واکاوی اصل تناقض خسّت از منظر آموزههای قرآن کریم
امیر خادم علیزاده

*

استادیار دانشگاه عالّمه طباطبائی ،تهران
**

محمّد صفری

دانشجوی دكتری مدیریّت مالی ،دانشگاه امام ادق (ع) ،تهران
(تاریج دریافت1392 /06 /21 :؛ تاریج پذیرش)1393/10 /08 :

چکیده
مصرف یکی از شاخصههای مهم اقتصادی در هر جامعهای است ،بهطوری كه نسـبت شایسـتة بـین
تولید و مصرف در هر اقتصادی یک ضرورت به شـمار مـیرود .یکـی از ا ـول موجـود در علـم اقتصـاد
متعارف كه به ظاهر از وجوه افتراق نظامهای اقتصادی مبتنی بر اندیشة بشری و نظـام اقتصـاد اسـالمی
است ،ا ل تناقض خسّت یا معمّای رفهجویی میباشد .بنـا بـر ایـن ا ـل ،چنانچـه در سـطح فـردی
رفهجویی ورت گیرد ،امّا این افزایش در پ انداز ،تحرّكی در سرمایهگذاری ایجـاد نکنـد ،در سـطح
كالن مصرف كم شده ،در نتیجه ،تولید پایین میآید و درآمد ملّی كاهش مییابد .به نظر میرسد چنین
ا لی بسیاری از آموزههای اسالمی همچون نهی از مصرف افراطی و امر بـه میانـهروی در مصـرف و ...را
به چالش بکشد .لذا این مقاله با روش تحقیس تحلیلی ـ تو یفی به بررسی آموزههـای قرآنـی در حـوزة
مصرف و رفه جویی به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای رفهجویی میپردازد .از یافتههای ایـن
تحقیس می توان به الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینة تخصیص منابع و نیز مشوّق افـزایش
میل نهایی به مصرف در سطح كالن اشاره كرد كه از پیامدهای آن میتـوان بـه انفـاق ،زكـات ،خمـ ،
دقه ،قرضالحسنه و ...برای سوق دادن رفهجوییها به سرمایهگذاری و گـردش مـال در اقتصـاد نـام
برد.
واژگان کلیدی :مصرف ،قرآن ،ا ل تناقض خسّت ،اقتصاد اسالمی.
طبقهبندی .D11, E21, M39, Z12, Z13 :JEL
Email: aalizadeh@atu.ac.ir
(نویسندة مسئول) Email: M.safari@isu.ac.ir

*

**

138

امیرخادم علیزاده و محمّد فری

مقدّمه
تولید و مصرف ،دو عنصر مهم در اقتصاد هر جامعهای است ،بهطوریكه نسبت شایسته بین تولید و
مصرف در هر اقتصاد یک ضرورت به شمار میرود .چنانچـه تولیـد جامعـه از مصـرف آن بیشـتر باشـد،
جامعه به قدر نیاز خود از تولید استفاده میكند و مازاد ،رف ـادرات و یـا سـرمایهگـذاری شـده كـه
میتواند موجب اقتدار و اعتالی كشور شود .امّا سؤالی كه در اینجا پدید میآید ،اینکه آیا لزومـاآ كـاهش
در مصرف ،موجب اعتالی كشور خواهد شد؟ به عبارت دیگر ،آیا پرهیز از اسراف و التزام به رفهجـویی
در سطح فردی موجب كاهش مصرف در سطح ملّی هم خواهد شد؟ آیا مبارزه بـا اسـراف ،جلـوگیری از
ولخرجی و تجمّلگرایی ،چشم و همچشمیها و  ...در سطح آحاد جامعه منجر بـه كـاهش مصـرف و در
نتیجه ،رشد تولید و افزایش درآمد ملّی خواهد شد؟
در اقتصاد متعارف ،ا ل تناقض خسّت یا معمّای رفهجویی پاسخگوی این سؤاالت میباشد .بنا بـر
این ا ل ،چنانچه در سطح فردی رفه جویی ورت گیرد ،امّا ایـن افـزایش در پـ انـداز ،تحرّكـی در
سرمایهگذاری ایجاد نکند ،در سطح كالن مصرف كم میشود و در نتیجه ،تولید پایین آمده ،درآمد ملّـی
كاهش می یابد .هدف از این مقاله ،بررسی ا ل تناقض خسّت از منظر آموزههای قرآن كـریم مـیباشـد.
بدین منظور ،دو رویکرد كلّی وجود دارد .در رویکرد اوّل كه بر اساس «هستهـا» اسـت ،وضـع موجـود
جامعه و مصرف فعلی آن مورد بررسی قرار میگیرد و با بهرهگیری از تئـوریهـای متـداول اقتصـاد بـه
بررسی مسأله پرداخته می شـود .بـه عبـارت دیگـر ،رویکـرد اوّل بـر مبنـای اقتصـاد اثبـاتی ( Positive
 )economicsاست .امّا در رویکرد دوم به «بایدها» پرداخته میشود؛ یعنی جامعه آنچنان كه باید باشد،
ابتدا تو یب می شود و سپ راهکارهای رسیدن وضع فعلی به وضع مطلوب مورد بررسی قرار میگیرد.
در واقع ،این رویکرد ،همان دیدگاه اقتصاد دستوری ( )Normative economicsاست.
این مقاله با بهرهگیری از روش تحقیس تحلیلی ـ تو یفی ،مسأله را از هر دو رویکرد بررسی خواهـد
كرد ،با این تفاوت كه در رویکرد هنجاری ،با توجّه به اسالمی بودن جامعة ایران بایدهای اسالم در حوزة
مصرف نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت .بدین ترتیب ،مقالة پیش رو ابتدا با تبیـین مسـألة تحقیـس،
ا ل تناقض خسّت را مورد مطالعه قرار میدهد و آنگاه با نگاهی به نظام اقتصاد اسالمی و بهرهگیـری از
آموزههای ارزشمند قرآن كریم ،به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای رفهجویی خواهد پرداخت.
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1ـ بیان مسأله
همان طور كه پیشتر توضیح داده شد ،مطابس ا ل تناقض خسّت ،كاهش در سطح فـردی نـه تنهـا
منجر به افزایش درآمد در سطح كالن نشده ،بلکه منجر به كاهش رشد اقتصادی نیز میگردد .از سـوی
دیگر ،آموزههای اسالمی و مشخّصاآ آیات قرآن كریم و روایات ائمّة معصومین ،علیهمالسّالم ،مسلمانان را
از زیادهروی در مصرف پرهیز میدارند و تأكید بر قناعت دارند .بدین ترتیب ،بهطـور بـالقوّه ایـن شـبهه
علیه اسالم وجود دارد كه آموزههای اسالمی با دعوت مسلمانان به قناعت عمالآ جامعة اسالمی را از رشد
اقتصادی باز میدارد.
آنچه این مقاله بنا دارد بدان بپردازد ،تبیین این موضوع است كـه بـه نظـر مـیرسـد طـرح چنـین
شبههای ناشی از عدم شناخت ماهیّت اقتصاد با رویکرد قرآنی یا اسالمی اسـت ،چـرا كـه بـا تـدقیس در
مفاهیم اقتصادی پ انداز و سرمایهگذاری در اقتصاد متعارف و بررسی رویکـرد قرآنـی آن ،درمـییـابیم
دعوت اسالم به قناعت در سطح فردی نه تنها منجر به كاهش مصرف در سطح كالن نمـیشـود كـه در
واقع ،به معنای مصرف قوام یا بهینه و پ انداز در مفهومی گسترشیافته است و در ا طالح ،اقتصـادی
تابع مطلوبیّت فرد مسلمان ،تابعی از نوع دوستانه ( )Altorismمـیباشـد؛ یعنـی مطلوبیّـت او ،تـابعی از
مصرف خود و مصرف دیگران میباشد ،بهطوری كه افزایش مصرف خود و مصرف همنوعان بر مطلوبیّـت
آن میافزاید.

2ـ پیشینة پژوهش
پژوهشهایی كه به بحث مصرف در اسالم پرداختهاند ،برخی بدون توجّه به نظریّـههـای مصـرف در
اقتصاد خُرد و كالن ،به بیان آیهها و روایتهای اسالمی دربارة تو یههای مصرفی به ورت جزئی مانند
تو یه دربارة خوراک ،بهداشت ،مسکن ،تفریح و ...بسنده كردهاند و برخی نیز ضمن معرّفی نظریّـههـای
مصرف در اقتصاد كالن و الگوهای مبتنی بر آنها ،به مقایسة آنها با مصرف در اقتصاد اسالمی كه پایبنـد
به ارزشها است ،پرداخته اند .از آنجا كه رویکرد این مقالـه در حـوزة روشـی متناسـب بـا دسـتة دوم از
تحقیقات مذكور است ،در این بخش به اهمّ پژوهشهای ورت گرفته در این خصوص اشاره میشود.
منونی (2013م ).در مقالة خود با عنوان «مرز تحوّل در اندازهگیری فناوری و شوکهای پ انـداز»
با بیان اینکه ادبیّات موجود در حوزة چرخة حیات كسب و كارها عمدتاآ یک رابطة خطّی میان مصـرف و
كاالهای سرمایهای فرض میكند ،با ارایة مدلی اثبات میكند كه شکل تابع مزبور میتوانـد مقعّـر باشـد.
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وی مدل ارایه شده در تحقیس خود را آزمـونی مجـدّد بـرای مسـألة تنـاقض خسّـت مـیدانـد و چنـین
نتیجهگیری میكند كه افزایش در پ انداز به دالیلی غیر از شوکهای تکنولوژی اسـت كـه منجـر بـه
ركود اقتصادی میگردد.
كردن (2012م ).در مقالة خود با عنوان «عدم توازن جهانی و تناقض خسّت» به تحلیل رابطة میان
عدم توازن جهانی و بحران مالی بینالمللی میپـردازد .نویسـنده عـدم تـوازنهـا را مـرتبط بـا افـزایش
پ انداز در سطح جهانی میداند كه منجر به كاهش نر های بهرة جهانی و در نتیجه ،استقراض بیشـتر
برای تأمین مالی بخشهای مصرفی نامعقول همچون جنگ و تسلیحات نظـامی بـه جـای تـأمین مـالی
سرمایهگذاری های زایا و مفید شده است .وی معتقد اسـت عـدم سـرمایهگـذاری در بخـشهـای مولّـد
اقتصادی بوده كه منجر به بحران مالی و نهایتاآ كاهش تقاضای كُل در سطح جهانی گردیده است .بـدین
ترتیب ،نویسنده نتیجهگیری می كند كه چنین وضـعیّتی منجـر بـه پدیـد آمـدن تنـاقض خسّـت غیـر
مستقیم گشته است.
فهیم خان ( 1984م ).در مقالة خود با عنوان «تابع مصـرف كـالن در یـک چـارچوب اسـالمی» بـا
تبیین اهمیّت میزان مصرف و پ انداز در سطح كالن برای رشد ملّی ،به مقایسة سطح پ انـداز كـالن
در اقتصاد اسالمی و اقتصاد غیر اسالمی پرداخته است و چنین نتیجهگیری مینماید كه لزوماآ پ انـداز
در یک اقتصاد اسالمی كمتر از اقتصاد غیر اسالمی نیست.
منور اقبال ( 1985م ).در مقاله خـود بـا عنـوان «زكـات؛ اعتـدال در مصـرف كُـل در یـک اقتصـاد
اسالمی» بحث میكند كه آیا اگر اقتصاد اسالمی در جامعهای پیاده شود ،سطح پ انداز كاهش خواهـد
یافت؟ و پایة چنین ادّعایی را این استدالل میداند كه تعلّس زكات به پ انداز موجب كاهش آن خواهـد
شد و چنین نتیجهگیری میكند كه میل نهایی و متوسّط به مصرف در اقتصاد اسالمی بیشتر از اقتصـاد
سکوالر می باشد؛ زیرا میل نهایی به مصرف دریافـت كننـدگان زكـات بـاالتر از میـل نهـایی بـه مصـرف
پرداخت كنندگان زكات اسـت .همچنـین شـاید در نگـاه اوّلیّـه بـه اقتصـاد اسـالمی ،تنهـا افـراد فقیـر
دریافتكنندة زكات هستند ،امّا با تدقیس بیشتر میتوان دریافـت كـه تنهـا بخشـی از زكـات را فقیـران
دریافت میكنند و بخشی دیگر به مصـارفی از قبیـل كـارگزاران جمـعآوری زكـات ،مؤلّفةةِالقلـوب ،آزاد
نمودن بردگان ،در راه ماندگان و فی سبیل اهلل اختصاص می یابد و اینها لزوماآ فقیر نیستند .پ بخشـی
از زكات مجدّداآ به گروه اغنیا یعنی پرداختكنندگان نیز زكات برمیگردد .بنابراین ،با پیادهسازی اقتصاد
اسالمی ،لزوماآ سطح پ انداز نمیبایست كاهش یابد.
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حسینی ( )1388در مقالة خود با عنوان «الگوی مطلوب مصرف در چارچوب الگوی تخصیص درآمد
اسالمی» ،با بررسی مبانی اعتقادی ،هدفها ،موارد و باید و نبایدهای الگوی تخصیص درآمـد در اسـالم،
نشان میدهد ،اوّالآ مفهوم كانونی در این الگو انفاق (عام) است كه مصرف فقط یکی از موارد آن شـمرده
میشود .ثانیاآ اتّخاذ این مفهوم ،به جای مصرف ،بر مبانی بینشی و ارزشـی اسـالمی مبتنـی اسـت .ثالثـاآ
رفتار مطلوب تخصیص درآمدی (بهویژه رفتار مصرفی) در چارچوب اسالمی به گونهای رقم میخورد كه
رفاه ،عدالت اجتماعی و معنویّت را در كنار یکدیگر ارتقا میبخشد.
سیّدینیا ( )1388در مقالة خود با عنوان «مصرف و مصرفگرایی از منظر اسـالم و جامعـهشناسـی
اقتصادی» ،بعد از تبیین آثار مصرفگرایی در جامعه ،آن را از دیدگاه آموزههای اسالمی بررسی میكنـد
و به این نتیجه میرسد كه مصرف به خودی خود پدیدهای مذموم نیست و اسالم نیز مسلمانان را بـرای
تأمین نیازهای زندگی تشویس میكند ،امّا مصرفگرایی و هدف قـرار دادن مصـرف آثـار منفـی داشـته،
همسو با مفاهیمی چون اسراف ،تبذیر و اتراف بوده است و از دید اسالم مذموم شمرده شده است.
همانطور كه مشاهده می شود ،اگرچه هر یک از تحقیقات ورت گرفته پیرامون مصرف در اسـالم،
هر یک با یک رویکرد خاص اقدام به بررسی مصرف نموده است ،امّا فصل مشترک تمامی آنها تمركز بـر
روی چیستی مصرف از دید اسالم است ،حال آنکه این مقاله در دد بررسی بایسـتگی مصـرف از دیـد
اسالم میباشد .از این رو ،به نظر می رسد تحقیس پیرامون پاسخگویی به معمّـای ـرفهجـویی یـا ا ـل
تناقض خسّت از منظر آموزههای اسالمی تحقیقی نو و بدیع مینماید.

3ـ اصل تناقض خسّت
در حوزة كالن مصرف ،سؤال این است كه آیا رفه جویی در سطح فردی منجر به ـرفهجـویی در
سطح ملّی هم خواهد شد یا خیر؟ معمّای رفهجویی ( )Paradox of thriftیـا تنـاقض خسّـت ،ا ـلی
است كه برای نخستین بار كینز آن را در كتاب معروف نظریّة عمومی مطرح میكند .این ا ل میگویـد
تحت شرایطی كوشش جامعه برای پ انداز بیشتر ،میتواند منجر به كاهش وجوه پ انداز شده گـردد.
این نتیجه در شرایطی حا ل میشود كه افزایش پ انداز ،تحرّكی در سرمایهگذاری ایجاد نکند ،بـدین
ترتیب كه پ انداز بیشتر ،موجب كاهش مصـرف مـیشـود و در نتیجـه ،مخـارج كُـل تقلیـل مـییابـد
( .)Boyes & Melvin, 2012: p. 217حال اگر در این وضعیّت به دلیل ركـود اقتصـادی ،پـ انـداز
بیشتر منجر به افزایش سرمایهگذاری نشده ،یا افزایش سـرمایهگـذاری را بـه مقـداری كمتـر از كـاهش
مصرف موجب گردد .در این ورت ،تحت هر یک از این دو حالت ،مخارج كُل كاهش مییابد .به عبارت
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دیگر ،افزایش پـ انـداز از یـک سـو مصـرف را كـاهش مـیدهـد و از سـوی دیگـر ،بـه دلیـل ركـود،
سرمایهگذاری را به همان میزان افزایش نداده است .این بدان معناست كه تقاضا برای كاالهـا و خـدمات
تولیدی بُنگاهها كاهش یافته ،بدین ترتیب تولید یا درآمد ملّی تنزّل مییابد .در ایـن ـورت ،پـ انـداز
ملّی كه به درآمد ملّی وابسته است نیز تقلیل خواهد یافت .تناقض خسّت مصداق بسیار جالب و گویـایی
از وجود مسألة خطای تركیب در علم اقتصاد است؛ یعنی آنچه كه برای هر نفـر جداگانـه خـوب اسـت،
لزوماآ همواره برای همگی خوب نیست؟ «در برخی شرایط ،تدبیر شخصی ممکن است حماقت اجتماعی
باشد» (ساموئلسن و فوردهاوس ،1373 ،ج .)272 :1بدین ترتیب ،اگرچه ممکن است افزایش پـ انـداز
یک فرد ،درآمد و ثروت او را افزایش دهد ،امّا اگر همگان بیشتر پ انداز كنند ،لزوماآ پیامـد آن افـزایش
درآمد و ثروت جامعه نیست ( .)Branson, 1979: p.40در ادامه به جستجوی پاسخی مناسـب بـرای
این معمّا در آموزههای اسالمی و قرآنی خواهیم پرداخت.

4ـ مصرف در قرآن
قبل از ورود به بحث مصرف در قرآن ،ذكر این نکته الزم است كه اگرچه ما مسمانان معتقد هستیم
كه قرآن كریم كتاب و راهنمای جامع زندگی بشر است و دربردارندة تمام علوم میباشد ،امّا انتظار ایـن
كه بتوان تمام علوم روز را به همراه تئوریها و مسائل در قرآن یافت ،انتظاری دور از واقع است ،چرا كه
شأن قرآن كریم باالتر از این است كه بخواهد وارد مسائل جزئی علوم شود (دنیا2007 ،م .)9 :.بنـابراین،
در این بخش با مطالعة قرآن به جستجوی خطوط راهنمای اقتصاد اسالمی در حوزة مصرف هستیم.

در آیین اسالم ،درآمدهای مشروع و كسب و كار و اموال حالل ،جایگاه ویـژهای دارد و قـرآن مجیـد
آن را مایة قوام و هستی شخص و جامعه و مایة زینت و آرامش در زندگی این دنیا میخوانـد ،آنجـا كـه
میفرماید﴿ :وَالَ تُؤنتُوان السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً :اموال خود را ،كـه خداونـد وسـیله
قوام زندگى شما قرار داده ،به دست سفیهان نسپارید( ﴾...النّساء .)5/با توجّه به آیـات و روایـاتی كـه در
زمینة كسب و درآمد حالل و مشروع آمده است ،میتوان چنین بیان نمود كه مال و ثروت نه تنها خوب
است ،بلکه هر مسلمان آگاه وظیفه دارد در كسب و تحصیل آن تالش كند و خود و جامعة خویش را در
رشد اقتصادی یاری رساند .نظام اقتصادی اسالم هم كه توجّه به سـعادت انسـان را هـدف ا ـلی خـود
میداند ،استفادة عاقالنه از منابع طبیعی و امکانات خدادادی را در راه نیل به هدف مقدّس خویش مورد
تأكید قرار داده است.
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انسان نیازهایی دارد كه با توجّه به امکانات موجود به رفع آنها میپردازد و برای رسیدن بـه مقصـود
خود ،در سایة فکر و تدبیر ،روشهای متعـدّدی را بـه كـار مـیگیـرد .از دیـدگاه قـرآن ،انسـان موجـود
نیازمندی است كه خداوند برای رفع نیازهایش زمین را برای او رام كرده است و امکانـات و منـابع آن را
در اختیار وی قرار داده تا مصرف كند .قرآن با مطرح كردن مسألة اسراف و بیان مترّات آن و دعوت بـه
اعتدال و میانهروی در تمام امور زندگی ،در حقیقت ،الگوی مصرف قوام را برای زندگی سعادتمندانه بـه
انسان ارایه میدهد .در این بخش ،به تبیین اعتدال در همة شئون زندگی و از جمله اعتدال در مصـرف
و نیز نهی از اسراف و تبذیر به عنوان دو ا ل اساسی در حوزة مصرف از نگـاه قرآنـی مـیپـردازیم و در
بخش بعدی بر الگوی مصرف قوام متمركز میشویم.
قرآن كریم در آیات متعدّد انسان را دعوت به اعتدال و میانهروی میكند و او را از افراط و تفریط بـر
حذر میدارد﴿ :وَاقنصِدْ فِي مَشنیِکَ :...در راهرفتن ،اعتدال را رعایت كن( ﴾...لقمان .)19 /واژة «اقصِـد»
از مادّة «قصد» گرفته شده است .كتابهای واژگان زبان عربی و فارسی برای «قصـد» معـانی متعـدّدی
نوشتهاند كه مهمترین آنها عبارتند از« :رفتن به سـوی چیـزی ،عـدل ،اسـتقامت در راه ،بـین اسـراف و
تقتیر ،میانه راه رفتن» (ر.ک؛ ابنمنظور1405 ،ق ،.ج 353 :3و طریحی ،1375 ،ج  .)127 :3قاموس در
ذیل واژة قصد مینویسد« :این كلمه و مشتقّات آن در قرآن به معنى راست و متوسّط و معتـدل بـهكـار
رفته است﴿ :قَصَدَ فِى النَّفَقَةِ :تَوَسَّطَ بَیْنَ اإلتسْرَافِ وَ التَّقْتِیـرت﴾﴿ :لَوْ کَانَ عَرَضًا قَرِیبًا وَ سَـفَرًا قَاصِـدًا
الَّتَّبَعُوکَ( :امّا گروهى از آنها چنانند كه) اگر غنایمى نزدیک (و در دسترس) ،و سفرى آسان باشد( ،بـه
طمع دنیا) از تو پیروى مىكنند( ﴾...التّوبه)42 /؛ ﴿وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السبِیلِ وَمِننهَا جَـآئِرٌ وَلَـوْ شَـاءَ
لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِینَ :و بر خداست كه راه راست را (به بندگان) نشان دهد ،امّا بعتى از راهها بیراهه اسـت

و اگر خدا بخواهد ،همة شما را (به اجبار) هدایت مىكند ( ،ولى اجبار سودى ندارد)﴾ (النّحل.)9 /

چنانکه گفتهاند« ،قصد» به معنى «قا د» است؛ یعنى هدایت بـه راه راسـت و متوسّـط بـه عهـدة
خداست و بعتى از راهها از حس منحرف هستند ،اگـر خـدا مـیخواسـت ،همـة شـما را اجبـاراآ هـدایت
میكرد؛ مثل﴿ :إِنَّ عَلَیْنَا لَلنهُدَى :به یقین هدایت كردن بر ماست﴾ (اللّیل .)12 /امّا در ادبیّات تفسیری
واژة «قصد» به ورت «مقتصده» در آیة ﴿...مِّننهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ...: ...جمعى از آنها ،معتـدل و میانـهرو
هستند( ﴾...المائده .)66 /به معنای معتدل در عمل و «مقتصد» در آیة ﴿ ...فَلَمـا نَجـاهُمْ إِلَـى النبَـرِّ
فَمِننهُم مُّقنتَصِدٌ ... :...امّـا وقتـى آنهـا را بـه خشـکى رسـاند و نجـات داد ،بعتـى راه اعتـدال را پـیش
مىگیرند( ﴾ ...لقمان )32 /به معنای متمایل بـه طریـس مسـتقیم و یـا میانـهرو در كفـر و ظلـم (ر.ک؛
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طبرسی ،1360 ،ج 222 :3و همان ،ج .)323 :4در آیة ﴿...فَمِننهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفنسِـهِ وَمِـننهُم مُّقنتَصِـدٌ:...
(امّا) از میان آنها عدّهاى بر خود ستم كردند و عدّهاى میانه رو بودند( ﴾ ...فاطر ،)35 /به معنای میانهرو و
یا درآمیزندة عمل الح و ناپسند و به ورت «قا ِداآ» در آیة ﴿لَوْ کَانَ عَرَضًا قَرِیبًـا وَسَـفَرًا قَاصِـدًا
الَّتَّبَعُوکَ( ﴾...التّوبه ،)42 /به معنای مسیری آسان و نزدیک (ر.ک؛ طبرسی ،1360 ،ج 408 :4و همان،
ج )32 :5و در آیة (لقمان )19 /به ورت فعل امر ﴿وَاقنصِدْ فِي مَشنیِکَ ﴾...به معنای اعتدال در مشـی
و به عدل رفتار كردن و یا راه رفتن همراه با طمأنینه بـه كـار رفتـه اسـت (ر.ک؛ طریحـی ،1375 ،ج:3
 127و طبرسی ،1360 ،ج .)319 :4نتیجه آنکه از مجموع سخنان واژهشناسان و مفسّران قـرآن دربـارة
مفهوم كاربردهای مختلب واژة «قصد» در قرآن به دست میآید ،معنای اعتدال در عمل و میانـهروی در
زندگی است كه یک مفهوم مشترک و جامع در بین اكثر ،بلکه تمام این كاربردهاست.
در قرآن مجید مسرفین از ا حاب جهنّم شمرده شدهاند ...﴿ :وَأَنَّ النمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحَابُ النَّـارِ:

 ...و مسرفان اهل آتشند﴾ (غافر .)43/از نگاه قرآن ،اسـراف بـا فسـاد رابطـة تنگاتنـگ دارد و یـک نـوع
بینظمی در نظام هماهنگ هستی است كه با نظم خـاص جریـان دارد .در سـورة شـعراء خطـر عظـیم
پیروی از مسرفین بیان شده است﴿ :وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ النمُسْرِفِینَ * الَّذِینَ یُفنسِدُونَ فِـي النـأَرْضِ وَلَـا
یُصْلِحُونَ :و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید * همانها كه در زمین فساد مىكنند و ا الح نمـىكننـد﴾
(الشّعراء 153/ـ.)152
منظور از اطاعت مسرفان ،تقلید و پیروی كوركورانه از ایشان ،در اعمال و روش زندگی است و مـراد
از مسرفین اشراف و بزرگانی هستند كه دیگران آنـان را پیـروی مـیكننـد .امّـا مسـرفین چـه كسـانی
هستند؟ در آیة بعد معرّفی شده كه مسرفین از مرز حس تجاوز نموده ،از حدّ اعتدال بیرون شـدهانـد ،در
زمین فساد میكنند و ا ـالحگـر نیسـتند (ر.ک؛ طباطبـائی ،1374 ،ج .)166 :10از ایـن رو ،در آیـات
متعدّد تصریح شده كه از روش مسرفین پیروی نکنید.
قرآن همانگونه كه اسراف را نکوهش نموده ،تبذیر را نیز مذموم دانسته است .تبذیر ریخت و پـاش و
ضایع كردن نعمتها و مواهب الهی در طبیعت است ،از قبیل خوراک ،پوشاک ،مسکن ،وسـایل حمـل و
نقل و  ...خداوند مبذّرین را برادران شیطان خطاب نموده است﴿ :وَآتِ ذَا النقُرنبَـى حَقَّـهُ وَالنمِسْـکِینَ
وَابْنَ السبِیلِ وَالَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا * إِنَّ النمُبَذِّرِینَ کَانُوان إِخنوَانَ الشَّیَاطِینِ وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا:
و حسّ نزدیکان را بپرداز و (همچنین حسِّ) مستمند و وامانده در راه را ،و هرگز اسراف و تبـذیر مکـن* ،
چرا كه تبذیركنندگان برادران شیاطین هستند و شیطان در برابـر پروردگـارش بسـیار ناسـپاس بـود﴾
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(اإلسراء27 /ـ .)26این آیه دربارة انفاق به ذویالقربی و مساكین و فقرا نازل شده ،ولی با وجود لزوم بذل
و بخشش به مستحقّین ،از تبذیر نهی شده كه انسان مال خود را بـرای خویشـاوندان ،فقـرا و مسـاكین
بیش از حد منطقی و معقول انفاق نکند كه اسراف و تبذیر است .این مورد خصو یّت ندارد ،بلکه تبذیر
در تمام امور ممنوع است و برادری با شیاطین است؛ یعنی تبذیركنندگان شیطان است و شیطان كفران
نعمتهای پروردگار را كرد ،اینها نیز مانند شیطان كفران نعمتهای خدا را میكنند و در غیر مورد نیاز،
مصرف میكنند.
بدین ترتیب ،می توان گفت كه تبذیر و اسراف مال موجب پیدایی نیازهای كـاذب و غیـر معقـول در
جامعه می شود و بر توزیع ناعادالنة درآمد و تخصیص حیح منابع تولید تـأثیر منفـی مـیگـذارد و بـه
رقابت و همچشمی می انجامد .این تأثیرات منفی میتواند مصالح جامعه را تهدید كند و آنها را به خطـر
اندازد .در حالی كه مصرف واقعی یا ضروری نیازها را تحت كنترل قرار میدهد و بر توزیع عادالنة درآمد
و تخصیص حیح منابع تولید ،اثر مثبت مینهد و نظامی طرفدار سعادت انسانی به وجود میآورد (بنـاء
رضوی .)216 :1367 ،در چنین نظامی هر عتو از یک زندگی خوب و نسبتاآ راحت بهرهمند میگـردد و
احساس مسئولیّت و ایثار نیازها را محدود میكند و رقابت و هم چشمی را كه غالباآ به تخصیص نا حیح
و اتالف منابع طبیعی میانجامد ،ریشهكن میسازد.

1ـ )4مصرف قوام؛ الگوی تخصیص بهینة منابع در قرآن
آیات قرآن و فرهنگ روایی ،به خاطر تخصیص بهینة منابع و جلوگیری از مصرف غیـر بهینـة منـابع
برای خانوارها و بهكارگیری نهادههای تولید از سوی بنگاهها بر مصرف قوام تصریح كردهانـد .خداونـد در
قرآن كریم می فرماید﴿ :وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقنتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَامًا :و كسانى كه

هرگاه انفاق كنند ،نه اسراف مىنمایند و نه سختگیرى ،بلکـه در میـان ایـن دو ،حـدّ اعتـدالى دارنـد﴾
(الفرقان.)67 /

كلمة «قوام» در آیه به معنای حدّ وسط و معتدل است؛ یعنی بندگان رحمان انفاق میكنند و انفاق
ایشان همواره در حدّ وسط و میان اسراف و اقتار است .در آیه ،دو طـرف افـراط و تفـریط در انفـاق را
نفی كرده است و ذیل آن ،حدّ وسط را اثبات نموده است (ر.ک؛ طباطبائی ،1374 ،ج .)332 :15
به باور پارهاى« ،اسراف» به مفهوم هزینه كردن مال و ثروت در راه گناه و نافرمـانى خداسـت و واژة
«اقتار» به معناى خوددارى از هزینة درست و شایسته در راه حس و عدالت است .با این بیان ،تفسیر آیه
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این است كه بندگان خاصّ خدا كسانى هستند كه دارایى و ثروت خود را نه در راه گناه و بیداد مصـرف
مىكنند و نه از هزینـة آن در راه حـس و عـدالت خـوددارى مـىورزنـد ،بلکـه آن را در راه حـس هزینـه
مىنمایند و پارهاى بر آنند كه واژة «اسراف» به مفهوم زیادهروى و «اقتار» به معنـاى خـوددارى از اداى
حسّ خداست كه در این ورت ،تفسیر آیه این است كه و بندگان خـاصّ خـدا كسـانى هسـتند كـه در
هزینه كردن مال خود نه زیادهروى مىكنند و نه سختگیـرى ،بلکـه بـه طـور درسـت و بـه جـا هزینـه
مىنمایند و از آن بهره مىبرند (ر.ک؛ طبرسی ،1360 ،ج .)257 :4
«انفاق» یعنی بخشش و رف مال در جهت رفع حوائج خود و دیگران« .اسراف» یعنی بیرون شدن
از حدّ و زیادروی ،و «قتر» یعنی كوتاهی و تفریط در امر انفـاق و «قـوام» یعنـی حـدّ وسـط و معتـدل.
می فرماید :بندگان خدای رحمان كسانی هستند كه وقتی انفاق مـی كننـد ،همیشـه حـدّ وسـط را نگـه
میدارند و به جانب افراط یا تفریط متمایل نمیشوند و در حدیثی از رسـول خـدا (ص) نقـل شـده كـه
می فرمایند« :هر ك بدون حسّ و بی حساب ببخشد ،اسراف كرده است و هر ك بدون حسّ و بی دلیـل
بخل بورزد ،اقتار و تفریط نموده است» (طیب ،1366 ،ج.)78 :1
جالب توجّه اینکه ا ل انفاق كردن را مسلّم مى گیرد ،به طورى كه نیاز به ذكر نداشته باشد ،چرا كه
انفاق یکى از وظایب حتمى هر انسانى است ،لذا سخن را روى كیفیّت انفاق آنـان مـى بـرد و مـى گویـد:
انفاقى عادالنه و دور از هر گونه اسراف و سختگیرى دارند ،نه آنچنان بـذل و بخششـى كننـد كـه زن و
فرزندشان گرسنه بمانند و نه آنچنان سختگیر باشند كه دیگران از مواهب آنها بهره نگیرند.
در تفسیر اسراف و اقتار كه نقطة مقابل یکدیگرند ،مفسّران سخنان گوناگونى دارند كه روح همه بـه
یک امر باز مى گردد و آن اینکه اسراف آن است كه بیش از حد و در غیر حـسّ و بیجـا مصـرف گـردد ،و
اقتار آن است كه كمتر از حسّ و مقدار الزم بوده باشد.
در یکى از روایات اسالمى تشبیه جالبى براى اسراف و اقتار و حـدّ اعتـدال شـده اسـت و آن اینکـه
هنگامى كه امام ادق،علیه السّالم ،این آیه را تالوت فرمود ،مشتى سنگریزه از زمین برداشتند و محکـم
در دست گرفتند و فرمودند این همان اقتار و سختگیرى است .سپ مشت دیگرى برداشـتند و چنـان
دست خود را گشودند كه همة آن به روى زمین ریخت و فرمود این اسراف است .بار سوم مشت دیگرى
برداشتند و كمى دست خود را گشودند ،به گونـه اى كـه مقـدارى فـرو ریخـت و مقـدارى در دستشـان
بازماند ،و فرمود این همان قوام است .واژة قوام (بر وزن عوام) در لغت به معنى عدالت و استقامت و حـدّ
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وسط میان دو چیز است و قوام (بر وزن كتاب) به معنى چیزى است كه مایة قیام و استقرار بـوده باشـد
(ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،1381 ،ج.)97 :12
در همین راستا ،قرآن كریم از افراط و تفریط در انفاق نیز نهی نمـوده اسـت و از عواقـب نـاگوار آن
هشدار داده است و میفرماید﴿ :وَالَ تَجْعَلن یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَالَ تَبْسُطنهَا کُلَّ النبَسْطِ فَتَقنعُـدَ
مَلُومًا محْسُورًا :هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن( ،و ترک انفاق و بخشـش منمـا) و بـیش از حـدّ
(نیز) دست خود را مگشاى ،تا مورد سرزنش قرار گیرى و از كار فرو مانى﴾ (اإلسراء.)29/
این آیه روی اعتدال تأكید كرده كه دست خود را برگردن خویش بسـته قـرار ندهیـد ،یعنـی ماننـد
بخیالن در كمک به دیگران دستبسته مباش و از سوی دیگر ،دست خود را فوقالعـاده گشـاده مـدار و
بذل و بخشش بیحساب مکن كه از كار بمانی و مورد مالمت این و آن قرار نگیریـد .منظـور از محسـور
در اینجا شخص خسته و وامانده است كه از رسـیدن بـه مقصـد عـاجز اسـت (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی و
دیگران ،1381 ،ج .)91 :12
در مجموع از آیات قرآن بهدست میآید كه زیـادهروی و تجـاوز از حـدّ شـرعی و عرفـی در مصـرف
كردن نعمتهای الهی ممنوع است و انسان مؤمن باید از اسراف اجتناب نماید ،در تمام امور حتّی انفـاق
برای مستمندان حدّ اعتدال و متعارف را در پیش گیرد و كاری نکند كه منجر به اسراف و تبـذیر شـود.
همچنین توجّه به تفسیر الگوی قوام از زبان گویای قرآن نشان میدهد كـه از مؤلّفـههـای ایـن الگـوی
قرآنی ،دوری از تقتیر و خساست است .البتّه قرآن به عنوان كتاب هدایت بشر ،اهداف غیـر اقتصـادی را
با اهداف و مسائل اقتصادی پیوند زده است؛ یعنی آثار منفـی و سـوء اخالقـی تقتیـر و اسـراف را بـرای
عبادالرّحمن نمیپسندد.

2ـ )4مصرف قوام؛ مشوّق افزایش میل نهایي به مصرف در سطح کالن
سؤال این است كه معمّای رفه جویی كه در اقتصاد كالن مطرح مـیشـود ،چطـور بـا آمـوزههـای
اسالمی و قرآنی قابل پاسخگویی است؟ آنچه از آیات قرآن در این باب بهرهبرداری میشود ،این است كه
اگرچه قرآن كریم در آیات متعدّد انسان را دعوت به رفهجویی و پرهیز از اسراف میكند ،امّـا در كنـار
این آیات ،و به موازات آنها انسان را امر به انفاق ،هبه ،زكات ،دقه ،قرضالحسنه و نهی از كنز مال هـم
میكند .از این موارد میتوان به عنوان فعّالیّتهای اقتصادی در نظام اسـالمی نـام بـرد كـه اوّالآ موجـب
گردش مال در اقتصاد شده ،ثانیاآ مانع از ركود و در نتیجه ،مانع از كاهش تولید میگردد.
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برای تبیین بهتر این بحث باید گفت اگرچه قرآن كریم مسلمانان را در قالب الگوی مصرف قـوام بـه
اعتدال و پرهیز از اسراف و تبذیر دعوت میكند ،امّـا اسـلوب قـرآن چنـین اسـت كـه در آیـاتی دیگـر،
قرینه های جدا (منفصل) را نیز بیان كرده است و آن آیات مربوط به مصرف در راه خدا ،قرضالحسـنه و
باألخره ،انفاق از مازاد بر نیازهای متعارف مسلمانان است ،به طوری كه مصرف بیشـتر كـالن را تشـویس
میكند تا ضریب فزاینده ( )Multiplierدر جامعه اسالمی بیشتر شود ،چون با افـزایش میـل نهـایی بـه
مصرف در رابطة ضریب فزاینده (( ،)1/)1-cاین ضریب در سایه تابع آلتوریسم مصرف جامعـه افـزایش
مییابد.
بنابراین ،اگرچه سیاق آیات مصرف و نیز آیات انفاق ،حاكی از مصرف كمتر است ،امّـا مسـألة مهـم،
پ انداز است كه میل نهایی به مصرف را كاهش میدهد ،ولی اسالم با توسعة مفهومی پـ انـداز بـرای
دارالقرار ،در ذات پ انداز با توسعة مفهومی آن ،مصرف دیگران یعنی افزایش میل نهایی بـه مصـرف در
سطح كالن را به دنبال دارد﴿ :یَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّننیَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ النقَرَارِ :اى قـوم
من! این زندگى دنیا تنها متاع زودگذرى است و آخرت سـراى همیشـگى اسـت﴾ (غـافر)39/؛ ﴿النمَـالُ
وَالنبَنُونَ زِينَةُ النحَیَاۀِ الدُّننیَا وَالنبَاقِیَاتُ الصالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا :مال و فرزند ،زینت
زندگى دنیاست و باقیات ـالحات = ارزشـهاى پایـدار و شایسـته] ثـواب آن نـزد پروردگـارت بهتـر و
امیدبخشتر است﴾ (الکهب)46/؛ ﴿وَیَزِیدُ اللَّهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالنبَاقِیَاتُ الصالِحَاتُ خَیْـرٌ عِنـدَ
رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ مرَدًّا( :امّا) كسانى كه در راه هدایت گام نهادند ،خداوند بر هدایت ایشان مـىافزایـد و
آثار شایستهاى كه (از انسان) باقى مىماند ،ثواب آن در پیشـگاه پروردگـارت بهتـر و عاقبـت آن خـوبتر
است﴾ (مریم.)76/
گـرچـه جـمـعـى از مـفسّران خواستهاند مفهـوم «باقیـات ـالحات» را در دایـرة خا ّـى مـانــند
نمازهاى پنجگانه یا ذكر «سبحاناهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبـر» ،و امثـال آن محـدود كننـد،
ولى روشن است كه مفهوم این تعبیر آنچنان وسیع و گسترده است كه هر فـکـر و ایــده و گـفـتــار و
كـردار الح و شایستهاى را كه طبعاآ باقى مىماند و اثرات و بـركـات آن در اخـتـیـار افـراد و جـوامـع
قـرار مـىگـیـرد ،شامل مىشود (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،1381 ،ج .)85 :10
از سوی دیگر ،آیات كنز مال یا نقدینه به شکل حرمت یا كراهه ،دالّ بر خواست و رویکرد قـرآن بـه
گردش بیشتر اموال در جامعه است و موضع ضدّ  Hardingقرآن ،مؤیّد این مطلـب اسـت...﴿ :وَالَّـذِینَ
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یَکننِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالَ یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرنهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ ... :و كسـانى كـه طـال و
نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) مىسازند و در راه خدا انفاق نمىكنند ،به مجازات دردنـاكى بشـارت
ده!﴾ (التّوبه.)34/
راغب در مفردات مىگوید« :كلمة «كنز» به معناى روى هم نهادن مـال و نگهـدارى آن اسـت و در
ا ل از كنز خرما گرفته شده است و زمان كنز ،آن فصلى است كه در آن خرما ذخیره مىشود ،و «ناقـة
كناز» آن شترى است كه گوشت بدنش روى هم انباشته شده است و به عبارت سـادهتـر ،چـاق باشـد و
«یکنزون» در جملة ﴿وَالَّذِینَ یَکننِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ به معناى انباشتن و ذخیره كردن است .پـ
در همة موارد استعمال این كلمه ،یک معنا نهفته است و آن نگهدارى و ذخیرة مال و خـوددارى از ایـن
است كه در میان مردم جریان پیدا كند و زیادتر شود و انتفـاع از آن عمـومىتـر گـردد ،یکـى از آن بـا
دادنش منتفع شود و دیگرى با گرفتن آن و سومى با عمـل كـردن روى آن» (راغـب ا ـفهانی:1389 ،
ماده كنز).
این آیه هر چند از جهت نظم لفظى با آیات قبل كه اهل كتاب را مذمّت مىكـرد و احبـار و رهبـان
ایشان را در خوردن مال مردم به باطل و جلوگیرى از راه خدا توبیج مىنمود ،متّصل مىباشد ،االّ اینکـه
در لف و ظاهر آن هی دلیلى نیست كه داللت كند بر اینکه در خصوص اهل كتـاب نـازل شـده باشـد.
پ نمىتوان گفت كه آیة شریفه فقط دربارة اهل كتاب نازل شده است و تنها احتکار پول و حـب آن
را بر ایشان حرام كرده باشد و امّا مسلمانان مىتوانند طال و نقرهها را روی هم انباشته نمایند و هر طـور
كه بخواهند در اموال خود رفتار نمایند ،بلکه آیة شریفه عمـوم احتکاركننـدگان را بـه عـذاب شـدیدى
تهدید مىكند و در جملة (وَالَ یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللّهِ) كنز و احتکار را توضیح مىدهد و مـىفهمانـد
آن احتکارى مبغوض خدا است كه مستلزم خوددارى از انفاق در راه او باشـد و در مـواردى كـه وظیفـة
انفاق آن مال در راه خدا است ،انسان را از انجام آن منع كند .پ نهى آیة شریفه نهـى از داشـتن پـول
نیست ،بلکه نهى از حب آن است ،چون اسالم مالکیّت اشخاص را از حیث كمّیّت محدود نکرده اسـت
و حتّى اگر شخص مفروض هزارها برابر آن دفینه ثروت مىداشت ،ولى آن را حب نمىكرد ،بلکه آن را
در معرض جریان قرار مىداد ،اسالم هی عتابى به او نداشـت ،چـون بـا جریـان ثـروت او ،هـم خـود او
استفاده مىكرد و هم دیگران از آن بهرهمند مىشدند ،و در عین اینکه در راه خدا انفاق نمىكرد ،خـائن
به خدا و رسول بهشمار نمىرفت؛ زیرا ثروت خود را در مراى و منظر همه قرار داده بود ،بـهطـورى كـه
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اگر زمامدار مسلمین احتیاج ضرورى پیدا مىكرد ،مىتوانست به او بگوید فالن مقدار در راه خـدا انفـاق
كن (ر.ک؛ طباطبائی ،1374 ،ج .)302 :13
همچنین از آیات دیگر در یک تفسیر بـا رویکـرد موضـوعی مـیتـوان بـه داللـت التزامـی ،دوری از
خساست و روی آوردن به احسان و ایثار همچون هبه و نذورات و اوقاف و  ...را دیـد كـه همگـی از بُعـد
سرمایه گذاری و بعتاآ مصرف بیشتر خبر میدهند﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوان أَنفِقُوان مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ
وَمِما أَخنرَجْنَا لَکُم مِّنَ األَرْضِ :...اى كسانى كه ایمان آوردهاید! از قسـمت هـاى پـاكیزة امـوالى كـه (از
طریس تجارت) به دست آوردهاید و از آنچه از زمین براى شما خـارج سـاختهایـم( ،از منـابع و معـادن و
درختان و گیاهان) ،انفاق كنید( ﴾...البقـره)267/؛ ﴿من ذَا الَّذِی یُقنرِضُ اللّهَ قَرنضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضنعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ یَقنبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرنجَعُونَ :كیست كـه بـه خـدا قـرض الحسـنهاى دهـد( ،و از
اموالى كه خدا به او بخشیده ،انفاق كند )،تا آن را براى او ،چندین برابر كند؟ و خداوند است (كـه روزى
بندگان را) محدود یا گسترده مىسازد؛ (و انفاق هرگز باعث كمبود روزى آنها نمىشـود)؛ و بـه سـوى او
باز مىگردید (و پاداش خود را خواهید گرفت)﴾ (البقـره)245/؛ ﴿خُذن مِنن أَمْـوَالِهِمْ صَةدَقَةً تُطَهِّـرُهُمْ
وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ :...از اموال آنها دقهاى (به عنوان زكات) بگیر تا به وسیلة آن ،آنهـا را پـاک
سازى و پرورش دهى و (به هنگام گرفتن زكات )،به آنها دعا كن( ﴾...التّوبه.)103 /
عالوه بر نگرش آیات قرآن كه در یک بستة تفسیر موضوعی ،ضـدّ ایـن خسّـت هسـتند ،در بررسـی
سیرة ائمّة معصومین ،علیهم السّالم ،روایات متفاوت را نیز شاهد نیستیم .به عنوان مثال میتوان به سیره
امام علی (ع) اشاره نمود كه كار و تالش را برای اعمّ از مصرف خانوار خود میخواهـد ،یعنـی انفـاق كـه
زمینة مصرف دهکهای پایین را فراهم میكند« :در سپیدهدم روانه شدن هی یک از شما در راه خـدا،
گرانمایهتر نیست از سپیده دم روانه شدن كسی كه برای فرزندان و خاندانش ،آنچه را كه آنها را سـامان
بخشد ،میجوید» (رشاد234 :1378 ،؛ بند  .)1446نیز در گزارش دقههـای امیرالمـؤمنین (ع) آمـده
است« :با دستانش كار میكرد ،زمین را میكاشت ،آبیاری میكرد ،درخت خرما میكاشت و همـة اینهـا
را شخصاآ خود انجام میداد» (همان234 :؛ بند .)1452
افزون بر این ،وقتی زكات به فقیران داده شود ،به این معنا است كه بخشی از پـ انـداز ثروتمنـدان
به فقیران داده شده است و چون میل نهایی به مصـرف فقیـران بـیش از ثروتمنـدان اسـت ،در نتیجـه،
مصرف كُل افزایش خواهد یافت ( .)Iqbal, 1985: p.92بدین ترتیـب ،مـیتـوان گفـت مصـرف كُـل در
جامعة اسالمی به دلیل وجود فرهنگ اعتدال در مصرف و عدم اسراف و نیز به دلیل حرام بـودن برخـی
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كاالها و در نتیجه ،كوچکتر بودن سبد كاالی مصرفی فرد مسلمان ،از مصرف كُـل در یـک جامعـة غیـر
اسالمی بیشتر است .همة این فتاها در آیات و روایات ،در كنار الگوی قوام در مصرف شخصی بر توسعة
كالن ثروت در جامعة اسالمی تأكید دارد.
بنابراین ،میتوان گفت اگرچه رفهجویی در سطح فردی مطابس تناقض خسّت كه در اقتصاد كـالن
عنوان میشود ،منجر به كاهش درآمد ملّی میشود ،امّا قرآن كریم ساز و كارهایی جهت گـردش مـال و
عدم راكد ماندن آن در جامعه نیز ارایه كرده است كه از جمله مهمترین آنها میتوان بـه انفـاق ،زكـات،
دقه و قرضالحسنه اشاره كرد (ر.ک؛ احمد .)51 :1374 ،بدون شک اگر پ اندازهای فردی در مـوارد
نامبرده مصروف گردند ،نه تنها رفه جویی در سطح فـردی منجـر بـه كـاهش تولیـد در سـطح كـالن
نمیشود ،بلکه منجر به افزایش درآمد ملّی نیز خواهد گردید.

5ـ جمعبندی و نتیجهگیری
1ـ )5جمعبندی
در این مقاله ابتدا نقـش مصـرف در نظـام هـای اقتصـادی توضـیح داده شـد و تبیـین شـد كـه در
تئوری های مصرف اقتصاد كالن تناقتی به نام معمّای رفه جویی وجود دارد .معمّای رفهجویی بیـان
می دارد كه چنانچه در سطح فردی رفه جویی ورت گیرد ،امّا این افزایش در پـ انـداز ،تحرّكـی در
سرمایهگذاری ایجاد نکند ،در سطح كالن مصرف كم میشود و در نتیجه ،تولید پایین آمده ،درآمد ملّـی
كاهش مییابد .با بیان این ا ل از اقتصاد كالن سؤالی پیش میآید و آن اینکه اگر رفهجویی در سطح
فردی مانع از رشد در سطح ملّی میگردد ،پـ چگونـه اسـت كـه قـرآن كـریم بـه ـورت مؤكّـد بـر
رفهجویی و پرهیز از اسراف امر می كند؟ لذا در ادامة مقاله به بررسی مصـرف در اسـالم و بـه ـورت
ویژه به بررسی دیدگاههای قرآن كریم در مورد مصرف و با بررسی آیات قرآنـی بـه جسـتجوی پاسـخی
مناسب برای معمّای رفهجویی در قرآن كریم پرداخته شد.
در این مقاله با بررسی موضوع مصرف در قرآن عنوان شد كه بر اساس آمـوزههـای قرآنـی ،تبـذیر و
اسراف مال موجب پیدایی نیازهای كاذب و غیر معقول در جامعه میشود و بر توزیع ناعادالنـة درآمـد و
تخصیص حیح منابع تولید تأثیر منفی میگذارد ،در حالی كه مصرف واقعی یا ضروری نیازها را تحـت
كنترل قرار می دهد و بر توزیع عادالنة درآمد و تخصیص حیح منابع تولید ،اثر مثبت مینهد و نظـامی
طرفدار سعادت انسانی به وجود میآورد.

152

امیرخادم علیزاده و محمّد فری

از یافتههای این مقاله در خصوص پاسج به شبهة تناقض خسّت ،میتوان به «الگـوی مصـرف قـوام»
اشاره كرد .مقالة حاضر با تمركز بر پاسخگویی به شبهة مزبور ،ایـن الگـو را در دو حـوزة ا ـلی اقتصـاد
كالن یعنی «تخصیص منابع» و «میزان میل نهایی به مصرف» مورد بررسی و تـدقیس قـرار داد و بـدین
ترتیب ،بیان شد كه آیات قرآن و فرهنگ روایی بهخاطر تخصیص بهینـة منـابع و جلـوگیری از مصـرف
غیربهینه منابع برای خانوارها و بهكارگیری نهادههای تولید از سوی بنگـاههـا بـر مصـرف قـوام تصـریح
كرده اند .همچنین تبیین شد كه روح حاكم بر آموزههای اقتصادی اسالم در حوزة مصـرف مشـوّق میـل
نهایی به مصرف در سطح كالن است .به عنوان مثال انفاق از مازاد بر نیازهای متعارف مسـلمانان اسـت،
به طوری كه مصرف بیشتر كالن را تشویس میكند تا ضریب فزاینـده در جامعـة اسـالمی بیشـتر شـود،
چون با افزایش میل نهایی به مصرف در رابطة ضریب فزاینده ،این ضریب در سایة تابع آلتوریسم مصرف
جامعه افزایش مییابد.

2ـ )5نتیجهگیری
در نتیجهگیری میتوان گفت اگرچه قرآن كریم انسـان را بـه ـرفهجـویی و پرهیـز از اسـراف امـر
می كند ،امّا همزمان او را به انفاق ،زكات ،دقه ،قرض الحسنه و دیگر راهکارهای گردش مال در جامعـه
امر می كند .طبیعی است كه التزام به این دستورات قرآن مانع از ركود اقتصاد خواهد شد .بـا توجّـه بـه
مباحث مطرح شده ،نکات زیر به عنوان نتیجهگیری و تو یههای سیاسی ارایه میگردد:
1ـ اسالم بین مصرف و اسراف تفاوت قائل شده است و مصرف حیح را نیاز بشر و ضرورت برای زندگی
او میداند.
2ـ التزام به رفه جویی نه تنها از دید اسالم پسندیده است ،بلکه به آن امر شده اسـت .ایـن التـزام نـه
تنها موجب تقویت رابطة بنده با پروردگار میشود كه موجبات سعادت زندگی دنیوی او را هم به همـراه
خواهد داشت.
3ـ همان طور كه سازمان اوقـاف و كمیتـة امـداد امـام خمینـی (ره) وظیفـة جمـعآوری و سـازماندهی
موقوفات و دقات را در ایران به عهده دارند ،به نظر میرسـد كـه ایجـاد سـازمانهـایی مشـابه جهـت
جمع آوری زكات نیز كه در كشورهای اسالمی متداول اسـت ،بـه اقتصـاد ملّـی در سـطح كـالن كمـک
شایانی كند.
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4ـ ترویج فرهنگ خرید سهام و مشاركت در بازار سرمایه نقش عمـدهای در سـوق دادن پـ انـدازهای
مردم به سمت تولید دارد .لذا به نظر میرسد كه اِعمال سیاستهای رسانهای و ارتبـاطی جهـت تـرویج
این فرهنگ در جامعة ایران بسیار مفید باشد.
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