

روي به  كليد واژه زياده). 146، ص1379مند است (حسيني،  امكانات مصرفي زياد بهره
 سازد. معناي افراط، جايگاه اتراف را در شبكه مفهومي روشن مي

 
 . جايگاه اتراف در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم4شكل

هاي مترفان و برخورداران از  پيامبران در هنگام رسالت خود، همواره با مخالفت
رفت، اما ريشه اين  گونه افراد مي اند و هميشه بيم كفر اين هاي سرشار مواجه بوده نعمت

هاي منفي  توان اين را مطرح كرد كه ريشه برخورد برخوردها كجاست؟ تا چه اندازه مي
وكَذَلك ما أَرسلْنَا من قَبلك في «و برخورداري بوده است؟  بارگي و سيري مترفان، شكم

» وإِنَّا علَى آثَارِهم مقْتَدونَ أُمةٍمن نَّذيرٍ إِلَّا قَالَ متْرَفُوها إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى  قَرْيةٍ
اي فرستاديم  )؛ يعني: و همانطور در هر مملكتي كه پيش از تو بيم دهنده23(زخرف: 

ها راه  ايم و ما به دنبال آن متنعمان آن مملكت گفتند: ما پدران خود را بر ملتي يافته
رداري از مواهب هاي زياد و برخو رويم. مترف، آنهايي هستند كه در اثر نعمت مي

اند  سرشار زندگي، خوي درندگي و يا هوسبازي و شهوتراني پيدا كرده و فاسد شده
 ). 13ق.، ص1397(گرامي، 

اقتصاد        تبذير        

اتراف        روي)(زياده افراط
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كردن، ضايع كردن و بيهوده رها كردن  مفهوم ديگر، اضاعه است كه به معني هالك
كه طور  يعني همان). 2856، ص7، ج1338رود (دهخدا،  كار مي و به تأخير انداختن به

جعفر (ع)  بن نبايد مال را اسراف كرد، وا نهادن مال هم قبيح و مذموم است. موسي
(كليني، » السؤال ةكثرالمال و  ةاضاعانّ اهللا عز و جل يبغض القيل و القال و «فرمايند:  مي

)؛ يعني: خداوند متعال از هاي و هوي كردن و هالك كردن مال و زياد 5، ج1350
لذا انسان بايد از اموال خود به خوبي مراقبت كرده و بهترين سواي كردن بيزار است. 

شود. برخي از اموال مصرفي  استفاده را از آن ببرد. در مصرف نيز اضاعه مال ديده مي
شوند. از سوي  هستند و بايد به مصرف برسند و در صورت عدم مصرف، تضييع مي

ه سطح مناسب، برخي از ديگر در بسياري موارد نيز الزم است جهت رساندن مصرف ب
هاي مصرفي تبديل كرد؛ و اگر اين كار انجام نگيرد كمبود  كاالهاي ديگر را به كاال
دنبال دارد و در عمل در اين شرايط نيز تضييع  ناپذيري را به مصرف خسارات جبران

 اموال صورت گرفته است. 

 
 مصرف عقالني از منظر اسالم. جايگاه اضاعه در مدل مفهومي حد 5شكل

حرص، شاخص ديگري براي رفتار افراطي است. حرص در لغت به معناي عالقه 
روي در آزمندي و ميل و اراده است. حرص زدن نيز به معناي  شديد به چيزي و زياده

، 1338زياده طلبيدن، بسيار خواستن و به سرعت و شتاب خواستن است (دهخدا، 
). حرص در اصطالح، در واقع حالت و صفتي نفساني است كه انسان را 440، ص17ج

انگيزد، بدون آنكه به حد و مقدار معيني اكتفا كند،  چه نياز ندارد برمي آوري آن به جمع
، 1366شود (مجتبوي،  چون حريص هرگز به حدي كه در آنجا توقف كند، منتهي نمي

ن مستقيماً به كار رفته است و در ). كلمه حرص در برخي از آيات قرآ137، ص2ج
خواهي آدم و حوا  توان به زياده برخي ديگر مفهوم آن بيان شده است. در اين ميان مي

كند.  اشاره كرد كه اين واقعه، وجود حرص را از ابتداي خلقت بشر در انسان روشن مي
فَأكَال منْها  .الخُلْد و ملك اليبلي شَجرَةِفَوسوس الَيه الشَيطانُ قالَ يآدم هلْ أدلُّك علي «

)؛ يعني: شيطان او را وسوسه كرد و گفت: اي 121و  120(طه: ...» فَبدت لَهما سؤءتُهما

اضاعه  اسراف
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خواهي تو را به درخت زندگي جاويد و ملكي بي زوال راهنمايي كنم،  آدم! آيا مي
ود حرص و افزون به خاطر وج سرانجام هر دو از آن خوردند و عورتشان آشكار شد.

هاي شيطان تن دادند و از  طلبي، حجابي در برابر چشمان آدم حوا افتاد و به وسوسه
همان زمان حرص و طمع و عشق به مواهب مادي عاملي براي ناراحتي نسل انسان شد 

حرص در رسيدن به رزق و روزي و يا همان ). 84، ص2، ج1374(مكارم شيرازي، 
و «است:  گري است كه در قرآن كريم به آن اشاره شدهحرص در مصرف نيز مسئله دي

أو لَهواً انفَضوا الَيها و تَرَكُوك قائماً قُل ما عنْد اهللاِ خَيرٌ منَ اللَّهوِ و منَ  تجارةًإذا رأوا 
)؛ يعني: هنگامي كه تجارت يا سرگرمي و لهوي 11(جمعه: » و اهللاُ خَيرُ الرّازِقين التجارةِ

رودن و تو را ايستاده به حال خود رها  شوند و به سوي آن مي ا ببينند، پراكنده مير
كنند، بگو آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خدا بهترين روزي  مي

دهندگان است. اين آيه اشاره به زماني است كه حضرت رسول(ص) در حال خواندن 
دن صداي كاروان تجار نماز را رها كرده محض شنيخطبه نماز جمعه بودند كه مردم به

ها حريصاني بودند كه به خاطر به دست آوردن مال، نماز بسوي آن كاروان شتافتند، آن
). در بيان معارف ديني، پرهيز 91-90، صص2، ج1374را رها كردند (مكارم شيرازي، 

حرص را نيز توان  نيازي افراد است. لذا با توجه به اين مطالب، مي از حرص موجب بي
 در شبكه مفهومي وارد كرد:

 
 . جايگاه حرص در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم6شكل

 هاي حد مصرف تفريطي . شاخص3-2

شد. در اين بخش تالش   هاي افراطي مصرف سخن گفته در بخش پيشين از شاخص
كنيم شبكه مفهومي تفريط كه نقطه مقابل افراط است را مورد بررسي قرار دهيم.  مي

توانند مرزهاي  ارز آن مي تفريط نيز همانند افراط حدي مذموم است و مفاهيم هم
  تعرف«را نمايان سازند. چرا كه شود  محدوده مصرفي كه از جانب دين تجويز مي

شود.  گيري و قبض بيش از اندازه در رفتار را شامل مي تفريط سخت». االشياء باضدادها

حرص  روي)افراط (زياده 
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كردن و كمي كردن در كاري و ضايع كردن آن است و در  تفريط كردن به معناي كوتاهي
هاي مصرف تفريطي  ). شاخص811، ص14، ج1338مقابل افراط قرار دارد (دهخدا، 

 ارت از چون اقتار، اهمال، امساك، و بخل هستند. عب
گرفتن بر انسان در رزق و روزي است  اقتار در لغت به معني كمبود و تنگ

گويند. انسان بسيار پير  ). انسان بسيار بخيل را قتور مي3159، ص7، ج 1338(دهخدا، 
ره است. در قرآن هاي شيطان قت گويند و عالوه بر آن يكي از نام و فرتوت را نيز قتور مي

ربي إِذاً  رحمةِقُل لَّو أَنتُم تَملكُونَ خَزَآئنَ «كريم در ذم تفريط در مال آمده است: 
 كْتُمسانُ قَتُوراً خَشْيةَلَّأَمكَانَ االنسنفَاقِ و؛ يعني: بگو اگر شما مالك 100(اسراء: » اال(

كرديد كه  نظري)، امساك مي طر تنگخا خزائن پروردگار من بوديد، در آن صورت (به 
 نظر است.  دستي شما شود و انسان تنگ مبادا انفاق مايه تنگ

توان  اسالم مردم را از اقتار منع نموده و آن را قبيح دانسته است كه نمونه آن را مي
داند و افرادي را  در آيه فوق مشاهده كرد. اسالم مصرف كمتر از نياز فرد را صحيح نمي

دهند مورد سرزنش قرار  اطر ترس از فقر، مصرف خود را تا اين حد كاهش ميخ كه به 
 ارز تفريط وارد مدل مفهومي كرد. عنوان هم توان به داده است. لذا اقتار را مي

 
 . جايگاه اقتار در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم7شكل

شود، بخل است. بخل به معناي  آن پرداخته مي مفهوم ديگري كه در اين مجال به
همچنين بخل حبس ). 715، ص10، ج1337منع كردن و امساك كردن است (دهخدا، 
، 1، ج1363شود (راغب اصفهاني،   داشته  كردن اموالي است كه حق نيست نگه

) و لذا در مسئله مصرف جايگاهي حياتي دارد. بخل و امساك در واقع 152ص
دهند. يعني اقتار چهره ظاهري  قي و صفات پنهان انسان قتور را نشان ميهاي اخال چهره

و بخل همان فقر مصنوعي و باطني است كه شخص به دست خودش براي خودش 
هاأَنتُم هؤُلَاء تُدعونَ لتُنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من «است:  سازد. در قرآن كريم آمده مي

ن يبمخَلُ وماً يبلْ قَودتَبا يسلَّوإِن تَتَوالْفُقَرَاء و أَنتُمي والْغَن اللَّهو هن نَّفْسخَلُ عا يبخَلْ فَإِنَّم
ثَالَكُملَا يكُونُوا أَم ثُم ؛ يعني: آري شما همان گروهي هستيد كه براي 38(محمد:  »غَيرَكُم(

اقتار   تفريط
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ورزند و هر كس بخل ورزد،  بخل ميشويد. بعضي از شما  انفاق در راه خدا دعوت مي
نياز است و شما همه نيازمنديد؛ و هرگاه  نسبت به خود بخل كرده است؛ و خداوند بي

ها مانند شما  آورد. پس آن سرپيچي كنيد، خداوند گروه ديگري را جاي شما مي
آيد كه فرد  وجود مي بخل در شرايطي به كنند). نخواهند بود (و سخاوتمندانه انفاق مي

جايي كه همواره  داراي توانگري است و در استفاده از منابع محدوديتي ندارد. اما از آن
كند اموال خود را ذخيره  ترس از اين دارد كه اموال خود را از دست بدهد لذا تالش مي

كند. به فرموده قرآن كرده و حتي در حد مصرف روزمره مورد نياز نيز از آن استفاده ن
افتد. در آيه فوق، از  گونه افراد مي كريم، بخل در قيامت همچون طوقي بر گردن اين

پرهيز از انفاق به بخل ورزيدن تعبير شده است. انفاق از ماده نفق داراي معاني متفاوتي 
است كه يكي از معاني آن مصرف كردن است. كلمه نفقه كه مايحتاج و حق زن و 

دهد نيز از همين ماده آورده  ت و هزينه مصارف زندگي آنان را تشكيل ميفرزند اس
، 1368شده است. بنابراين مصرف كمتر از اندازه نيز بخل ورزيدن است (اكبري، 

). پس بخل و امساك در مصرف نيز به لحاظ مفهومي قرابت زيادي با 112-109صص
نيز قرابت مفهومي امساك و سوره اسراء  100مصرف تفريطي دارند. همچنين مفاد آيه 

 سازد. اقتار را روشن مي
در روايتي از نبي اكرم(ص)، تقابل سخاوت، بخل، كرامت و لئامت به خوبي 

: سخي و كريم، و بخيلٌ و لَئيم. أربعةٌالرّجالُ «فرمايند:  روشن شده است. ايشان مي
لُ و يعطي، والبخيلُ: الّذي يأكُلُ و ال فالسخي: الَّذي يأكُلُ و يعطي، والكريم: الَّذي ال يأكُ

، 1ق.، ج1403(محمدي ري شهري، » : الّذي ال يأكُلُ و ال يعطيو اللّئيم يعطي
اند: سخي و كريم و بخيل و لئيم؛ پس سخي  مردم چهار دسته )؛ يعني:1609حديث

ت كند؛ و كريم كسي اس خورد و همچنين به ديگران هم عطا مي كسي است كه خود مي
كند؛ و بخيل كسي است كه خود  خورد و آنچه كه دارد به ديگران عطا مي كه خود نمي

خورد  دهد و لئيم كسي است كه آنچه دارد نه خود مي خورد ولي به ديگران هيچ نمي مي
بنابراين كرامت و سخاوت از صفات محمود در مصرف كند.  و نه به ديگران بخشش مي

توان اينگونه  اند. اين چهار صفت را مي مت قرار گرفتههستند اما بخل و لئامت مورد مذ
 وارد مدل كرد:
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 . جايگاه بخل و امساك در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم8شكل

ارزي دارد.  عسر و حرج از ديگر مفاهيمي است كه با مصرف تفريطي رابطه هم
باشد و  عين و فتح را، اسم مصدر به معناي تنگي، سختي و تنگدستي ميعسر به ضم 

در مقابل يسر قرار دارد. حرج به فتح حاء و راء نيز اسم مصدر و به همان معناست 
ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم « فرمايند: خداوند در قرآن كريم مي). 95، ص1373(كشوري، 
ني: خداوند اراده نكرده است كه براي شما عسر و حرجي قرار )؛ يع6(مائده: » منْ حرَجٍ

اند، حرمت حرج بر غير هم  جا كه خداوند حرجي بر بندگان روا نداشته از آن .دهد
واضح است. بنابراين انحصار و اكتناز امكانات و اشياء كه موجب عسر و حرج ديگران 

راتع را قرق كرده و از ديگران گردد حرام است. تا آنجا كه پيامبر(ص) به توانگري كه م
در اسالم قرق وجود ندارد. حتي استفاده » في االسالم  ال حمي«كرد فرمودند:  سلب مي

كه موجب حرج نباشد و منفعت  بردن مالك از ملك خويش مشروط است به اين
عقاليي داشته باشد. همچنين حرمت احتكار نيز به جهت ابجاد عسر و حرج در جامعه 

كه موجب عسر و حرج باشد مكروه است نه حرام (اكبري،  احتكار بدون اين است و اال
 ). 91، ص1، ج1368

 
 . جايگاه عسر و حرج در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم9شكل

 هاي حد مصرف عقالني در نظام اقتصادي اسالم . شاخص4

گونه كه در دو بخش قبل مورد بررسي قرار گرفت، افرط و تفريط از جانب اسالم  همان
كننده در نظر اسالم  كننده و تفريط به شدت مورد نكوهش قرار گرفته است. افراط

شوند. در نظام حقوقي اسالم، مقدمه تصرف در اشياء،  هايي جاهل محسوب مي انسان
كيت، مجوزي براي هر گونه تصرف كننده است. ولي صرف مال مالكيت مصرف

باشد. بلكه محدود است و تحت ضوابطي خاص قرار دارد. اگر هم از حليت مال و  نمي

كرامت    سخاوتلئامت

بخل و 
 امساك

عسر و حرج  تفريط  
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كننده باز نبوده و از اصول خاصي پيروي  حليت تصرف بگذريم باز هم دست مصرف
صورت سلبي به برخي از اين ضوابط اشاره شد. اما ضوابط  كند. در دو بخش قبل به مي

است. اين  ها را به طريق ايجابي مطرح كرده  يز وجود دارند كه اسالم آنديگري ن
ضوابط عبارت از عدالت، انصاف، قوام، قناعت، شكر، سخاوت و كرامت هستند. 
جايگاه سخاوت و كرامت در بخش قبل تبيين شد. در اين بخش به ساير مفاهيم 

 شود. مي  پرداخته
با عدالت دارد؛ معياري كه اساس و منطق  عقالنيت در ادبيات ديني، قرابت نزديكي

سنجند. از آنجايي كه معيار  حاكم بر احكام است و همه احكام را با معيار عدالت مي
سنجش و ميزان در همه اعمال، برقراري عدالت است، اين اصل در مصرف نيز مورد 

يز گيرد. معناي عدل، قرار گرفتن هر چيز در جاي خود است. مصرف ن توجه قرار مي
از اندازه يا   بايد به نوبه خود به اندازه و در حد اعتدال صورت پذيرد و مصرف بيش

كمتر از حد، از نظر اسالم عادالنه و پذيرفته شده نيست. از مصرف غيرعادالنه به جور 
شود و در كالم معصومين عدل در مقابل جور قرار گرفته است.  يا همان ستم تعبير مي
ان بايد در ابعاد مختلف، رعايت حد اعتدال را بنمايد. با توجه به از ديدگاه اسالم، انس

 توان مفاهيمي چون عقالنيت، عدالت و جور را در شبكه مفهومي قرار داد. اين موارد مي

 
 . جايگاه عدالت در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم10شكل

است.  ديگري است كه در منابع ديني به آن اشاره شدهانصاف شاخصه ايجابي 
، 1338انصاف به معناي عدل كردن، قسط داشتن و احقاق حق كردن است (دهخدا، 

كه فرد از طرف مقابلش سودي نگيرد مگر  ). انصاف در معامله يعني اين408، ص8ج
به طرف مقابل مقدار  كه همان كه همان مقدار به او بدهد و به او ضرري نرسد مگر آن آن

كه  به عبارت ديگر، انصاف يعني اين). 856، صق.1414الزين،  رسيده باشد (عاطف
پسندند، براي ديگران نيز بپسندند و هرآنچه را كه براي  مردم هر آنچه را براي خود مي

پسندند براي ديگران نيز روا ندارند. در باب مصرف نيز مردم بايد اين قاعده  خود نمي

عقالنيت عدالت  جور  
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د و با مصرف زيادتر از حد خود، مانع مصرف نيازمندان و فقرا نشوند. را رعايت كنن
اگر هر فرد به ميزان نياز صادق خويش مصرف كند و جهت تابعيت هوي و هوس خود 
اسراف پيشه نسازد، و در عوض مسير انصاف را پيش روي خود قرار دهد، عده زيادي 

صاف در مواردي از كالم از فقراء در تمتع و مصرف با وي شريك خواهند شد. ان
معناي عدل آمده است كه اين نشان از قرابت شديد  معصومين در عرض و همراه و هم

السالم) في قَولِ اللَّه  قَالَ(عليه«اين دو مفهوم دارد. در روايتي از اميرالمومنين آمده است: 
؛ يعني: »ضُّلُعدلُ الْإِنْصاف و الْإِحسانُ التَّفَعزَّ و جلَّ إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسانِ؛ الْ

فرمودند: عدل انصاف است و  »إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسانِ« حضرت در تفسير آيه
 ).490، ص231، حكمت 1388البالغه،  احسان، بخشش بيش از حق است (نهج

 
 انصاف در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم . جايگاه11شكل

است. قوام در معناي ثبات  قوام شاخص ديگري است كه توسط اسالم معرفي شده
كند و نه تفريط  شود كه فرد در آن نه افراط مي و پايداري است و جايگاهي را شامل مي
والَّذينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُرُوا «گزيند.  و انتخابي مابين افراط و تفريط را بر مي

اماًوقَو كينَ ذَلكنند نه اسراف  )؛ يعني: و كساني كه هرگاه انفاق مي67(فرقان: » كَانَ ب
گيري  گزينند. اندازه كنند. بلكه ميان آن دو قوام را برمي گيري مي ورزند و نه سخت مي

تدبير نيكو نيز شاخصي براي دقيق و مناسب و حسن تقدير نيز قوام دانسته شده است. 
 است. شناخت قوام 

: ... و بِغَني لَا يبخَلُ بِفَضْله علَى بِأَربعةٍقوام الدينِ «فرمايند:  حضرت علي(ع) مي
ينِ اللَّهلِ دلي  )هاكه يكي از آن(؛ يعني: پايداري دين خدا به چهار چيز است...»أَهتمو

ق.). با 1403، ورزد... (مجلسي است كه خداوند دارد و به فضلش بر متدينان بخل نمي
توان قوام را پرهيز از بخل دانست. همانگونه كه در  توجه به اين حديث شريف، مي

بخش قبل به آن اشاره شد، بخل از جمله موارد مصرف تفريطي در اسالم محسوب 
توان قوام در  شود. با توجه به قرائني كه در آيات و روايات فوق وجود دارد، مي مي

احسان انصاف   عدل  
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موازين مصرف صحيح در اسالم دانست. قوام در شبكه مصرف را يكي از اصول و 
 هاي مصرف، جايگاهي حياتي و منسجم دارد.  مفهومي شاخص

باشد.  اقتصاد، شاخص مفهومي ديگري است كه در اين مبحث قابل استفاده مي
جويي بوده و مصرف  شود دالّ بر صرفه روي كه از معاني اقتصاد نيز شمرده مي ميانه

فدع االسراف مقتصداً و «فرمايند:  دهد. اميرالمومنين(ع) مي نشان ميمعتدل و صحيح را 
؛ »اذكر في اليوم غداً و أمسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل ليوم حاجتك

اسراف را رها كن و ميانه روي در پيش گير و امروز به ياد فردا باش و از مال به اندازه 
نيازمنديت (قيامت) پيش فرست (نهج ضرورتت نگه دار و اضافي آن را براي روز 

كنيم، اقتصاد  طور كه در روايات فوق مشاهده مي همان). 596، ص21، نامه1384،  البالغه
كار رفته است. لذا مصرف همراه با مشي اقتصاد توسط اسالم تكريم  در مقابل اسراف به

نقول از شده است. از سوي ديگر، اقتصاد در مقابل تبذير قرار گرفته است: حديث م
اميرالمومنين(ع) دال بر اين موضوع است: من أنفق شيئاً في غير طاعه اهللا فهو مبذر و 

؛ يعني كسي كه در راه اطاعت غير خدا انفاق كند »من أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد
تا،  رو است (فيض كاشاني، بي تبذير كننده است و كسي كه در مسير خير انفاق كند ميانه

 ).188، ص3ج 

 
 . جايگاه اقتصاد (ميانه روي) در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم13شكل

شاخص ديگر، قناعت است. در لغت از قناعت به خرسندي، رضا به قسمت، 
، 1338كاري و راضي شدن به اندك چيز تعبير شده است (دهخدا،  بسنده كردن، بسنده

). قناعت مايه رفع و تعديل بسياري از نيازهاي انسان است كه نيازهاي 487، ص33ج
ها مستثني نيستند. در منابع اسالمي و روايات متعددي بر ضرورت  مصرفي نيز از آن

 قناعت تأكيد شده است. 
 

اسراف تبذير    اقتصاد
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 اسالم. جايگاه قناعت در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر 14شكل

آخرين شاخص در اين قسمت، شكر است. معناي شكر عبارت است از قدرداني، 
شناسي. اين واژه در لغت به معناي سپاسگذاري است. اداي شكر هر  شناسي و حق اندازه

 ).468، ص27، ج1338نعمتي و نهايت آن، عمل به مقتضاي آن نعمت است (دهخدا، 
كه:  يا اين» لشيء فبما خلق اهللا الجلهاستعمال ا«اند:  در تعريف شكر چنين گفته

ق.، 1306(جرجاني، » الشكر صرف العبد جميع ما انعمه اهللا تعالى فيما خلق الجله«
است را در  ؛ يعني: شكر يعني اينكه بنده، هرآنچه كه خداوند به او عطا كرده)56ص

است. مورد خودش مصرف كند. به كار بردن شيء در راهي كه به خاطر آن آفريده شده 
وضع «اين مفهوم تطابق معنايي زيادي با عدل دارد. چرا كه در معناي عدل آمده است: 

حقيقت شكر آن است كه از نعمت در همان راهى كه براى آن ». كل شيء في مكانه
آفريده شده است استفاده شود. شكر مايه فزوني نعمت و كفر موجب فنا است. شكر 

 و مانند آن نيست، بلكه شكر داراى سه مرحله است. تنها تشكر زبانى يا گفتن الحمد هللا
شود. شكر عملى آن است  مرحله سوم كه باالترين مرحله است، شكر عملي خوانده مي

را در مورد  كه درست بينديشيم كه هر نعمتى براى چه هدفى به ما داده شده است آن
، 2، ج1374، ايم (مكارم شيرازي خودش صرف كنيم كه اگر نكنيم كفران نعمت كرده

). در بسياري از آيات قرآن، خداوند پس از امر به مصرف و بهره بردن از  497ص
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُلُوا من طَيبات ما «اند: نعمات، دستور به شكر را صادر فرموده
اى اهل ايمان از روزى حاللى )؛ 172(بقره: » رزقْنَاكُم واشْكُرُوا للّه إِن كُنْتُم إِياه تَعبدونَ

ايم بخوريد و شكر خداى را به جاى آوريد و تنها سپاس به پيشگاه كه نصيب شما كرده
هاي الهي حالت نعمت  پرستيد. اگر بشر در مقابلاو بريد اگر به طور خالص خدا را مي

شناسي و قدرداني داشته باشد، سنت الهي بر اين است كه آن  گزاري و حق سپاس
گزارانه داشته باشد و  العمل سپاس كه عكس ها را افزايش بدهد، و اگر به جاي آن تنعم

ها باشد كفران و ناسپاسي و قدرناشناسي و نعمت  شناس آن قدرشناس و حق
است بلكه موجب پيدايش يك نقمت   ناشناسي كند، نه تنها موجب زوال آن نعمت حق

قناعت         حرص      
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م لَئن شَكَرْتُم الََزِيدنَّكُم ولَئن كَفَرْتُم إِنَّ عذَابِي وإِذْ تَأَذَّنَ ربكُ«هم به جاي آن هست. 
يد؛ و به خاطر آوريد وقتى كه خداوند اعالم كرد، كه شما بندگان اگر 7(ابراهيم: » لَشَد(

شكر نعمت به جاى آريد، بر نعمت شما مى افزايم و اگر كفران كنيد به عذاب شديد 
 كنم.گرفتارتان مي

 
 . جايگاه شكر در مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم15شكل

 كرد. توان در قالب مدل زير مشاهده  هاي فوق در شبكه مفهومي را مي جايگاه مؤلفه

 
 . مدل مفهومي حد مصرف عقالني از منظر اسالم16شكل

تواند راه را جهت يافتن قواعد و موازين مصرف در نظام  تبيين اين اصول مي
سازد. با بررسي متون قواعد فقه و تطبيق اين متون بر اصول ياد  اقتصادي اسالم هموار 

 توان به اين موازين رسيد. شده مي

شكر   عدل  

تفريطيمصرف

 

اعتدال در مصرف جور در مصرفجور در مصرف

افراطيمصرفعقالنيمصرف

 اسراف

 ريتبذ

 اتراف

 حرص

 اضاعه

اقتصاد
 قوام

 شكر

 انصاف

 قناعت

تقديرحسن
تدبيرحسن

 احسان

سخاوت

 اقتار

 بخل

 امساك

 لئامت

 عسر و حرج
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 . موازين مصرف عقالني در اسالم5

مطابق با گفتارهاي فوق، در نظام اقتصادي اسالم براي مصرف محدوده مشخص و 
ايد تحت شرايط و موازيني صورت معيني وجود دارد. مصرفي كه مد نظر اسالم است ب

پذيرد كه برخي از اين موازين در فقه در قالب قواعد مشخصي مورد استفاده قرار گرفته 
اي كه به عنوان ضمانت اجرايي در  شود. قواعد فقهيه ها استخراج مي و احكام ديني از آن
مال در سه توان به اج هاي مصرف عقالني قابل استفاده هستند را مي دستيابي به شاخص

قاعده برشمرد. اين قواعد عبارتند از قاعده نفي عسر و حرج، قاعده الضرر و قاعده 
 عدم افراط و عدم تفريط.

اي باشد كه موجبات عسر و حرج و  مطابق با قاعده اول، مصرف نبايد به گونه 
كننده و چه براي ساير افراد فراهم كند. براي مثال، چه بسا  سختي را چه براي مصرف

آيد  وجود مي هايي كه در كنار آن به  كننده با مصرف بيش از حد و با بيماري كه مصرف
هم كند و از سوي ديگر مصرف كمتر از اندازه مورد موجبات سختي خانواده خود را فرا

. قاعده نفي عسر و حرج از قواعد كند نياز انسان نيز موجبات عسر و حرج را فراهم مي
باشد و مستند آن  مشهور و معروف فقهي است كه مورد قبول كليه فقهاي اماميه مي

و اجماع فقها است  است، حكم عقل اي كه در اين باره وارد شده عالوه بر آيات عديده
 ).96، ص1373(كشوري، 

قاعده دوم، قاعده الضرر است. تفسير مشهور از اين قاعده اين است كه احكام 
برد. بنابراين اين قاعده در اكثر مسائل فقهي و حقوقي آثار و نتايج  ضرري را از بين مي

اند كه فقه دائر مدار پنج روايت است  مهمي دارد. حتي برخي از فقهاي اهل سنت گفته
). در حديث 27، ص1388است (حسيني سيستاني، ها حديث الضرر  كه يكي از آن

االسالم؛ ضرر و ضرار در اسالم راه ندارد. در قرآن كريم  نبوي آمده: الضرر والضرار في
)؛ يعني: نه مادر حق 233(بقره: » بِولَدها وال مولُود لَه بِولَده والدةٌال تُضَار «آمده است: 

ه پدر. مادر بواسطه قطع شير و از اين قبيل كارها نبايد ضرر زدن به فرزند را دارد و ن
اي به فرزند خود وارد كند  به فرزند خود آسيبي برساند و پدر نيز حق ندارد هيچ ضربه

و به او ضرري برساند. اين قاعده، از جمله قواعد حاكم بر احكام اسالمي است. 
جاد ضرر و زيان شود به حكومت قاعده الضرر بدين معنا است كه اگر حكمي باعث اي
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شود. در حقيقت، قاعده الضرر تمام واسطه حكومت قاعده الضرر امر آن برداشته مي
تواند هم در جايگاه افراط و هم در جايگاه  احكام اسالم را قيد زده است. اضرار مي

صحيح كه موجب ضرر براي فرد و  تفريط معنا و مفهوم پيدا كند. مصرف از مجراي غير
است، داراي قباحت بوده و در خارج از محدوده الگوي مصرف ديني قرار دارد. اجتماع 

اي باشد  بنابراين طبق قاعده الضرر كه كبراي قضاياي فقهي است، مصرف بايد به گونه
 كه موجبات اضرار مسلمين را فراهم نكند. 

قاعده سوم، قاعده عدم افراط (اسراف، تبذير، اضاعه و اتراف) و عدم تفريط 
كند و جلوي  ، اسراف، تبذير و افراط را تقبيح مي قتار، امساك، بخل) است. اين قاعده(ا

در  مصرف حدوداين قاعده كه قاعده آخر گيرد. همچنين  مصرف زياد از حد را مي
ها از روي بخل يا  كمتر از حد نياز مردم و در سختي انداختن آن مصرفاسالم است، 

 دارد. د دانسته و افراد را از اينگونه مصرف كردن باز ميامساك نابجا و يا اقتار را ناپسن

 گيري بندي و نتيجه جمع

شد و سابقه مباحث   در اين تحقيق ابتدا به اختصار به تعريف مفهوم مصرف پرداخته
داري  ويژه در اقتصاد سرمايه  مربوط به مصرف و نظريات مختلف در اين باب را به

 ي مصرف در اسالم مورد بررسي قرار گرفت.ها تبيين شد. در ادامه مطلب شاخص
همانطور كه بيان شد، اسالم همواره با افراط و تفريط مخالف بوده و مردم را به 

شكل مصرف  نيز از اين مقوله مستثنا نيست.عقالنيت دعوت كرده است. مصرف 
نگاه گونه در قالب رفتارهايي كه منجر به اسراف، تبذير، اضاعه و اتراف شوند، از  افراط

اسالم مبغوض است. همچنين اسالم صفت افراطي حرص را مذموم شمرده است. از 
سوي ديگر، تفريط نيز از جانب اسالم نهي شده است. ميزان مصرفي كه زندگي انسان 
را در تنگنا قرار دهد شايسته نيست. لذا اسالم، اقتار، لئامت، بخل و امساك در مصرف 

 كند. في ميشوند را ن كه موجب عسر و حرج مي
بنا به توصيه اسالم، مسلمانان در مصرف خود بايد اصول عدالت، انصاف، اقتصاد، 

تنها نسبت به خود بلكه نسبت به تمامي اعضاء  قناعت، شكر و قوام جامعه مسلمين را نه
جامعه اسالمي رعايت كنند و در رفتار مصرفي خود احسان، سخاوت و كرامت را پيشه 
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ر و حسن تدبير عمل كنند. با توجه به اصول بيان شده، مصرف سازند و با حسن تقدي
كند و بر مسلمين  در جامعه اسالمي از موازين و احكام تكليفي خاصي پيروي مي

واجب است كه نسبت به اجراي احكام تكليفي اقدام كنند. قواعد حاكم بر اين احكام 
افراط (اسراف، تبذير، عبارتند از قاعده نفي عسر و حرج، قاعده الضرر، قاعده عدم 

 اضاعه و اتراف) و قاعده عدم تفريط (اقتار، امساك، بخل). 
لذا با توجه به اين اوصاف، جهت رسيدن به الگوي مناسب مصرف در نظام 
اقتصادي اسالم، ضرورت بازبيني در نظريه مصرف، به نحوي كه با اين اصول و قواعد 

شود.  ي كنند، به روشني احساس ميتطبيق داشته باشند و دستورات اسالم را پيرو
تك اصول و ضوابط ذكر شده است به  بنابراين، پيشنهاد اين تحقيق، تدقيق در تك

يك از اين اصول و قواعد  ها و عملياتي نمودن ابعاد هر سازي آن نحوي كه بتوان با كمي
 يافت.  به محدوده روشني براي تعيين حد مصرف در اسالم دست 

 هايادداشت
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. از شاگردان افالطون و معاصر با سقراط است.13
پيروفلسفهدركرد.عمرسالهفتادوشدمتولدميالدازپيش341سال. در14

6 بود.حساصالتطرفدارفيلسوفذيمقراطيس K 7  R G C = D @ U F < L @ H 9 ; < @6 M 7  @ A D 8 9 @ ; U 9 < 9 N ? L ; L
امام ششم شديم. آن حضرت رطب طلب كرد و در   گويد: وارد خانه . بشر ابن مروان مي17

انداختند. در اينجا حضرت توقف  هاي خرما را دور مي حين خوردن برخي از حضار هسته
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نموده و دست از خوردن كشيدند و فرمودند: اين كار را مكن چرا كه اين كار تبذير است و 
). 75ق.، ج1403دارد (مجلسي،  را دوست نميهمانا خدا فساد و تباهي 

» اال و انّ اعطاءالمال في غير حقّه تبذير و اسراف« . همچنين اميرالمؤمنين(ع) فرمودند:18
درستي كه عطاي مال در موضع ناصحيح آن اسراف و تبذير است. ): به126البالغه، خطبه (نهج

آتَاهم اللّه من َفضْله هو خَيراً لَّهم بلْ هو شَرٌّ لَّهم سيطَوقُونَ والَ يحسبنَّ الَّذينَ يبخَلُونَ بِما . «19
 ميو لُواْ بِهخا بةِمياملُونَ خَبِيرٌ الْقما تَعبِم اللّهضِ واألَرو اتاوميرَاثُ السم لّهل؛ 180عمران:  (آل» و(

كنند، گمان  را خداوند از فضل خويش داده انفاق نميورزند و آنچه  يعني: كساني كه بخل مي
نكنند اين كار به سود آنان خواهد بود. بلكه براي آنان شر است؛ به زودي در روز قيامت آنچه 

ها و زمين  افكنند و ميراث آسمان را نسبت به آن بخل ورزيدند، همانند طوقي به گردنشان مي
 دهيد آگاه است. از آنِ خداست و خداوند از آنچه انجام مي
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