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 مطالعرا  پرترا در خرانااد  از فقرزدایری برر مدّبرانه مصرف نقش بررسی (.6931) محمدعلی فشارکی، لسانی و مرجان؛ نجفی،
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  2112-6166شاپا: 

 آزاد است.  امل مقاله براساس قاانین کریتیا کامانزنایسندگان / دسترسی به متن ک ) 

در پرتو دایی از خانواده انه بر فقرزمدّبربررسی نقش مصرف 
 *ایرشتهمطالعات میان

  2محمدعلی لسانی فشارکی، 1مرجان نجفی
 61/69/2932پذیرش:         72/27/2931دریافت: 

 چکیده
ارای  معجز  جاوید پیامبر اسالم)ص( نیازمند درک عمیق و فهم دقیق بررای دریافرت رایافرت عناان بهقرآن کریم 

ای میّسرر نیسرت. از رشرتهکه این فهم جز با رویکرد و گرایش به مطالعرا  میرانکاربردی در زندگی بشری است 
شرد   مطرح  سرااایی بره گا پاسر طرفی علام انسانی بشری نظیر اقتصاد، در حل مشکال  بشرر امرروزی و 

ارای پیشرنهادی اقتصراد متعرارف در کرااش فقرر بره ا رالح نیاورد  است. سیاسرت دست بهمافقیت کامل را 
و به نهاد خانااد  تاجه چندانی ندارد. این درحالی اسرت کره اسرالم، بره خرانااد  کرد  ی اجتماعی تا یه نهاداا

ارا لحاظ اجتماعی، فرانگی و اقتصادی نگریسرته و دسرتارالعمل بهجامعه  داند    ترین نهاد تشکیلایپایه عناان به
یی بره ایرن گا پاسر ای بررای  رشرته   میانداد. در امین راستا، مطالعااای مشخصی را پیشنهاد میو سیاست

ارای مردّون جهرت ترکیر  دو اای اخیر برر اسراس رو گشاست. اقتصاد اسالمی در سال   را سااادسته از 
انره برر مدّبررو، بره بررسری نقرش مصررف  رشتۀ علام اسالمی و اقتصاد مارد تاجه قرار گرفته است. مقالره پریش

ارای عالیم اسالمی پرداخته است. اگر الگای اقتصادی خرانااد  برر اسراس آمراز به تنگا  فقرزدایی از خانااد  با 
اسالمی شکل بگیرد، این اعتقادا  و باوراا بر اعتدال در میرزان مصررف و برطررف کرردن معقرل فقرر ا رگر ار 

م سرب  روی، قناعت و شأن افراد از محارارایی اسرتند کره بررای ترسریخاااد باد. میزان درآمد، اعتدال و میانه
ارای کراربردی ایرن  زندگی اسالمی مبتنی بر عدالت و فقرزدایی از جامعره ازم و ررروری اسرت. از رایافرت

ارای اقتصرادی اولایت در مصرف زوجین و امچنین آمراز  تأ یرتاان به رابطۀ ازدواج و فقرزدایی، پژواش می
 سالمی اشار  کرد.انه در خاناادۀ امدّبرگیری الگای مصرف والدین به فرزندان در شکل
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 مقدمه
را  ارا آن که فررد یی تعبیر کردوبیش جامع از عملکرداا اای کمتاان به مجماعهسب  زندگی را می

کند، بلکره روایرت خا ری را می تأمینو را نه فقط نیازاای ا چرا که این عملکردااگیرد؛  کار میبه
سرازند )شصرتی، اایت شخصی خاد برگزید  است در برابر دیگران مجسرم مری ام که وی برای

ای تکاین یابرد کره بتاانرد امرار مربرا  بره گانه به(.  نظام اقتصاد خانااد  باید 661–691، 6939
، مقالرهرد مصرف خاد را تعیین کند. این ماا ،آناساس و بر کرد  دقت بررسی  اای خاد را بهازینه

انره و مدّبربرا محاریرت مصررف بره الگرای اقتصرادی خرانااد   ایرشتهبا رویکرد مطالعا  میان
ارای ا رلی مصررف اای قرآن و اال بیت)ع( مالفهاساس آماز قرزدایی از خانااد  پرداخته و برف

کرد، جایگا  و شأنیت اجتماعی اولایت ازینهزیستی و قناعت، روی، ساد انه را اعتدال و میانهمدّبر
 معرفی کرد  و رابطه آن با فقرزدایی و عدالت در مصرف خانااد  اسالمی را تبیین نماد  است.

 
 انه مدّبر. تعریف مصرف 1

ارز  پرالی کااارا و خردماتی کره  .6انرد: مصرف را در ا طالح اقتصادی به دو گانه تعریف کرد 
درآمرد خرالک کره بره دو منظرار  .2 ؛(656، 6921شراد )اخرای، تهیه می تاسط افراد خریداری و

یابرد و بخرش دیگرر  ررف انداز اختصاص می رو  و پس : بخشی از آن به انباشتشاداستفاد  می
گرردد، مصررف نامیرد  آوردن لّ   می دست شاد. آن قسمت از درآمد که  رف بهتحصیل لّ   می

تعبیرر یرا ا رطالحی اسرت در مقابرل « انرهمدّبرمصررف . »(216، 6913شاد )قدیری ا رلی، می
شدن درآمد خانااد  در امار غیررروری و ادر رفتن منابع محدود مرالی  که از خرج« زدگیمصرف»

اسرتفادۀ بهینره از امرۀ »انه عبرار  اسرت از مدّبرکند. به عبار  دیگر، مصرف خانااد  جلاگیری می
(. تردبیر در مصررف، 655 –611، 6923نرژاد، سربحانی« )امکانا  در جهت بهباد و رشرد زنردگی

یی مناسر  بره امرۀ گا پاسر  معنای بهتاجه به نیازاا نیست بلکه  معنای عدم جایی به عت و  رفهقنا
 نیازااست تا با تفکر و تدّبر، بهترین نتایج مادی و معنای را برای خانااد  به ارمغان بیاورد.

 
 انهمدّبر. اهمیت مصرف 2

کان ا لی اقتصاد خانااد  است. مصرف از نظر اقتصرادی و نیرز آ راری کره برر دیگرر مصرف از ار
گر ارد، اامیرت فرراوان دارد و برا اینکره مصررف اای زندگی فردی و اجتماعی بر جای میعر ه
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خروجی نهائی از تالید و تازیع است، یکی از عاامل ما ر برر آن دو نیرز اسرت )دفترر امکراری 
ی فرراوان ترأ یراا و ارگانه تغییر در آن (. الگای مصرف در خانااد 225 ،6916حاز  و دانشگا ، 

ی اقتصررادی آن جامعرره و عرردالت اجتمرراعی خاااررد گ اشررت. کارآمرردی و اررا فعالیتبررر انررااع 
انه سب  شد  است پیشاایان اسالم با سیر  و سخن خراد، برر مدّبرکنندگی مصرف  حیح و  تعیین

روی و اند که میانرهی به امام  ادق)ع( عرض کرد: به ما گفتهتدبیر در مصرف تأکید ورزند. شخص
رن »تدبیر در معیشت، نیمی از کس  است. آن حقر  فرمادنرد:  ّلره. و م  ا، برل ارا الکسر  که

نه، بلکه آن تمامی و امۀ کس  است. تدبیر در ( »11، 6666)طاسی، « المعیشه الدین التدبیره فی
عناان با  ایچ به ،خالف برخی از مکات  ساختۀ بشریم براسال«. داری استبخشی از دینمعیشت 

 اا آن و تّصرف در اا نعمتتحریم ل ّا  دنیای ماافق نیست، بلکه ا ل را بنا بر حلّیت استفاد  از 
تری»اماری خاص را تحریم کرد  است.  گیری ازگ اشته و فقط بهر  ه  الَّ

َم زیَنَة اللَّ ْل َمْن َحرَّ َأْخرَرَج   قه
باد   ع  یاَمرة  ل  َصًة یرْاَم اْلق  ْنیا خال  ی اْلَحیاة  الدُّ اا ف 

لَّ یَن آَمنه ی ل  ْل ا  ، قه ْزق  َن الرِّ یبا   م  بگرا: »، ...«1   َو الطَّ
اای پاکیز  را حرام کررد  اسرت  اای الهی را که برای بندگان خاد آفرید ، و روزیچه کسی زینت

مشرارکت  اا آن اند )اگرچه دیگران نیز بامان آورد بگا: اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ای
 «. دارند، ولی( در قیامت، خالک برای مامنان خاااد باد...

سایر مکات ، ادف نهائی نیست بلکره اردف  برخالفبا وجاد این، مصرف در مکت  قرآن، 
شری و برا میانی و مقدماتی برای دستیابی به ااداف بااتر است و باید در چارچاب معیارارای ارز

داری ادف نهائی از مصرف، افرزایش اای خاص انجام گیرد. در اقتصاد سرمایهرعایت محدودیت
فاید  و ررایت خاطری است که انسان از مصرف کاا یرا  معنای بهاست.  مطلابیت « مطلابیت»

(. در ایرن نگرا ، سرعاد  آدمری در 121، 6919، و مریردی آورد )نراروزیدست مری خدما  به
گرردد و مریاّدی فرردی و دنیرایی برآوردن بیشترین لّ   است و لّ   نیز بیشتر به لّ ا  م دست به

(. اسالم سعاد  را در افرزایش مطلابیرت و لرّ   63-51، 2ژانهامه مربا  به زمان حال است )
عد جسمی و روحی انسران تاجره نمراد  ناشی از مصرف کاا و خدما  نمی داند، زیرا به ار دو به

، ارا آن شردن ازمند بهر ارا و  نعمتتّصررف در  معنای برهرآن در کنار امرر بره مصررف، است. در ق
هه َحالًا َطیبرًا َو »سازد، اایی آمد  است که ادف از مصرف را روشن می آماز  مه اللَّ ا َرَزَقکه مَّ اا م  له َو که

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اَن  نه ْام  ه  مه ْم ب 
َه الَّ ی َأْنته اا اللَّ قه ای که خداوند به شما روزی داد  و پاکیز ی حالل اا نعمتو از »، « 1اتَّ

 «.است، بخارید. و از مخالفت با خداوندی که به او ایمان دارید بپرایزید
کید دارد که تصرف در   بایرد برا تررک گنرا   اا نعمتمکت  اسالم بر این مطل  تصریح و تأ

اا َ  »امرا  باشد،  یَبا   َواْعَمله َن الَطّ اا م  له له که سه یم  یا َأیَها الرهّ اَن َعل ر ا َتْعَملهر َمر ی ب 
ّ
ن  ًحا، إ  ای »، «2ال 

دایرد پیامبران، از غ ااای پاکیز  بخارید، و عمل  الح انجام داید، که من به آنچه انجام مری
گاام ْن »ای برای انجام عمل  الح است. یعنی مصرف مقدمه«. آ اا م ر لهر اا که ا الَّر یَن آَمنهر یا َأیَهر

ْم َو اْش  وَن َطیبا   ما َرَزْقناکه ده یا ه َتْعبه ْم إ 
ْنته ْن که ه  إ 

لَّ وا ل  ره ایرد، از ای کسانی که ایمران آورد »، ...« 3که
ایم بخارید و شکر خدا را بره جرا بیاوریرد، اگرر او را ای که به شما روزی داد ی پاکیز اا نعمت

کرارگیری  شرکر عملری و بره معنای برهپس مصرف باید امرا  با شرکر الهری «. کنیدپرستش می
انرد ی گرفتهان که مصرف را ادف نهایباشد. در مقابل، آن اا آن در مسیر ادف آفرینش اا عمتن

ای برای رسیدن به ااداف معنای و اخروی، مصرف برای آنان در واقع از میران برردن و نه وسیله
فرمایرد: فرشرتگان انگرام ورود بره جهرنم بره آنران اا و امکانا  است. قرآن کریم مریفر ت

َها: »... گایندمی م ب 
ْنَیا َواْسَتْمَتْعته مه الدُّ که ي َحَیات  ْم ف 

که َبات  ْم َطیِّ ایرن آیره و رف حرال ...«.  4َأْذَاْبته
سایه افکند  است.  اا آن افرادی است که کاباس مصرف غیر حیح و مسرفانه بر سرتاسر زندگی

ای شرتر بره ارر شریا ارای احتمرالی  بی اند. برای رسیدن به لرّ  اینان دلباخته و شیفتۀ مصرف
کشرانند. شاند و افراد، حقیقت وجادی خاد و اطرافیران خرایش را بره نرابادی مریمتاسل می

ارا را در تاانرد انسران گرایی سرمشق جاامع قرار گیررد، مری انه اگر به جای مصرفمدّبرمصرف 
ع جهت رسیدن به عدالت و کمال حقیقی و سعاد  اخروی یاری کند و با منع اردر رفرت منراب

 محدودی که در اختیار بشر است، مانع ایجاد فقر شاد.
 
 انهمدّبرهای مصرف . مؤلفه3

. با مراجعره بره آیرا  و برای شناخت ار ماراعی باید محاراای مرتبط با آن به خابی تبیین شاد
ارا در مصررف و جایی، اعتدال در مصرف، تاجه به اولایتیابیم که قناعت و  رفهمیروایا  در

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ارای ارا از مالفرهشأن و ماقعیرت افرراد و خرانااد  ،دن، امچنین فهم و تشخیک جایگا کر ازینه
 انه است.مدّبرا لی مصرف 

 روی و اعتدال میانه . 3-1
روی در امرار دین اسالم، انسان را در امۀ ابعاد زندگی به اعتدال سفار  کرد  است. اامیت میانه

ی فردی و نیازاای خانااد  گاناگان است و از طرف اقتصادی، به این دلیل است که از طرفی نیازاا
اای مرّفه نیز باید تاجه داشرت کره مصررف دیگر امکانا  و منابع مالی محدود است. در خانااد 

خارج از اعتدال، عین اسراف و مخالف عدالت است و سب  از دست رفرتن نعمرت و محرومّیرت 
رَعَها »زیرا بنا به فرمایش امیرالمامنین علی)ع(  ؛شادمی راَر َمَاار  مه

ه ُْ )شرریف ...« اْلَعرْدله یَقرعه ا
اامیت اعتدال تا آن جا اسرت کره «. نهدعدالت چیزاا را در جای خاد می( »559، 6666رری، 

َلی »حتی  رف مال در را  خدا و انفاق نیز باید در حد میانه  ار  گیرد.  اَلًة إ  َوَا َتْجَعْل َیَدَك َمْغله
َك َوَا َتبْ  ق 

نه اًراعه ْحسه اًما مَّ َد َمله لَّ اْلَبْسط  َفَتْقعه ْطَها که ارگز دستت را بر گردنت زنجیرر مکرن )و »، « 1سه
ترک انفاق و بخشش منما( و بیش از حد نیز دست خاد را مگشای که مارد سرزنش قرار گیری و از 

لیه فها سرف ... و ان للسخاء مقدارًا فأنَّ زاد ع»فرمایند: )ع( میامام حسن عسکری«. کار فرومانی
سرخاو  ( »611،  11، جلرد 6619)مجلسری، ...« لالقتصاد مقردارًا فرأن زاد علیره فهرا بخرل  

ترر از آن خساسرت روی حرّدی دارد کره پرایینای دارد که فراتر از آن اسراف است... و میانره انداز 
آیرا  قررآن داندۀ میزان و حدود عدالت در مصرف اسرت و در  خابی نشاناین حدیث به«. است
وف  »...  اْلَمْعره  ب 

َنّ واه ره مرراد از معرروف را ...« طار شایسته رفتار کنیرد و با آنان به»... ، ...« 2َو عاش 
 (. 993، 96، جلد 6916اند )نجفی، حّد وسط بین اسراف و بخل دانسته

 ادق)ع(  آمد  است. امام« وسط»و « قصد»روی و اعتدال با واژۀ گا  نیز در تعابیر دینی میانه
کلاا قصردًا و یشرَرباا »... فرماد:  لکّن المال ماله الله َیَقعهه عند الرجل ودائرَع، و جرّاز لهرم أن یرأ

رای ذلر  علری فقرراء المرامنین  )حرّر ...« قصدًا و یلبساا قصدًا و ینکحاا قصدًا و یعرادوا بمرا س 
آن را به امانرت نرزد لکن مال  حقیقی مال، خداوند است که ( »... 911، 2، جلد 6613عاملی، 

روی بخارنرد و بیاشرامند و در حرّد میانره آدمی نهاد  است و به آنان  اجاز  داد  است که برا میانره
روی، ازدواج کنند و ارافۀ مرال را بره بپاشند و مرکبی در حّد متاسط داشته باشند و با رعایت میانه
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ن میانه و حّد وسط، مصرف به اندازۀ نیاز بنابراین، یکی از معیاراای تعیی«. فقرای مامنین برگردانند
است که اگر از حّد نیاز کمتر باشد، تفریط و در  ارتی که فراتر از حّد نیاز باشد، اسرراف خااارد 

لیس فیما ا لح البردن إسرراف ... »اند: باد. امام  ادق)ع( در حدیثی این ماراع را روشن کرد 
ر در آنچه برای بردن مفیرد اسرت اسرراف نیسرت... »، «بالَبَدن اّنما ااسراف فیما َافَسَد المال و َأرَّ

راوی گاید: پرسیدم، برخاد «. بلکه اسراف در کاری است که مال را تبا  سازد و به بدن زیان رساند
خاردن نران و نمر  « »ر علی غیر أکل الخبز و الملح و أنت تقد»سخت گرفتن چیست  فرماد: 

الخبرز و اللحرم و »روی چیسرت  فرمراد: گفتم: میانه«. داری بیش از آن را تأمینکه تاان  حالیدر
خاردن نان و گاشرت ( »59، 6، جلد 6611)کلینی، « اللبن و الَخّل و الّسمن، مّرة ا ا و ّمرة ا ا

ی الهی استفاد  کند و حالل اا نعمتیعنی اینکه از امۀ «. و شیر و سرکه و روغن، گا  این و گا  آن
 به اندازۀ نیاز خاد بهر  ببرد تا دچار اسراف نشاد. اا آن د ولی ازخدا را بر خاد حرام نکن

معیار دیگر برای شناخت اعتدال در مصرف، تاجه به زمان و شرایط زمانه است و این خاد دو  
شرایط اقتصادی مردم جامعه را  باید در نظر گرفرت و برر اسراس  ،گیرد. نخستجهت را در بر می

بیر نماد. این مطل  را در پرتا بررسی و تاجه به سیرۀ پیشاایان دیرن میانگین مصرف عمام مردم تد
خابی دریافت. سفیان  اری که ام روزگار امام  رادق)ع( اسرت تاان بهاای مختلف میدر زمان

ای فرزنرد »قیمت بر اندام امام، به ایشان اعتراض کرد و گفرت:  اای زیبا و نسبتًا گرانبا دیدن لباس
ّن »ی  از پدرانت چنین لباسی نپاشرید  بادنرد. امرام در پاسر  فرمراد:  و ایچ رسال خدا، پیامبر ا 

ها  ها ب  نیا عزالیها، َفأَحقُّ أال  ٍر، و ا ا َزمان  َقد َارَخت  الدُّ قص  ٍر مه قف  آبائی کاناا یلبسان ذل  فی زماٍن مه
زمران تهیدسرتی و ارا را در گانه جامه پدران من آن»(، 951، 9، جلد 6613)حر عاملی، « أبراراا

در دنیا فراوان شد  است و در چنین حالی  اا نعمتکردند و اکنان زمانی است که کاستی بر تن می
عرف جامعه را بایرد در نظرر  ،که دوم آن«. اند، نیکان مردماا نعمتترین مردم در استفاد  از شایسته

و رسرام آن  خالفت برا آدابگرفت. گاای ی  پاشش یا رفتار، منافاتی با شرع ندارد ولی ماج  م
نماشدن در دید عمام خاااد شد که با تاجه بره حرمرت  جامعه، سب  شهر  یا ذلت و یا انگشت

شرعی لباس شهر  و رفتاراای خالف عرف، انجام آن امار ممناع است. امام  ادق)ع( در مقرام 
إنَّ علری برن »حقرر  امرام علری)ع( در پاشریدن لبراس فرمراد:  بیان تفاو  رو  خاد با سیر   

َر به َفَخیره لبراس   ابی ه 
َس مثَل ذل  الیام شه نَکره علیه و َلا َلب  سه ذل  فی زماٍن ا یه طال  )ع( کان َیلب 

ه   گانره لبراس  طالر  )ع( آن ابری برن علری( »666، 6، جلد 6611)کلینی، ...« کّل زماٍن لباسه أال 
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رد  نمیخشن را در زمانی می ، ولی پاشیدن آن لباس در زمان مرا ماجر  گرفتندپاشید که به او خه
 ...«.شهر  خاااد باد. بهترین لباس در ار زمانی، لباس مردم امان زمان است 

 ی و قناعتزیست ساده .3-2
)راغر  اسرت « کردن به انردک در کااارای مرارد نیراز بسند » معنای بهقناعت گا  و ف فعل و  

 کردنو ف پایدار نفسانی که ماج  اکتفا»م و گا   فت نفس و به مفها( 125، 6662ا فهانی،
 رسرال خردا در تا ریف ؛(616، 2جلد  ،6921 )نراقی،« شاداندازۀ نیاز و ررور  از مال می به

ام الطرامعخیار»افراد قانع و حریک فرماد:  ، 2، جلرد 6616)سریاطی، « المامنین القانع و شراره
لی)ع( امیرالمامنین ع«. باشندورزان می معپیشگان و بدترین آنان ط بهترین مامنان، قناعت( »166

الرررا برالقا ، و َمرن   ا مال أذَا ه للفاقره مرن»حنفیه چنین فرماد:  بندر سفار  خاد به محمد
عرة   أ َخفرَ  الدَّ لَغه الکفاف، فقد  انتظم الراحَة و تَبراَّ ، 6، جلرد 6669، ایرهباب ابرن« )اقَتَصَر علی به

نادی به قا  نیست و ار که به کفاف زندگی بسرند  کنرد، بره ایچ  روتی فقرزداتر از خش( »925
برار  امرام در ایرن «. آورددسرت مری یابد و زندگی آسراد  و مرفهری برهزودی به آسایش دست می

)کلینری، ...« المامنه َحَسنه المعانه، خفیف الَمانه، جّیرده التردبیر لمعیشره » ادق)ع( فرمادند: 
ا  سرب  و کرم اسرت، ندۀ خابی است، مخارج زنردگیدا مامن کم ( »296، 2، جلد 6611

 ...«. کند ا  را خاب تدبیر می)گ ران( زندگی
خشنادی و ررایت، ارمغان قناعت است. انسان با وجاد مصررف انردک و حتری برا نداشرتن 

سازد. برای تااند از زندگی خایش لّ   ببرد. قناعت در کنار  رو  نیز زندگی را گاارا می رو  می
رر الری »فرمایرد: زیستی در روایا  رااکاراایی بیان شد  است. امام  ادق)ع( می د ساد ایجا أنظه

َرة و ا َمن اا دوَن  فی ر الی َمن اا فاق  فیالمقده َم لر  َتنظه س  قدَرة، فأنَّ ذل  أقنَع ل  بما قه « المه
منگر؛ ایرن کرار  تر از خاد  بنگر و به تاانگر از خایشبه ناتاان( »266، 2جلد  ،6611)کلینی،

ی، حّد و مرز معینی  نیرز زیست ساد گفتنی است «. سازد تر میتا، تا را به آنچه قسمت تا شد ، قانع
ی نبایرد حرالل را حررام زیست ساد شاد. بر طبق آیا  قرآنی، دارد و فراتر از آن رّد ارز  تلقی می

ي َأْخَرَج »نماید:  ت 
ه  اَلّ

یَنَة الَلّ َم ز  ْل َمْن َحَرّ ْزق  قه ّ
رَن الرر  َبا   م  ّ

ی 
َباد    َوالَطّ ع  نیرز دربرارۀ افررا  در ...«.  1ل 

ااا مرا َکَتْبناارا »... ی که منجر به َترک دنیا شاد  قرآن چنین فرماد  : زیست ساد  َدعه ًة اْبَتر یَّ َو َرْابان 
ها َفآتَ  عاَیت  ه  َفما َرَعْااا َحقَّ ر 

ْراان  اللَّ غاَء ر   اْبت 
اَّ ْم إ  ْم َعَلْیه  ْنهه ْم َو َکثیر  م  ْم َأْجَراه ْنهه اا م  ْیَنا الَّ یَن آَمنه
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اَن  قه و رابانیتی را که ابداع کرد  بادند، ما بر آنان مقرّر نداشته برادیم، گرچره ادفشران »، ...« 1فاس 
امام علی)ع( راز قدرتمندی و تصرمیم و ...«. جل  خشنادی خدا باد، ولی حّق آن را رعایت نکردند 

الله سبحانه جعرل رسرله  لکن»فرماید: داند و میپیرایگی آنان میی و بیزیست ساد بران را در ارادۀ پیام
نرًی و  اولی قّاة فی عزائمهم و رعف فیما تری ااعین من حااتهم مع القناعه تمأل القلاب و العیران غ 

بصاَر و ااسماَع َاذًی )شرریف ررری، 
َ
، 66لرد ، ج6619؛ مجلسری، 232، 6666خصا ة َتمأل اُ

اایشان نیرومند و تاانرا گردانیرد و در لکن خداوند سبحان، پیامبران خاد را در اراد  و تصمیم( »613
را از  اا چشرمارا و آید، رعیف و ناتاان قرارشران داد. برا قنراعتی کره دلآنچه که به چشم دیگران می

ر میبی ر میاا را از و گا  اا چشمکرد و با تنگدستی و فقری که نیازی په شهید مطهرری «. نمادرنج په
ر کند و ی  کسی با  اا چشمخاااد می« داشتن»کنند که کسی با بار  بیان می در این نردارم ولری »را په

ر می اا چشم« نیازم و اعتنا نکردن بی کند. پیامبران در نهایت سادگی بادند ولی امان سرادگی، آن را په
رد میاا و حشمتجالل و جبرو   (.  612، 6921د )مطهری، کراا را خه

نکردن نیست. قناعت آن اسرت کره انسران از  ورزیدن یا مصرف باید تاّجه داشت که قناعت، بخل
 ار   حیح و با رعایت الگای مناس  بهر  گیررد و بره آن رارری باشرد. امرام  امکانا  خایش به

نرد و در تفسریر و ویژگری انسران دانی از دنیا به اندازۀ کفایت و رفع نیاز میمند بهر )ع( قناعت را علی
عة و الرغبرة مفتراح »فرمایند: قانع می َأَخف  الدَّ لغة  الَکفاف  فقد انتَظم الراحة و تباَّ و من اقتصر علی به
کسی که به اندازۀ کفایت زندگی، از دنیا برردارد بره آسرایش ( »566، 6666)شریف رری، « الَنص 

 «.  یاپرستی کلید دشااری و مرک  رنج و گرفتاری استکه دن حالیخاطر گردد در دست یابد و آساد 
)ع( مرالک قناعرت را تعریفی که برای قناعت در کت  لغت آمرد  اسرت، امرام علری برخالف

منردی و برخرارداری بره انردازۀ داند، بلکه بهر مندی کم از دنیا نمیمحدودّیت برخارداری و بهر 
د و تاّجه به دنیا بیش از حّد نیاز، رسیدن بره مرحلرۀ فرمایکفاف و رفع نیاز را مالک قناعت بیان می

اقتصرادی  شد  در زمینه   سازد. البته قناعت  مطرحپرستی است که این مرحله انسان را گرفتار میدنیا
دانریم اسرالم که می گانه نکردن و فراام نکردن رفا  و آسایش نیست بلکه امانارگز به معنی کاشش

گانره انسرانی دارد و ارار و کاشرش در جهرت مصرالح و منرافع نسربت بره کر یاای بسیارتا یه
َاّ َما َسَعی  » :داندمندی انسان را در گرو تال  و کاشش وی می بهر  ْنَسان  إ  ْْل   «.  2َوَأْن َلْیَس ل 
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عردم ترال  بررای بهبراد  معنای برهتا یه به قناعت و ررایت داشتن از ورع ماجراد، ارگرز 
لة نفسه، »... فرمایند: )ع( میورعّیت فعلی نیست. امام علی اه منهم من اقعد  عن طل  المل  ره

و انقطاع سببه، فقّصرته الحال علی حاله، فتحّلی باسم القناعة، و تّزین بلباس اال الّزارادة و لریس 
برخی از مردم از فرر  ررعف و ( »... 511، 6666رری،  )شریف« من ذل  فی َمراٍح و اَمغدی

زیر اند و روزگار آنان را به پ یرفتن ورعیتی که دارند نراگخااای کشید   درماندگی، دست از قدر
اند و لباس زاد و پارسایی بر اندام خایش گر ساختهنام قناعت جلا  ساخته است و آنان امین را به

اند، ولری  آنان مدّعی قناعت«. رسایی ندارندگانه پیاندی با قناعت و پا که ایچ اند، در ارتیآراسته
انرد و ی، زارد منفری را برگزیرد طلبی و خادخااا دلیل راحت واقع اال کار و کاشش نباد  و بهدر 

تاان نتیجۀ قناعرت و ا رر اند. بر اساس نکا  یاد شد  مینام قناعت این شیا  را پیشۀ خاد ساخته به
 آن بر فقرزدایی از خانااد  را در ماارد ذیل خال ه کرد:

ارای خرایش   نفس و عدم اظهار نیاز به دیگران، برر تاانمنردیخاناادۀ قانع به واسطۀ عّز  .6
شراد و در نتیجره کند. و امین امر سب  شکافایی و رشد تاانمندی اعقای خرانااد  مریتکیه می

گرا  تنبرل و بیکرار  ای اریچیابد. اعقای چنین خانااد خانااد  به امتیاز بزرگ خادکفایی دست می
 گیرند. ش را برای بهباد ورع معیشت خاد و دیگران به کار مینخاااند باد و نهایت سعی و کاش

ا  مرالی و اقتصراد خرانااد  ا رر طرار مسرتقیم برر امکانر کاربستن قناعت در زندگی، به . به2
کند. در نتیجره، امکانرا  گانه اسراف و تب یر جلاگیری میگ ارد و از مخارج غیررروری و ار می

اای متمّکن نیز اگر قناعرت ماند. خانااد یۀ خانااد  محفاظ میرود و سرمامالی  خانااد  ادر نمی
 اا و امکانا  اقتصادی ایشان خاااد شد.پیشه کنند، باعث رشد سرمایه

اای بالندگی و خالقّیت و عّز  است کره ممکرن اسرت در وجراد قناعت یکی از شاخصه .9
اّجه به شرایط و ورعّیتی کره در آن تااند با تکس می  خانااد  مسلمان تحّقق یابد. اری  فرد یا ی

ای معتردل و بره دور از قرار دارد طبق این ا ل الهی رفتار کند و در سایۀ چنین فرانگی به خرانااد 
ای امه بره حقراق فرردی خراد رارری اسرتند و افرا  و تفریط دست پیدا کند. در چنین خانااد 

ۀ اعقای خرانااد  اّمرت خراد را برر کند و امحرص و طمع، اعقای آن را در دام خاد اسیر نمی
 گردانند.ارتقای بنیۀ اقتصادی و علمی و فرانگی خانااد  متمرکز می

 اولویت در مصرف. 3-3
نکردن بره  انه، رعایت اولایت در مصرف است. تاجهمدّبراای مهم مصرف یکی دیگر از ماّلفه 
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اای ملی خااارد شرد. سرمایهاین معیار، سب  ادر رفتن سرمایۀ خانااد  و گاای از میان رفتن 
اند که اکثریت مردم جامعره درآمدشران نیازاای انسان به کاااا و وسایل رفاای به قدری متناع

ت در تخصیک درآمد خرانااد  بره از این جهت تاجه به اولای .ی امۀ آن نیازاا نیستگا پاس 
مند، ازم است برای تردبیر امۀ مردم اعم از فقیر و  روت ،گانه نیازاا رروری است. بنابراین این

اای مصرف را در نظر بگیرند. اولین نکته تاجه به نیازاای اساسری زنردگی در معیشت، اولایت
است و سپس در رفع نیازاای رفاای و افزایش آسایش و آماز  خرانااد  حتری جامعره، اقردام 

 ارا آن تراان برهنمرینشراند،  ترأمینافراد خانااد  از نظر مااد غر ائی و لبراس  که زمانی تا .کرد
م »اای آمازشی و فرانگی پیشنهاد کرد. حقر  علی)ع( فرماد: بسته مرن اشرتغل بغیرر المّهر

ار کس به چیزی که مهم نیست بپردازد آنچره را کره ( »21، 6661)تمیمی آمدی،« رّیَع اَاَامَّ 
مرکر   اگر کسی برای خرید وسائل منزل یا پاشراک و«. داداامیت بیشتری دارد، از دست می

ا  بره ایرن دلیرل دچرار انداز کند تا جایی کره خراد و خرانااد  غیررروری، از درآمد خاد پس
ی غیرررروری را تهیره کنرد، ولری تغ یه شاند، ممکن است بااخر  بتااند آن وسیله یا کاا ساء

 براد  اسرت، یعنری تندرسرتی و ترر مهماامیت، آنچه را کره  دلیل پرداختن به ی  ماراع کم به
ارای زیرادی را ناخاا  برای بازگرداندن نعمت سالمتی ازینه است، خاا ت را از دست داد سالم

 باید متقّبل شاد.
ازینۀ مصارف است. نخست خانااد ،  تأمیناا در بار ، تاجه به اولایت دومین مطل  دراین

امبر گیررد. پیرسپس پردر و مرادر، خایشران نیازمنرد و بعرد از آن سرایر نیازمنردان را در برمری
ن کراَن »فرماید: اکرم)ص( می ن کان فقاًل َفَعلی عیالره، فرا  اذا کان احدکم فقیرًا فلیبدأ بنفسه، فا 

نرا نا و اااه ، فَأَن کاَن فقاًل فهااه ه  ، 1، جلرد 6666)نسرائی، « فقاًل َفَعلی قرابَته  أو َعلی ذی َرحم 
ند، اگر مالی افزون آمرد، ک تأمینار ی  از شما که فقیر است، نخست نیازاای خاد را ( »916

ای ماند، به خایشان یا بستگانش بداد و اگر باز ام مانرد، ایرن ا  بداد، اگر بیشینهبه خانااد 
ة  دنرانیر »انرد: سا و آن سا ازینه کند. امچنین، رسرال خردا)ص( فرمراد  َخمَسر م ب 

که ئه َنبِّر أا أه
ها  قالاا: َبلی. قاَل: أفَقل الَخمَسة   قهه علی والدت ، و أفقرله بأحسنها و أفَقل  نف  : الدیناره ال ی ته

: الردیناره  ک، و أفقله الثال رة  د  هه علی وال  قه نف  : الدینارال ی ته ُرَبعة  هه علری نفسر  و  ا قهر نف  الرّ ی ته
ها َاجرًا: الدینار ال ی  ها و َاَقلُّ هه علی قرابت ، و أَخسُّ قه نف  اال ، و أفقله الدینارین: الدیناره ال ی ته

گاای( »266، 1، جلد 6612)ناری، « الله فی سبیلتنفقه  تان ندام که از پنج دینار، کردام آیا آ
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برترین پنج دینار، آن دیناری است که ی  دینار »فرماد:  ،گفتند: آری البته« نیکاتر و برتر است 
نری و که برای پدر  ازینه کدیناری آن   ،ماند آن را برای مادر  ازینه کنی و از چهار دینار باقی

ا  مصرف نمایی و از دو دینار، آن دیناری که بره از سه دینار، آن دیناری که برای خاد و خانااد 
ترین دینار آن است که در را  خردا انفراق پادا  مصرف خایشاوندانت برسانی، و فروترین و کم

رای افرادی که کردن ب الله، ازینه سبیل رسد که منظار از انفاق فیدر این روایت به نظر می«. کنی
کرردن بررای پردر و  مسّلم است که ازینره .ناشناس استند و ایچ قرابتی با شخک ندارند، باشد

ت رررای الهری نباشرد، آن  مادر و خانااد  و خایشان ام برای ررایت خداوند است و اگر نّیر
ه کررفت از فقر این است که انگرامیاای برونرااکارخرج کردن ارز  چندانی ندارد. یکی از 

سختی بداد، اولایرت در مصررف  درآمد شخک محدود باشد و کفاف زندگی خاد  را ام به
کند که آن کار بره فرد مسلمان نباید اقدام به کاری شخک است و در روایا  آمد  است که ی  

نفع برادر دینی باشد، اّما خاد وی زیانی بیش از آن ساد را متحمل شاد. مثل اینکه پرالی را کره 
دارد به دیگری بداد تا مشکل او حل شراد و سرپس خراد شرخک ندانرد بررای رفرع خاد ازم 

مشکل خاد از کجا و چه کسی کم  بگیرد و به زحمت و مشقت افتد. امام  ادق)ع( فرمراد: 
ل اخی  فی أمٍر مّقرته علی  أعظم من منفعته لره» ( 92، 6، جلرد 6611، )کلینری، «اتدخه
البتره ارگرا  نیراز «. ساد آن بررای بررادر  اسرت وارد نشرا در کاری که زیانش بر تا بیشتر از»

گیررد. نیرز،  رروری باشد، این انتخاب  رار  می کنند  شاند  غیررروری و نیاز کم  کم 
گا  میزان نیاز ار دو یکی باشد و شخک با وجاد نیاز داشتن، دیگری را بر خاد تررجیح دارد ار

فقط از حق خاد ایثار کند. در آیا  قرآن بره ایثرار  تااندخاااد باد، و در این شرایط می« ایثار»
وَن في»... کند اشار  شد  است و چنین کسانی را رستگار معرفی می ده ًة   َو ا َیج  ْم حاَجر ا  ور  ده  ه

وَن َعلي ره ْا   اا َو یه وته ا أه مَّ ولئ ر   م 
ه  َفأه حَّ َنْفس ر اَق شهر ْن یهر ة  َو َمر ْم َخصاَ ر ه ر ْم َو َلْا کاَن ب  ه  س 

مه َأْنفه َ  اهر
اَن  حه ْفل  را  اا آن کنند وو در دل خاد نیازی به آنچه به مهاجران داد  شد  احساس نمی»... ، «1اْلمه

نی که از بخل و حررص نفرس چند خادشان بسیار نیازمند باشند، کسادارند اربر خاد مقدم می
َعاَم َعَلی  حه «. »اند، رستگارانندداشته شد خایش باز اَن الَطّ مه ْطع  یه یًراَو یًما َوَأس ر َیت  یًنا َو ْسک  ه  م  ب ّ

2» ،
 «.داندو غ ای خاد را با اینکه به آن عالقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسیر می»
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 شأن. 3-4
، 69جلرد  ،6666منظار،  ؛ ابن221، 1جلد  ؛6613امر مهم )فراایدی،  معنای بهشأن در کت  لغت 

( آمد  است. مصطفای معتقد اسرت کره معنرای 211، 1، جلد 6915(، حال و امر )طریحی، 291
ظهار امر و تجّلی عملی از حالت باطنی است و تفاو  آن با عمل این است کره شرأن « شأن»ا لی 

کره در  درحرالی ؛شرادبر اظهارا  و اعمال از حیث انتسابشان به فاعل و جهت  دور آن اطالق مری
رف اختیار فاعل و تحقق وقاع عمل مراد است )  (.  3-66،  1، جلد6912مصطفای، عمل   

. 91؛ عربس/23؛ الرحمن/12؛ نار/16چهار مارع آمد  است: یانس/ کلمۀ شأن در قرآن، در
حال و امری است که برر وفرق و بره  رالحیت پریش  معنای به« شأن»قال راغ  در مفردا ،  بهبنا

 ؛ عابردینی،611، 6662شاد مگر در احاال و امار بزرگ )راغ ، آید و این کلمه استعمال نمی می
منردی از آید کره رعایرت شرأن افرراد در بهرر اای دینی چنین برمی(. از آماز 215-256، 6912

ارا و ارا، شایسرتگیامکانا  و تعیین ناع و میزان مصرف، ما ر اسرت. در نظرام اسرالمی، ارز 
نابرۀ  اا بهایگا سازد و این جاای افراد، جایگا  اجتماعی و مسئالیت آنان را مشخک میتاانمندی

کنند. بنابراین، شأن ار فرد کره امران ماقعیرت و جایگرا  عرفری و خاد، وظایف افراد را تعیین می
دارد و او حرق دارد متناسر  برا شرأن خرایش از اجتماعی اوست، وظایفی را بر دو  او قرار می

، مراجرای ازدواج حرال عین در امکانا  ازم استفاد  کند تا به تکلیف خاد به شایستگی عمل کند.
ر،  1رسال خدا با زین ، امسر مطّلقه زید، غالم آزاد شدۀ آن حقر  یب  رَا و نیرز داسرتان ازدواج جه

لفاء، دختری از خاناادۀ ا ریل و  روتمنرد، بره  ،جاان فاقد امکانا  ماّدی و وجاات اجتماعی با زه
خط بطالنی قراطع  اا،(، و مانند این993-966، 5، جلد 6611دستار رسال خدا)ص( )کلینی، 

رفبر شأن  کشند.اای غیرواقعی میاای اعتباری در عه
نیازارای  ترأمینانرد: در بحرث نفقرۀ زوجره و فقهای اسالم، در مااردی به ماراع شأن پرداخته 

ای برزرگ و دارای شررافت اگر زن از خرانااد »گاید: امسر که بر عهدۀ شاار است. شی  طاسی می
زننرد ... برر مررد امثال او دست به خمیر کردن و پختن و جارو زدن نمری نس ، مال و  رو  باشد که

نیرز « حردائق»(.  راح  6، 1، جلرد 6921)طاسری، « ازم است خادم یا خادمانی برایش بگیررد
تصریح کرد  است که معیار حال زن در خانۀ پدر  یعنی سطح زندگی خاناادگی اوسرت )بحرانری، 

تااند ناعی نیاز را تعریف و میرزان   امتیاز و تمایز اجتماعی نیز می(. با این نگا629، 25، جلد 6613
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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« تّجمرل»اای ماّدی امسر، برای زنی کره اارل مصرف را تعیین کند. شهید  انی در بحث نیازمندی
، 6661دانرد )شرهید  رانی، اای معمرالی را ازم مریتر و زیباتر از لباساای شی است، تهیۀ لباس

اا در  ار  داشرتن تمکرن و تاانمنردی شراار  ردق ه پیداست که امۀ این(. ناگفت652، 2جلد 
تراف»و « اسراف»کند و میزان آن تا حّدی باشد که رنگ می  به خاد نگیرد. « ا 

یکی از شرایط وجاب حج در اسالم داشتن اسرتطاعت مرالی اسرت. دربرارۀ  در مبحث حج،
حرج  ،ارا آن   عدم رعایت ارر کردام ازمرتبط با شأن وجاد دارد که در  ار مسئلهاستطاعت دو 

داشتن ماند. فقهای اسالم ه شخک باقی مینکرد  و امچنان بر ذمّ  ااسالم ةجَّ َح شد  کفایت از  اداء
د کره ا رطالحًا دانرازم می نفقه و مئانۀ خاد و عیال متناس  با شأن، پس از بازگشت از سفر حج را

دیگرری  (.62، 6621؛ تبریزی سربحانی، 69ازی، شاد )حسینی شیرشر  رجاع به کفاف نامید  می
  باشد.داشتن تاشه و راحله مناس  با شأن خاد می

انه و ازینرۀ ئدر مبحث خمس، نیز پس از بیان این حکم شرعی که مقدار خمس پس از اخراج م
اای زندگی، با گردد، دخالت شأن و جایگا  شخک را در تعیین مقدار و ناع ازینهزندگی محاسبه می

، 6، جلرد 6661اند. )شهید  انی، نشان داد « مّما یناس  حاله»و « مّما یلیق بحاله»عباراتی امچان 
 (.  635، 6، جلد 6661ی، ی؛ خا22، 6921؛ بروجردی، 66، 2الغطاء، جلد ؛ کاشف611

بر اساس روایا ، فقیری که خرادم داشرته و بره آن نیازمنرد اسرت، مسرتحق  در مبحث زکا ،
)ع( برر ایشران وارد باشد. نقل شد  ابابصیر و یکی دیگر از ا حاب امام  ادقیدریافت زکا  م

: امانا ما دوستی داریم که مردی راست گفترار اسرت و آن چنران شدند. ابابصیر به حقر  گفت
 من ار ا یرا ابرا محمرد»کند. سپس حقر  فرماد: کنیم او نیز چنین میکه ما خدا را اطاعت می

گفررت: « محمرردا ایررن کیسررت کرره چنررین تعررریفش مرری کنرری ای ابا»اد: فرمرر« الررّ ی تزکّیرره  
َم اللرهه الالیرَد برَن  ربیح،»حقر  فرماد: «.  بیح ولیدبن بن عباس» « محمرد مرا َلرهه یرا ابا َرح 
ابامحمرد گفرت: ا« محمرد او را چره شرد  اسرت ای ابا خداوند ولید بن  بیح را رحمت کنرد،»
ازار درام دارد و نیز کنیز و غالمی دارد که ار روز بین دو ترا  6ای به ارز  فدایت گردم، او خانه»

ای نیرز ناشاند که این به جز ازینۀ علف اوسرت و امچنرین خرانااد چهار درام به شتر  آب می
سرپس ابابصریر «. بلری»، «عرمن»حقر  فرمادند: « تااند چیزی از زکا  بگیرد دارد. آیا او می

َر  َان یبیرع داَر  »گفت: اما او  اح  این اماال است. حقر  فرمادند:  نی أن آمه ره یا ابا محمد فتأمه
ره  َأو عرَن  َر و الَبرَد و َتصانه َوجَههه و وجره عیال  زُّ ه و مسَقطه رأسه َأو یبیَع جاریَتهه التی َتقیه الحَّ و ای ع 
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الَمهه و َجَمَلهه  الَمرهه و  یبیَع غه کاة و اری َلرهه حرالل  و ایبیرعه داَر ه و اغه هه َبل َیأخه ه الزَّ اته هه و قه و اا معیشته
ا  را بفروشد در حالی که آن دای که به او امر کنم که خانهای ابا محمد آیا دستار می»، «اَجَمَلهه 

کنرد و رما محافظرت مریخانه، عز  او و زادگااش است، یا اینکه کنیز  را که او را از گرما و سر
کند بفروشد و یا غالم و شتر  را که امانا مایه زندگانی و قرا  ا  را حفظ میآبروی او و خانااد 

گیرد و برای او این زکا  حالل است و نیازی به فرو  خانه، اوست بفروشد  نه. بلکه او زکا  می
شاد، حفرظ م چنین فهمید  می(. از فرمادۀ اما512، 9، جلد 6611کلینی، « )غالم و شتر نیست

و نگهداری آبروی افراد ولا از طریق حفظ خانه و عدم فرو  آن واج  است، چرا که شرأنّیت فررد 
 شاد و چنین شخصی مستّحق دریافت زکا  است.در جامعه و اعتبار وی با این کار خدشه دار می

منطقرۀ  .2زان درآمرد؛ می .6تاان برشمرد: می« شأن»کم شش مالفه را برای  در مجماع، دست
 .5خاندان و قبیلره و طبقرۀ اجتمراعی؛  .6ناع شغل و کار؛  .9جغرافیایی مّحل سکانت و اقامت؛ 

ای از (. تعریرف شرأن بره مجماعره663-622، 6936آداب و رسام )شرعبانی،  .1زمان و مکان؛ 
مره ایرن شرایط اقتصادی، فرانگی، اجتماعی و فیزیکی شخک، به این معنرا نیسرت کره اسرالم ا

دانرد بلکره در ایرن میران پ یرد و رعایت آن را تاسط افرراد ازم مریشرایط را بدون قید و شر  می
 عناان بهتااند اا و قیادی نیز بر این مفهام از سای شارع در نظر گرفته شد  است که میمحدودیت

عردالت اجتمراعی  گرایانه در جهت گرایانه و تجّمل ترین وجه تمایز شأن با رفتاراای مصرفا لی
انه است کره شرهید مدّبرباشد. لزوم رعایت سطح زندگی عمام مردم یکی از ا ال اساسی مصرف 

دارد کره فرماید: اسالم به ایچ ی  از آحاد جامعه اجراز  نمریبار  می سیدمحمدباقر  در در این
زم بررآورد. اگرر ا  را بیش از اندازۀ ابیش از حّد معمال و طبیعی مصرف نماید و نیازاای طبیعی

سرف شناخته می شاد و دولت بایرد او را از ایرن کرار منرع فرد از حّد و مرز معمال تجاوز نماید، مه
کند. این کار یکی از رااکاراایی است که اسالم در جهت برانداختن اختالف طبقراتی ماجراد در 

 (.96، 6953سطح زندگی مردم جامعه، به کار گیرد ) در، 
 
 انه با فقرزدایی از خانواده اسالمیّبرمدرابطۀ مصرف  .4

اای کرااش نیازمند فهم فقر و رو  ،انه با فقرزدایی از خانااد  اسالمیمدّبربررسی رابطۀ مصرف 
فقر از دیدگا  اقتصاد اسرت. تعراریف گانراگان فقرر از دیردگا  اقتصراددانان، در دو گررو  ا رلی 

رروریا  زنردگی اسرت.  تأمیند( جهت عدم تکافای منابع )درآم نخست، :شادبندی می تقسیم
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طرار  شاد. در این دیدگا ، فقر برهگیری میدر این حالت، ناعا فقر با مقایسه و سنجش درآمد انداز 
شاد )ااقتان و اای فقر از آن شروع میشاد و بیشترین تحلیلوسیعی ی  ا طالح پالی تلقی می

کنرد. در ه قابلیت افراد را محردود مریاایی است ک(. تعریف دوم؛ محرومیت2، 2113، 1خاندکر
اای کلیردی و امچنرین درآمرد و آمراز  ناکرافی، فقدان قابلیت :این دیدگا  فقر عبار  است از

نفس پایین، حس رعف و ناتاانی و فقردان حقراقی نظیرر آزادی  هفقدان سالمتی، ناامنی، اعتماد ب
ن  (. 91، 6333، 2بیان )س 

دسرته   :شراددو دسته سیاست در جهت فقرزدایری ارائره مری بر اساس اقتصاد متعارف، عماماً 
دنبرال افرزایش رشرد  بره و شراداای مستقیم کااش فقر یراد مریسیاست عناان بهکه از آن نخست 

، 3اایی از سای دولت در جهرت کرااش فقرر اسرت )ژوانرگزمان اجرای مداخله اقتصادی و ام
ه اختصاص اعتبارا  خرد یا پرداخت یارانه بره تاان بگانه مداخال  می این (. از جملۀ61، 2161

ارای اشرتغال عمرامی یرا اای عمرامی ماننرد اجررای طررحفقرا نام برد. امچنین اجرای سیاست
(. دسرته دوم کره از آن 61، 6925زاد ، ا الحا  اراری از جملۀ این مرداخال  اسرت )حسرن

ال افرزایش دسترسری فقررا بره دنبر شاد، برهاای خدما  اجتماعی عمامی یاد میسیاست عناان به
ن،  (.  در واقع، برا ایجراد فر رت 61، 2116خدما  اجتماعی مانند بهداشت و آماز  است )س 

درآمداا در جامعه مهیا شد  است. البته قابرل ذکرر  آماز  و بهداشت، امکان کااش فقر برای کم
دانند. این رویکرد،  ر میاست نهادگرایان در اقتصاد متعارف، عاامل نهادی را نیز در کااش فقر ما

در بستر محیط نهرادی پیشرنهاد را  یسیاست متناظربا در نظر گرفتن دو سیاست م کار فقرزدایی، 
نهاد و ا رالح نهادارای عمرامی از  اای مردمداد. ماراعاتی چان رشد به نفع فقرا، سازمانمی

 (.225-292، 6939جمله ماارد آن است )غفاری، 
تررین آن بره ا رالح هادی اقتصاد متعارف در کااش فقرر در جرامعاای پیشنبررسی سیاست
و به نهاد خانااد  تاجهی ندارد. این درحرالی اسرت کره اسرالم، بره تأکید کرد  نهاداای اجتماعی 

جامعره از لحراظ اجتمراعی، فرانگری و اقتصرادی  داند    ترین نهاد تشکیل ایپایه عناان بهخانااد  
دارد. برر ایرن اسراس، بررای اای مشخصری را پیشرنهاد مریسیاستاا و نگریسته و دستارالعمل

باید عملکررد و روابرط اقتصرادی زوجرین  ،دستیابی به ی  الگای اقتصادی مطلاب برای خانااد 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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و گرفتره ارا تاافرق  رار  میان زن و شاار در ارتبا  با چگانگی مصرف و ازینره ؛ا الح شاد
گااانۀ اقتصاد خانااد  بر پایۀ تف اام انجام شاد. امچنین باوراای فرزندان در ارتبرا  برا مدیریت آ

باوراای مصرف باید تصحیح شاد و ا ال مدیریت اقتصاد خرانااد  بره آنران آمراز  داد  شراد. 
انه است. آقا و بانای خانااد  دو رکن مدّبرگزینش درست امسر نیز از دیگر عاامل ما ر بر مصرف 

صرف، در رفع معقل فقر و ایجاد عردالت اجتمراعی در اساسی استند که باید با ا الح الگای م
انره و مدّبرتررین و برارزترین عاامرل ا رگر ار برر مصررف  اسالمی بکاشند. در ادامره مهرم جامعه  

 الگای اقتصادی خانااد  به اختصار بررسی خاااد شد.درنهایت، 
 رابطۀ ازدواج مطلوب و فقرزدایی .4-1
انه و الگای اقتصادی خانااد ، انتخاب درسرت امسرر مدّبرف ین عاامل ما ر بر مصرتر مهمیکی از  

« کفرا برادن ام»است. در مرحلۀ انتخاب امسر بیش از ار چیز، باید کفاّیت مارد تاجه قرار گیرد. 
داشرتن،  بینری؛ یعنری سرنخیت کلی یعنی امتایی و اماانگی در مسائل مربرا  بره جهران  ار  به

فقهرای امامیره،  (.22، 6921امترایی داشرتن )محمردی،  بادن، امراانگی و داشتن، مازون تناس 
(. در قررآن 296، 5، جلرد 6661اند )شهید  رانی، امسانی زوجین در اسالم و ایمان را معتبر دانسته

 راحت امسانی زوجین در دین و ایمان دانسته شرد  اسرت:  کفا بادن به امکریم نیز، مالک ا لی 
ْشر َکا   َح » اا اْلمه حه ااَوَا َتْنک  نه ْام  ی  یه یَن َحَتّ ْشر ک  اا اْلمه حه ْنک  َنّ ... َوَا ته ْام  ی  یه کفایت دینی زوجین، ...«.  1َتّ

َلری » :خراانیم مبنای سازگاری اخالقی زوجین است؛ چنان که در ذیل آیۀ م کار می اَن إ  رَك َیرْدعه ئ 
وَل  أه

رَرة  ب   رة  َواْلَمْغف  َلری اْلَجَنّ ا إ 
هه َیْدعه ، َوالَلّ ار  وَن الَنّ ره رْم َیَترَ َکّ هه راس  َلَعَلّ لَنّ ره  ل  نه آَیات  ّ

َبری  یه ، َو ره  ْذن  إ 
، )بروجرردی «2

 (.  936، 61، جلد 6916؛ مکارم، 215، 2، جلد 6921طباطبایی، 
الکفا َان یکاَن عفیفًا و »اند: )ع( که فرماد اساس حدیث امام  ادقبربعقی از فقهای امامّیه 

کسی شایستگی ازدواج را دارد که پاکدامن باشرد و ( »936 ،1، جلد 6611)طاسی، « عند  یسار  
، کفایرت اقتصرادی را نیرز شرر   رحت «دست نباشد و گشایشی داشته باشرد از نظر مالی تنگ

دانرد و معتقرد اسرت بردون تمکرن از اند.  اح  جااار تمکن از نفقه را شر  میازدواج دانسته
با وجاد ایرن، برا تاّجره بره آراء و  (.691، 91لد، ج6916کند )نجفی، نفقه، نکاح تداوم پیدا نمی

نظرا  اکثر علما و فقهای اسالم، امسانی یا کفایت اقتصادی، مالکی رروری در امسرگزینی و 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ی در  حت شرعی آن ندارد، زیرا خداوند سبحان در کنار امرر بره ازدواج، از تأ یرازدواج نیست و 
ْن یَ »فقل خاد به فقرا وعدۀ غنا داد  است:  ه  إ  رْن َفْقرل  رهه م  مه الَلّ ه  ْغن  َقَراَء یه اا فه انه در سریرۀ عملری «. 1که

، جلد 6619معصامین)ع( نیز تنها کفایت با محاریت دین و اخالق لحاظ شد  است )مجلسی، 
611 ،912 .) 

 عملکرد اقتصادی والدین بر فقرزدایی از خانواده اسالمی تأثیر. 2ـ4
نتخاب محل سکانت، ناع خانه، وسرایل خانره، نراع وسریلۀ اای مراسم و مراحل ازدواج، اازینه 

تااننرد خراد مری اا، انتخاب محل تحصریل فرزنردان، و ... ارر یر  بره نابرهنقلّیه، ناع سرگرمی
قرار داند. مثاًل، برگزاری ی  جشن ازدواج پرازینه  تأ یرمدیریت خانااد  را از نظر اقتصادی تحت 

زن و شاار را تلف کند و آنان را زیر برار کمرشرکن بردای انداز و ماجادی  ممکن است تمام پس
قرار داد که پرداخت اقسا  مااانۀ آن برخی اوقا  سهم زیادی از درآمد خراناادۀ ناپرا را از برین 

( و سب  ایجاد فقر در خرانااد  و بره تبرع آن در 69، 6932؛ رزاقی، 65-61، 6932ببرد )رزاقی، 
یاست و سرپرستی اقتصاد خانااد  با مرد است، چنان که پیرامبر تردید، رجامعه شاد. در اسالم، بی

جله راٍع علی أال بیته و کلُّ راٍع مسئال  عن رعیته و المرأة راعیة  علی مال »اند: اکرم)ص( فرماد  الرَّ
ارا، بایرد حررف آور خانه از نظر ازینه (. نان262، 66، جلد 6612)ناری، « زوجها و مسئالة  عنه

آور بایرد تاجیره ازم را بررای رفترار اای خادکامه، نانبرای خادداری از اعمال رو  آخر را بزند.
مصرفی خایش ارائه داد و به امین دلیل وی ناگزیر از داشتن اطالعا  و شناخت بیشتری دربارۀ 

 باشد. اقتصاد خانااد  می
عمال تدبیر و مدیریت خرایش، ازینره بانای را کرااش دارد.  ارای خرانااد خانه نیز باید با ا 

طرار  رفترار مهربانانره برا شراار و فرزنردان، بره ترر مهمدار با کار در خانه و از امه اای خانهخانم
طار مستقیم در افزایش درآمرد  اای شاغل نیز که بهکنند. برعکس، خانمغیرمستقیم درآمدزایی می

رنرد، اغلر  ناگزیرنرد باند، به سب  این کره زمران کمترری را در منرزل بره سرر مریخانااد  سهیم
ارا بپردازنرد اای بیشتری را برای تهیۀ غ ا، نگهداری کادکان و ایراب و ذاراب و ماننرد ایرن ازینه

نیرویری کره از »ه عبرار  اسرت از کرررر  (. بانای خانااد  با شناخت نیراز21ر23، 6932)رزاقی،
کند که فررد بره انجرام گیرد و اندیشه و عمل را چنان تنظیم میذانیا  و ادراک آدمی سرچشمه می

پردازد تا ورع نامطلاب را در جهتی معین تغییر داد و حالت ناررایتی را به ررایت و رفتاری می
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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و تفکیر   ارا آن و مردیریت ررر (51، 6911)گرواری از اسراتید، « نیاز تبردیل کنرد کردن برطرف
رای رشد و تعرالی خرانااد  ازم ب نیازاای واقعی از نیازاای کاذب و مدیریت درآمد و ازینه، زمینه  

سازد. در اامّیت نقش زنان در خانااد ، در روایتی از َاَنس آمد  است کره زنران خردمت را مهیا می
پیامبر)ص( رسیدند و گفتند: ای رسال خدا، مردان به جهاد برتری یافتند و ما عملی نداریم کره بره 

درک عمرل من قعد»مقام مجاادین در را  خدا برسیم. رسال خدا فرماد:    منکنَّ فی بیتها فانها ته
ار کدام از شما در خانه بماند )و بره ( »631، 5، جلد 6616)سیاطی، « الله المجاادین فی سبیل

مسلم است کره منظرار پیرامبر)ص( «. وظایفش عمل کند(، او به مقام مجاادین را  خدا می رسد
ن اسرت کره نقرش برانای خانره در فقط ماندن در خانه، بدون انجام وظایف نیست، بلکه منظار ای

گاای از انجام تکالیف و ایفای درست نقرش خراد، بره انردازۀ مجااردین بررای جامعرۀ   ار  آ
داری و نگرر  بره مسرائل باشد. زنان بررای انجرام نقرش خانرهاسالمی دارای اامیت و ارز  می

رف ازینره بررای بایرد از عااقر  َ ر ارا آن خانااد ، نیازمند آماز ، راانمایی و ادایت اسرتند.
گرا  شراند. برانای خانرهنیازاای کاذب که ناشی از مصرف شرناس،  دار بایرد روانگرایری اسرت، آ

پرستار، آشنا به فنان تغ یه، امار مالی، انرمند و در نهایت مشاور و امرا  اعقای خانااد  باشد و 
گاای و کس  مهار  و تمرین زیاد به  مد. دست نخاااد آ این امار جز با افزایش آ

 های اقتصادی به فرزندانآموزش .4-3
داند، با این حال آماز  امار مالی اای بسیاری به فرزندان خاد میطار طبیعی والدین آماز  به 

شراد. فرزنردان خرانااد  غفلت واقع میکی از ماراعاتی است که اغل  ماردو مسائل اقتصادی ی
گاای پیدا کنند کره در بزرگسرالی بره مافقیرت و  تاانند در سنین پایین از مطالبی در این زمینهمی آ

 طار برهطرار مسرتقیم یرا  تااننرد برهارا مریآسایش بیشتری در زندگی آنان بینجامد. ایرن آمراز 
 غیرمستقیم  ار  بگیرند. 

 .6 کنند: می وگا گفتمسائل اقتصادی این والدین با فرزندان در زمینۀ  اای مستقیم،در آماز 
ت کرا  ازم به فرزندان در انگام خرید مبنی بر تاجه  .2 ؛خصی و عمامیتاجه به حفظ اماال ش

. 6انتقال تجربّیا  والدین با تاجه به سّن و میزان درک و پ یر  آنران؛  .9به دوام و قیمت کاااا؛ 
 اا. مصرف  حیح انرژی

ان منتقرل اا، رفتار و عملکرد والدین تا حدود زیادی بره فرزنرداای غیرمستقیم، رو در آماز 
سرپرسرتان  .6 تراان اسرتفاد  کررد، از جملره:اای عملی نیز میشاد. عالو  بر این، از برخی شیا می
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ی روز گ شرته از ارا فعالیتاای خاد را به اندیشریدن در مرارد تاانند ی  ساعت از ش خانااد  می
د  بادن ایرن کرار مشاا ریزی برای روز بعد اختصاص داند. قابلجمله مخارج مصرفی خاد و برنامه

مسرئالیت خریرد بخشری از  .2 ؛(11، 6936مکرر برای فرزندان ملکه خاااد شد )ارشدی،  طار به
 عناان بررهوالرردین مبلغرری را  .9شرراد؛ لرراازم مصرررفی روزانرره، برره کادکرران و ناجاانرران سررپرد  مرری

ارای انااد  و ازینرهگ ارند که این مبلغ با تاجه به درآمرد خردر اختیار فرزندانشان می« جیبی تا پال»
آمازند که اولایت اول، خرید وسرایل والدین عماًل به فرزندان خاد می .6شاد؛ شد  تعیین می تعریف

رروری و ماردنیاز و اولایت دوم خااستن و دوست داشتن است که رمن امین آمراز ، فرزنردان 
والردین عمراًل  .5؛ شراندانداز برای خریداری ی  کاای مارد نیاز خراد اردایت مریدر جهت پس

یی از قبیل نگهداری کادک، خرید ماادغ ایی یا پختن غ ا و کاراای انری و  نایع دسرتی اا مهار 
 (.31-622، 6932؛ رزاقی،29-53، 6932تاانند به فرزندان یاد داند )رزاقی،را نیز می

 
 گیریبحث و نتیجه

یر  ا رل مطررح شرد  و مبنرای  اانعن بهگرایی در جامعه امروز  با تاجه به زندگی مدرن، مصرف
انره برا مدّبراست. از آنجا که علم اقتصراد بره رابطرۀ مصررف بسیاری از رفتاراای انسان قرار گرفته

ای، بررای رشتهدر راستای مطالعا  میان امین جهت بهفقرزدایی از خانااد  تاجه چندانی ننماد ، 
اای اسالمی تاجه نمراد. ید به آماز رسیدن به الگای  حیح اقتصاد خانااد  و مصرف مطلاب با

تا ریه بره رعایرت اولایرت در  و انه را از ا ال ارزشمند زنردگی دانسرتهمدّبراین تعالیم، مصرف 
بقراعتان ابتدا امسر و فرزندان و سپس پدر و مادر و بعد از آن خایشران و بریررر  تخصیک درآمد

انره اسرت. در مدّبریز از الزاما  مصرف نماد  است. در ناع مصرف، تاجه به شأن افراد ن رر جامعه
اامیت ازدواج  حیح و رابطۀ آن با رفع معقل فقر برخی از علمرا، عرالو  برر کفایرت ایمرانی و 

انررد. در مرردیریت اقتصررادی خررانااد ، اعتقررادی، تررالزم کفایررت اقتصررادی را اررم لحرراظ نمرراد 
ی در خرید و مصرف با برانای اای جزئاای کلی با مرد خانااد  و تصمیمدر سیاست گیری تصمیم

خرابی انجرام شراد، منجرر بره  خانه است که باید به شایستگی  ار  پ یرد. اگر این مدیریت به
ارای سالمت اقتصادی و رفع معقل فقرر از خرانااد  خااارد شرد. در ایرن میران نقرش آمراز 

رمسرتقیم  رار  اقتصادی خانااد  به فرزندان را نباید نادید  گرفت که بره دو شرکل مسرتقیم و غی
 پ یرد.می
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کید بر نقرش آمراز  در مردیریت أبا ت(. ا الح الگای مصرف 6923نژاد، مهدی؛ و افشار، عبداله )سبحانی
  .655ر 611(،2)6، معرفت فرهنگی اجتماعیمصرف انرژی. 

 بیرو : دارالفکر. )چاد اول(.الصغیرالجامع(. 6616الدین )اطی، جاللسی

 الله المرعشی نجفی. آیت . قم: مکت التفسیر بالمأثور الدرالمنثور فی(. 6616الدین ) سیاطی، جالل

 . ر  ج ه الدار)تحقیق:  بحی  الح(. قم:  البالغه نهج(. 6666حسین ) دبنرری، محم شریف

ی میان سب  زندگی و مسرکن ایرانری )برا تکیره برر (. رابطه6939شصتی، شیما؛ و فالمکی، محمد منصار )
پژوهشلی  ل فصللنامه علمییاست سرزمینی جامعه ایرران(. و نظریه راابرد و س« مد جامعه کاتا »نظریه 

 . 661-691(، 9)1، ای در علوم انسانیرشته مطالعات میان

م شأن در الگای مصرف فرد مسرلمان و ای مفها(. بررسی مقایسه6936اکبر ) شعبانی، احمد؛ و کریمی، علی
  .611-655(، 66)1، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمینظریه متظاارانه. 

 . قم: انتشارا  داوری.ةالدمشقی ةاللمع فی شرح ةالبهی ةالروض(. 6661الدین بن علی ) شهید  انی عاملی، زین

معرارف  )چاد اول(. قم: تحقیق و نشر ماسسره  األفهام  مسالک(. 6661علی ) بن الدین شهید  انی عاملی، زین
  اسالمی.

 . تهران: انتشارا  بدر.طرح گسترده اقتصاد اسالمی(. 6953 در، سیدمحمدباقر )

)تصحیح: احمد حسینی اشکاری؛ چاد سام(. تهرران:  مجمع البحرین(. 6915طریحی، فخرالدین محمد )
   مرتقای.

)تحقیق: حسن الماسای الخرسان؛ چاد چهارم(. تهران:  تهذیب االحکام(. 6611طاسی، محمدبن حسن )
 دارالکت  ااسالمیه.

المرتقایه احیراء  ة)چاد چهارم(. تهران: المکتبةاالمامی الفقه المبسوط فی(. 6921حسن ) طاسی، محمدبن
  الجعفریه.اآل ار

  )تحقیق: ماسسه البعثه؛ چاد اول(. قم: دارالثقاقه. االمالی( 6666حسن ) طاسی، محمدبن

-22)1،مجله کاوشلی نلو در فقله اسلالمیزیستی و مسئله شأن.  خمینی، ساد  (. امام6912نی، احمد )عابدی
 .256ر215(، 26

پژوهشلی  ل فصللنامه علمی(. رااکاراای کااش فقر: رایافتی در اقتصراد نهرادگرایی. 6939غفاری، مجتبی )
 .265-262(، 6)63، ریزی و بودجهبرنامه

  ر . ج ه ال )چاد دوم(. قم: دارالعین  کتاب(. 6613احمد ) بن فراایدی، خلیل

  تهران: مرکز نشر سپهر. . )چاد اشتم(کلیات علم اقتصاد (. 6913ا لی، باقر ) قدیری
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 . ا فهان: نشر مهدوی.الغطاء کشفتا(.  الغطاء، جعفر )بی کاشف

 .ة)چاد چهارم(. تهران: دارالکت  ااسالمیالکافی(. 6611یعقاب ) کلینی، محمدبن

  ت ری دری م  از  ز آم رک . تهرران: مهایی درباره مبانی رفتار سازمانی و انگیزشمقاله(. 6911گروای از اساتید )
 . ی ت دول

 داراحیاء التراث العربی.)چاد دوم(. بیرو : بحاراالنوار (. 6619محمدتقی ) بن مجلسی، محمدباقر

 ا فهان: انتشارا  نقش نگین. .)چاد اول(بررسی مسئله ازدواج(. 6921محمدی، علی )

)چاد اول(. تهران: نشر وزار  فرانگ و ارشراد  القرآن الکریم کلمات التحقیق فی(. 6912مصطفای، حسن )
 اسالمی.

 )چاد چهارم(. قم: انتشارا   درا.سیری در سیرۀ نبوی(. 6921مطهری، مرتقی )

 )چاد اول(. تهران: دارالکت  ااسالمیه. تفسیر نمونه(. 6916مکارم شیرازی، نا ر )

)تحقیق: عباس قاچانی(. تهران: دارالکت   االسالم جواهرالکالم فی شرح شرایع(. 6916نجفی، محمدحسن )
 .ةااسالمی

  )تصحیح: سید محمدکالنتر(. قم: آسیانا. السعادات جامع(. 6921نراقی، محمدمهدی )

نرداری؛ چراد اول(. بیررو :  الکبری السنن(. 6666شعی  ) بن نسائی، احمد )تحقیق: عبردالغفار سرلیمان البه
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