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  پیشینه بحث
محققان اسالمی به خصوص فقها، ضمن مباحث فقهی خود و به پیروي از رهنمودهـا و سـخنان   

به برخی از مباحث مربوط به هزینه سازي و مصارف مالی پرداخته اند و پـاره اي  ) ع(رسیده از معصومان
ــوان    ــان مــی ت ــن می ــد کــه درای ــرار داده ان ــورد توجــه ق ــده م ــه طــور پراکن از شــیخ  از احکــام آن را ب

در ) 676م(در سرائر، محقق حلـی ) 598م(در دوکتاب مسبوط و خالف، ابن ادریس) ق460متوفاي(طوسی
در جـامع المقاصـد، فاضـل    ) 940م(در کتب متعددش، محقـق کرکـی  ) 726م(شرایح االسالم، عالمه حلی

نـام  ... الم ودر جـواهر الکـ  ) 1266(در عوائد االیام و مستند الشیعه، شیخ محمدحسن نجفی) 1245(نراقی
را مـورد توجـه قـرار    ... برد که به مناسبت هاي گوناگون، احکام خوراك، پوشاك، مسکن، نفقه همسـر و 

تاکنون هیچ یک از دانشمندان : مباحث ایشان با صبغه کامالً فقهی نگاشته شده اند، ثانیاً: داده اند ولی اوالً
گیر و قابل اجرا دز عرصه هاي گونـاگون باشـد   مسلمان، بحثی مستقل و جامع که در بردارنده الگویی فرا

از طرف مقـام معظـم رهبـري حضـرت آیـه اهللا خامنـه اي       )88سال(ارائه نداده اند که با نامگذاري امسال 
بعنوان سال اصالح الگوي مصرف، امید است مقاالت، کتب و سمینارها و همایش هاي زیادي در کشور، 

  .الگوي مناسب اسالمی را تبیین نمایند
  
  

  روش تحقیق
ما در سیر مباحث ابتدا فهرست موضوعی آیات را بررسی نموده ایـم و آیـاتی کـه در رابطـه بـا      
موضوع مورد بحث ما بوده یادداشت برداري نموده و آنگاه به تفاسیر مختلف مراجعـه کـرده و تفسـیري    

وع مـورد بحـث را   جامع از آیات را بیان کرده و از سوي دیگر روایات رسیده از معصومین دربـاره موضـ  
و عـالوه بـر آیـات و روایـات دیـدگاه هـاي کارشناسـان و        . تجزیه و تحلیل ومورد استفاده قرار داده ایم

واقعیات ارائه شده از سوي ایشان را مد نظر قرار بده تا مطالـب  از پشـتوانه علمـی و دینـی و ضـمانت      
رعین حال واقـع نگـر، بـراي دیـن و     اجرایی بیشتري برخوردار شوند و از آن جایی که مردم مسلمان و د

ازاین رو . آموزه هاي دینی، درصورتی که به درستی و واقع بینانه تبیین شوند، احترام و اهتمام ویژه قائلند
   .باید روش و شیوه تحقیق دراین پژوهش را تلفیقی از شیوه هاي کتاب خانه اي و توصیفی دانست
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فصــل اول 
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  کلیات -1
  :رفررسی واژه مصب - 1-1

در زبـان فارسـی، بـه هزینـه و در زیـان انگلیسـی بـه         مصرف که واژه اي اسـت عربـی و از آن  
Consume,consumption این رو باید آن از . تعبیر می شود، مصدر میمی و اسم مکان و زمان است

   1.ردن و زمان و مکان خرج نمودن دانسترا به معناي خرج ک
د، بیشـتر از تعبیـر اسـتهالك اسـتفاده مـی کننـد و در       ولی عرب زبانان براي رساندن این مقصـو 

مصرف عبارت است از ارزش پولی کاالها و خدماتی کـه توسـط افـراد خریـداري و     «اصطالح اقتصادي 
  2».تهیه می شود

آن قسمت از درآمد که صـرف بـه دسـت آوردن    «: برخی دیگر براي تبیین مقوله مصرف گفته اند
  3.»دلذت می گردد مصرف  نامیده می شو

خـوراکی هـا،   . در دانش اقتصاد، مصرف، شامل دو گروه عمده خوراکی ها و غیرخوراکی هاست
شامل آشامیدنی ها، دخانیات، انواع نان، برنج، گوشت، لبنیات، روغن، میوه و سـبزي و غیرخـوراکی هـا    

ت شامل گروه هاي پوشاك و کفش، مسـکن، اثاثیـه منـزل، بهداشـت و درمـان، حمـل و نقـل و ارتباطـا        
  4.»خدمات متفرقه است. تفریحات و سرگرمی ها، خدمات فرهنگی و کاالها و

اهمیت این امـر بـه حـدي    . از نگاه اقتصاددانان، مهمترین عامل تعیین کننده مصرف، درآمد است
است که از نگاه آنان، مصرف، تابع درآمد است به گونه اي که هر چه درآمد بیشتر باشـد مصـرف بیشـتر    

عکس، ولی از نظر ما، باید اعتقادات و باورهاي دینی و سـطح فکـري و فرهنگـی آحـاد     خواهد بود و بر
  .ز عوامل تعیین کننده مصرف دانستجامعه را نیز ا

  
  
  
  

  

                                                
 
 لدي معین واژه مصرفمعین، محمد، فرهنگ در ج - 1
 151اخوي، احمد، اقتصاد کالن، ص -2
 274قدیري اصلی،باقر، کلیات علم اقصاد، ص - 3
 165-145محتشم دولتشاهی،طهماسب، مبانی علم اقتصاد،ص - 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ٤     

  :صطالح صرفه جوییا -1-2
صـرفه جـویی بـه مفهـوم      1.به معناي اندازه نگه داشتن و پرهیز از ولخرجی اسـت : صرفه جویی

ب آن است واین مساله براي ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه، مهم مصرف چیزي به شکل درست و مناس
واساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده و حوزه اقتصاد عمومی نیز می تواند تاثیرگذار و سرنوشت ساز 

  .باشد
صرفه جویی از نظر اقتصاددانان به معناي استفاده درست و مناسب از کـاالي اقتصـادي و بهـره    «

خـود را بـر    جاست کـه مسـئله آگـاهی و شـناخت     دراین. سبت به نیازهاي واقعی استوري و آگاهی ن
اقتصاد مصرف تحمیل می کند، در اقتصاد مصرف باید شخص به این نکته توجه کند که چه چیـزي نیـاز   
واقعی است؟ تا چه مقدار می تواند نیاز واقعی او را برآورده کند و افزون برآن، بیـرون از نیـاز واقعـی او    

  2.»ی باشدم
  

  :به تعبیر مقام معظم رهبري
صرفه جویی صحیح ، همان که در اسالم به آن قناعت می گویند، به معناي نخوردن نیسـت، بـه   «

صرفه جویی یعنـی  . معناي زیاده روي نکردن، مال خدا را حرام نکردن، نعمت الهی را ضایع نکردن است
نسـبت بـه امکانـات بـا     . ن استفاده کنیم، استفاده کنیمآن چیزي را که قابل استفاده است و می توانیم از آ

دائماً چیزهاي ماندگار را نـو کـردن، چیزهـاي ضـایع نشـدنی را دور ریخـتن ، روش       . هوس رفتار نکنیم
 3.»به نظر من مسئوالن کشور باید راه صرفه جویی و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند. درستی نیست

  .ن قناعت، اعتدال، اقتصاد، میانه روي، یاد می شودو از آن با تعابیري همچو
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 ٨،ص٨٧به نقل از جمله فرهنگیان بسیجي، سال ششم، مشاره شانزدهم، تابستان -  ٢
 ٨٨ي معظم له در مشهد، نوروز سخنران -  ٣
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  :بررسی واژه اسراف  -1-3
»االسراف :صد   1»مجاوِزه القَ

هرُ« شْ ی االنْفاقِ اَ ف ک نْ کانَ ذل و ا ، لُه االنسانُ ع علٍ یفْ لَّ ف ی کُ ف دالح ز   2.»السرَف تَجاوِ
ه انسان انجام می دهد، گرچه این کار در مورد انفاق، مشـهورتر  اسراف تجاوز از حد است در هر کاري ک

  .است
»صد   3.»السرف ضد القَ

وا«: قال اهللاُ التعالی تُرُ م یقْ ا و لَ شْرِفو ی م ا لَ ذا اَنْفَقوذینَ ا الَّ 4.»و  
  .و کسانی که هر گاه انفاق می کنند زیاده روي نمی کنند و نه سخت گیرند

سرِفی« نّ الم ارواَ م اصحاب النّ 5»نَ ه م، و قولُه ی امورِه ف دزینَ الح تَجاوِ واعلی  «: اي الْم رَفُ سـ ي الّذینَ اَ باد یا ع
م هِ س   .اي بندگاه من که بر جان خویش اسراف کردید »انْفُ

 س«: ، وقولُه نْ لی اَ رَفوا عس ذینَ اَ بادي الَّ مفُیا ع هِ 6کردید اي بندگان من که بر جان خویش اسراف» س.  
لُّ یتجاوز عن الحد المل«: السرف مع وحوظ فیه عقالً اوعرفاً، کما فی االکل الزایـد عـن الحـد و االنفـاق     ه

د العرفـی و  البیت متجـاوزاً عـن الحـ   ئونه و مقامه و جمع اثاث ن المعروف، و البناء زائداً عن شالخارج ع
اسراف  7»یشر مطلقاًالحد و المعروف فی المع خارجه عن التوسعه فی المعاش علی خالف العمل و اعمال

اسراف یعنی کاري را فراتر از ان محدوده ا ي که عقل یا عرف تعیین کرده است  مانند خـوردن بـیش از   
اندازه  یا بذل وبخشش بی حساب  یا ساختن خانه اي بـاالتر از شـان ومنزلـت شـخص  یـا اسـتفاده از       

سـعت بخشـیدن بـه    عرف براي کسی الزم می بسـیند یـا و  وسایل منزل یا امکانات بیش از اندازه اي که 
  عقالیی در هر زمینه    ور کلی کارهاي فراتر از حد عرفی ده درامد بطزندگی خارج از محدو

در فالن کار افراط و از حد آن تجـاوز  : مال را اسراف کرد، فی کذا: سرف المال«: رافاًاس -اسرف
  8».کرد ، خطا کرد، غلط کرد، جهل و نادانی کرد

ازحد درگذشتن، درگذشتن از حد میانه، از حد تجاوز کردن، زیاده از حد خـرج کـردن،   «:اسراف
  1»، گشاد بازي ، ولخرجیدستی بیهوده خرج کردن، زیاده روي، فراخ 

                                                
 
 ٢٤٣،ص٦ابن منظور، لسان العرب، ج-  ١
 ٤٠٧راعب اصفهاني، مفردات،ص -  ٢
 ٢٢١، ص٣فريوز آبادي، القاموس احملیط، ج-  ٣
 ٦٧فرقان، آیه-  ٤
 ٤٣غافر، آیه -  ٥
  ٥٣زمر ، آیه ٦
 ١١٠،ص٥التحفیق، عالمه مصطفوي، ج -  ٧
 ٧٣فرهنگ اجبدي عربي، فارسي،ص -  ٨
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ت خداونـد مصـرف شـود اسـراف     نمایان است هر چیزي که در غیر طاعـ  لغت  چنانچه از کتب
که مال را بیهوده خـرج کـردن درحـالی کـه خداونـد در جاهـاي       کم باشد و چه زیاد، یعنی ایناست چه 

مختلف انسان ها را از اسراف نهی می کند و مسرفین را برادران شیاطین می دانـد و مسـرفین را دوسـت    
  .رفوا را فراموش کردندشربوا را آویزه گوش کردند و ال تسنمی دارد ولی متاسفانه غالب افراد، کلوا و ا

  
  

  :ترافبررسی واژه ا-1-4
  2.»اترف فالن فهو مترف: التوسع فی النعمه، تعال«: الترفه

ارجعو الی مـا  : و قال ) 116/هود(و اتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه) 33/المومنین(اترفناهم فی الحیاه الدنیا 
  )64/المومنون(و اخذنا مترفیهم باعذاب) 13/االنبیاء(اترفتم فیه

و التمتع فیها من اي جهه و االتراف هو  ه العیش فی الحیاط الدنیاویه و سعم بالنعم الدنیف هو التنعان التر«
: سیع فی العیش و التنعیم فی اي جهه من التمتعات الدنیویه و امـا االتـراف بمعنـی االبطـار و االطغـاء     التو

  3.»فمعان مجازیه و من لوازم السعه فی العیش
  و مصدر آن چنین است، اترف، اتراف ریشه آن ترف می باشد که به باب افعال رفته و ماضی

روت او را به فساد کشانیده، او را مال و ث: ورزید، تَرَفَه المالُ آن مرد در ارتکاب گناه اصرار: ترف الرجل«
  4.»بی خیال کرد

  :با بررسی کتب لغت
وایـن   بیش از حد و حساب سرمایه دارند ، کسانی کهنتیجه حاصل می شود که مترف یعنی این 

ه را غالباً در راه فساد خرج می نماید و آنرا غیر از راه حالل به دسـت آورده انـد و در واقـع پـول     سرمای
  .پرست هستند و پول براي آنها بت شده است

یعنی کسی که داراي زندگی پرناز و نعمت و زندگی پر زرق و برق است، یعنی کسی کـه  : مترف
  تست و از معنویت و نور حق تهی اسغرق در مادیات ا

  
  :تبذیر  -1-5

                                                                                                                                              
 
 حممدمعني ، واژه اسراففرهنگ  -  ١
 ١٦٦مفردان راغب،ص -  ٢
 ٣٨٥،ص١ج/عالمه مصطفوي/ التحقیق -  ٣
 ١٠فرهنگ اجبدي عربي، فارسي، ص -  ٤
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از ریشه بذر است، به معناي پاشیدن تخم، و به اسراف کار از آن مبذر می گویند که مـال را مـی   
  1.»پاشد و متفرق می کند
تبذیر به معناي تفریق و اصل آن بذر پاشیدن است، بعداً بطور استعاره به آنکه مـال  : راغب گوید

انفاق « التبذیر : و فیل) 27/اسراء(»کانوا اخوان الشیاطینان المبذرین «خویش را ضایع می کند مبذر گفتند
  2»افساد المال و انفاقه فی السرف -المال فی المعاصی

این کلمه مخصوص مواردي است که انسان اموال خود را بـه صـورت غیـر منطقـی و در فسـاد      
  .مصرف می کند و معادل آن در فارسی، ریخت و پاش است

ن است که مال در غیر موردش مصرف شود هر چند کـم باشـد و اگـر    و به تعبیر دیگر ، تبذیر آ 
  .در موردش صرف شود تبذیر نیست هرچند زیاد باشد

که در ذیل این آیه در پاسخ سوال کننـده  : می خوانیم) ع(چنانچه در تفسیر عیاشی از امام صادق
هـر کـس    3.»اهللا فهـو مقتصـد   ه اهللا فهو مبذور و من انفق فی سـبیل عمن انفق شیئاً فی غیر طا«: اي فرمود

  واگر در راه خدا انفاق کند  میانه رو است  چیزي در درراه غیر خداوند انفاق کند  پس او مبذر است 
قیل ان المبتذر البذي ینفق المال فی غیر حقه، عن بن عبـاس و ابـن مسـعود و مجاهـد     «: و ال تبذر تبذیراً

گفته شـده کـه مبـذر کسـی     4.»یع ماله فی الحق لم یکن مبذراًلوانفق مداً فی باطل کان مبتذراً ولو انفق جم
    قناعت  -٦-است که مال را در غیر راه حق انفاق می 

بـه معنـاي قـانع بـودن واكتفـا بـه       )) قنع ((قناعت از 
. از فضایل بر جسته اخالقـي مـي باشـد    . ٥))اندازه كفاف 

وجود این صفت در افراد یكي از موانـع اسـراف در زمینـه    
كسي كه روحیه قناعت بر او حاكم باشـد  . مي باشد  هاي آن

در خوراك ، پوشاك ، مسكن ، وغريه ، به آنچه دارد اكتفـا  
 .مي كند ولذا اسراف مني  شود

بـیش   ٦))ما فوُق الكفاِف اسـراٌف  : ((فرمود ) ع(امام علي 
 . از اندازه ي كفاف اسراف است 

                                                
 
 ٧٣،ص١قاموس، قریشي،ج -  ١
 ٧٣،ص٨العني،ج -  ٢
 ٨٧ص١٢بگرفته از تفسري منونه، ج -  ٣
 ٦٣٤،ص٦جممع البیان،ج-  ٤
  ١٦٧٢فارسي ،ص _خلیل جر فرهنگ الروس ،عربي  -  ٥
  ٢٧٣،ص١٥نوري ،مستدرك الوسایل ،ج حمدث -  ٦
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ل آن به بنا بر این حاكم كردن روح قناعت در جامعه وتبدی
یك فرهنگ از پیش نیازهاي اساسي  براي عملي سـاخنت شـعار   

 .اصالح الگوي مصرف مي باشد 
ملُك القناعِه الیزوُل وهي  مركـب   :فرمود )): ص((پیامرب اكرم 

رضي  اُهللا تعاايل حتمُل صاحب ها ايل دارِه فأ حسن اللتوكَل فیما 
نـذلك مـن   مل تعطه والرضي مبا أعطیت  واصرب علي ما اصابك فإ

دارایي قناعت از بـني رفـتين نیسـت ،وقناعـت     : ١عزم االمور
وسیله رسیدن به رضایت اهلي است  كه صـاحب خـود را سـوار    

 .كرده  ودر منزل رضایت اهلي پیاده مي كند 
 
                               فرق قناعت وخبل -٧-١

         
ب ُخـل   البخلُ  مـن ( در تعریف خبل مي فرمایید)ع(امام كاظم 

ا بـر  خبیل كسي است كه به آنچه خد  ٢))علیه  اُهللا َب ما افرتض 
 .او واجب ساخته خبل مي ورزد 

در  داري از بذل وخبشـش اسـت   بنا بر این خبل به معناي خود
وضـعیت   ببخشد واما قناعت  اكتفا به جایي كه انسان باید

قناعـت   كفاف اسـت ،بـه بیـان دیگـر در     موجود واندازه ي
خبل ربطـي بـه    خرج شود وجود ندارد و نچه بایدامساك از آ

مفهوم كامال بـا   قدر كفاف ندارد واز حیث معناي اكتفا به
 متفاوتند یكدیگر

 
           سخاوت  -٨-١.

واز  ٣))سخو بـه معنـاي جـود وخبشـش    (( سخاوت از ریشه
سخاوت از منظر امام صادق   .شریفرتین صفات اخالقي است 

السـخي  الكـرمي  الـذي    ()خبشش مال در راه حق اسـت  )(ص(
سـخاوت  )ع(واز منظـر امـام علـي    .٤)ی نِفق  ماَله  يف حـق  
السخاُء ان تكوَن مبالك متربعـًا وان  ( داراي دو ركن است

                                                
 
 - ٢٢٥مهان ،ص -  ١
 ٣٠٥،ص٧٣وحبار االنوار ،ج ٤٥،ص٤كايف ،كلیين ،ج - ٢
  
 .١١٧٦خلیل جر ،الروس ،ص -  ٣

  ٢٣٠مشكاه االنوار يف غور االخبار ،ص -  ٤
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خبشش مال بدون در خواست عوض وچشـم  .١)مال غريك متورعًا
 پوشي از مال دیگران 

یكي از راهكارهاي اسالم براي جلوگريي از اسراف در مالكیت 
ب مسلمني به انفاق وخبشـش وتـالش بـراي اجيـاد روحیـه       ،ترغی

این مطلب هم در قران مـورد توجـه   .یسخاوت در جامعه است 
 .قرار گرفته هم در روایات به شدت مورد سفارش بوده است 

هبشـت   ٢)اجلنـه دار االسـخیاء  (مي فرماییـد  )ص(پیامرب اكرم 
 .خانه سخاومتندان است 

ن زماني است كه احساس بي از منظر قرآن ،اساس طغیان انسا
نیازي مي كند  وجتعم اموال به شكل گريي وتقویـت ایـن حـس    
كمك شایاني مي كند ،پس انسان با بذل وخبشش این اموال در 

به افراد نیازمند ،هم از اسراف در زمینه هاي  مسري حق  و
خمتلف جلوگريي مي كند وهم سالمت خویش وجامعه را تـامني مـي   

 .كند 
ست برخي افراد فاسراف را بـا سـخاوت اشـتباه    گاهي ممكن ا

بگريند ، چه بسا فرد یا افرادي كه دست به رخيت وپاش هـاي  
بیهوده زده ،دچار گناه كبريه اسراف مي شوند وبا این حال 
گمان مي كنند از سخاومتندترین افراد هسـتند  قـرآن كـرمي    

ُقـل هـل ُنَنبئـنُكم    (این افـراد را چـنني توصـیف مـي كنـد      
سریَن اعماال  الذیَن ضَلش سعی هم يف احلیـاِة الـدنیا وه ـم    باال خ

 ٣)حيسبوَن أُم ی حسنون ص نعًا
بگو آیا به مشا خرب دهیم كه زیانكارترین مردم در كارهـا   

چه كساني هستند ؟آایي كه تالشهایشان در زندگي دنیا گـم  
 شده بااین حال مي پندارند كار نیك اجنام مي دهند 

 اتالف  -٩-١
به معناي از بـني بـردن ،تبـاه سـازي     ( تالف از ریشه تلفا

لـذا  )  شيٍء الَتَلف  اهلالُك والعطب  يف كل ) (ونابود سازي است 
اتالف ونابود سازي نعمت ها ،اعم از مادي ومعنـوي وجسـمي   

یعـين در  .وروحي  از مصادیق مهم اسراف وتبذیر مـي باشـد   
ند آن را تلـف  واقع انسان اگر مايل رادر غري راه حق خرج ك

كرده است  یا اگر دانشي بیـا مـوزد  كـه بـه درد دنیـا      
وآخرت وي خنورد  وقت وعمر گرامنایه را تلف منوده است  یـا  

                                                
 
  ٣٧٥تصنیف غرراحلكم ودررالكلم ،ص -  ١
 ٢٣٠مشكاه االنوار يف غور االخبار ،ص -  ٢
  ١٠٤و١٠٣آیات سوره كهف ، -  ٣
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اگر وقت را به بطالت بگذراند وهـیچ فایـده اي بـراي او    
نداشته باشد  عمر را ضایع كرده است  اینكه روایـت شـده   

د بـدین خـاطر   خداوند بنده بیكار وپر خواب را دوست ندار
 .است كه زمان را تباه كرده است 

جهل به ارزش نعمت ها یكي از عوامل اصـلي اتـالف نعمـت    ((
اســت ، بنــابر ایــن یكــي از راهكارهــاي اساســي مبــارزه 
بااسراف ،آگاهي خبشي در زمینه ارزش وامهیت نعمـت هـا مـي    
باشد ، پایني آوردن قیمت نان وسایر نعمت ها با یارانه ، 

ش گذاري كـاذب اسـت  كـه بـا واقعیـت مسـاله        یك نوع ارز
تفاوت چشمگريي دارد و نتیجه اي جز اتالف واسراف این نعمت 

امـروزه ضـرب املثـل شـده هـیچ       ١))هاي عظیم اهلي نـدارد  
لني چیزي كه به ذهن خطور مي .ارزاني بي علت نیست ،یعين او

كند  بي ارزش بودن آن است  پس یارانه زماني مفیـد اسـت    
 . ش نعمت را در چشم مردم كم رنگ ننماید كه ارزس

                                                
 
  ٣٠،ص  گامي به سوي اصالح الگوي مصرف  شهباز ورزنه ،ابوالقاسم، -  ١
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 زهد  -١٠-١
زهد به معناي بي میلي ودر مقابل رغبت و كشش ومیـل       

است ،البته نه بي میلي طبیعي ،بلكه بي میلي روحي وعقلي 
واحلـرص    والزهد  ضد  الرغبـة ((ودر لسان العرب  چنني آمده .

  ١))رغبِةعلي الدنیا،والزهادُة علي االشیيء كلها ضد  ال
   

زاهد به كسي گویند  كه از چیزي روي گـردان وبـي میـل     و
باشد وبه اندك آن خشنود ،زهد معموال در مورد بي اعتنایي 
به دنیا  به كـار مـي رود و معـادل آن در زبـان فارسـي      
،ساده زیسيت مي باشد كه اگر زهد را یك صفت دروني بدانیم 

كسي كه در او .د ،ساده زیسيت نتیجه این بي رغبيت خواهد بو
صفت زهد باشد دنیا وزخـارف آن در چشـمش كوچـك مـي شـود       
ولذا به حداقل مصرف اكتفا منوده واز بیش از آن چشم پوشي 

 .مي كند ،چنني شخصي هرگز دچار اسراف وتبذیر مني شود
 

 فرق بني زهد ورهبانیت 
هبرت است این جواب را از زبان معلـم اخـالق ومتفكـر شـهید     

حقیقت این است كه زهد اسالمي غـري  ((بشنوییم استاد مطهري 
از رهبانیت است ،رهبانیت بریدن از مـردم ورو اوردن بـه   

بر اساس این اندیشه كه كار دنیـا وآخـرت از   .عبادت است 
یكدیگر جدا و دو نوع كار بیگانه از هم است این است كـه  
رهبانیت بر ضد زندگي وبر ضد جامعه گرایي ومستلزم كناره 

خلق وبریدن از مـردم ،وسـلب هـر گونـه مسـئولیت       گريي از
  ٢))وتعهد از خود است

 
  

 

                                                
 
  ١٨،ص٩لسان العرب ،ج -  ١
  ٢١٧مطهري، مرتضي ،سريي در ج البالغه ،ص -  ٢
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 فصل دوم 
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  مصرف بخش دوم -2
  مقدمات-2-1

   ضرورت تدبیر در مصرف -1- 2-1
مصرف ، از نگاه اقتصادي داراي اهمیت به سزایی است تا جایی که اقتصاد دانان ابراز داشته اند 

بر همین . ی از تولید و توزیع است ، از عوامل موثر در آن نیز می باشد مصرف ، در عین اینکه هدف نهای
این مصرف کننده است (( اساس ، آنان از اصلی به عنوان حاکمیت مصرف کننده سخن گفته اند ، یعنی 

براي مثال در یک جامعه .)) که به تولیدات و چگونگی تخصیص منابع تولید و توزیع شکل می دهد 
وقتی همه اولویت ها به امر جنگ و دفاع داده شود ، تولیدات و توزیع ثروت ها نیز در  مبتال به جنگ ،

بنابراین مصرف تنها تابعی از تولید و توزیع نیست بلکه از سوي دیگر ، تولید . مسیر جنگ قرار می گیرد
ی و معلولی به دیگر سخن ، میان مصرف و تولید و توزیع ، هم رابطه علّ. و توزیع هم تابع مصرف است 

   1. وجود دارد و هم این که مصرف ابزار مهمی در توجیه چگونگی تولید است 
افزون بر این، کم و کیف مصرف مسائل جانبی آن پیوند وثیق ، با فرهنگ و آداب ورسوم و 
باورهاي آحاد جامعه دارد و بطور کلی نمی توان از تأثیر فراوان این امر در نیک بختی یا شوربختی آحاد 

  . جامعه چشم پوشید 
اهمیت فراوان این امر سبب شده است ، پیشوایان بزرگ دین ، با سخن و سیره خود بر تدبیر در 
: مصرف و تقدیر معشیت تأکید ورزند شیخ طوسی به سند خود از شخصی به نام حسین نقل می کند 

بی عبداهللا جالً یقولُ لاَ ر عت مو ) : ع(س غنی اَنّ االقتصاد لَ سبِ ، فقال ابو عبد ب التَّدبیرَ فی المعیشَه نصف الکَ
عیشَه ) : ع(اهللا  ین التدبیرُ فی الم نَ الد و م لُّه سب کُ ل هو الکَ 2: ال ب  

اقتصاد و تدبیر در معشیت : به ما گفته اند : عرض می کرد ) ع(شخصی به امام صادق شنیدم
ار ، همه کسب است ، و از جمله دینداري تدبیر نه بلکه این ک: حضرت فرمودند . نیمی از کسب است 

:  می کند آمده است  نقل) ع(ی به سند خود از امام باقرو در حدیثی که آن را شیخ کلین. در معشیت است 

                                                
 
  . ٢٨٥دفرت مهکاری حوزه و دانشگاه ، مبانی اقتصاد اسالمی ، ص  -  1
  .  666حممد بن حسن طوسی ، امالی ، ص  -  ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


