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اسالم بر یاخالقهايارزشریتأث
ياقتصادصیتخص

20/6/1392تاریخ تأیید:28/2/1392تاریخ دریافت:
*انییمعصومیعلغالم____________________________________________________________

**انیسبحانيمحمدهاددیس

چکیده
اسـت.  يروابـط اقتصـاد  هعرصـ ،شـود یمـ انینمایدر آن به خوباتیبر اخالقیکه رفتار مبتنهاییاز ساحتیکی

ايهـ مـوزه آنیـ اهکـه قسـمت عمـد   باشـد چـرا  ايژهیوينظام اقتصادسازنهیزمتواندیاسالم میاخالقهايآموزه
داشـته  یاساسـ هـاي تفـاوت گـر یدياقتصادهايموجود در نظامهايارزشباسابفرد بوده و چههبمنحصریاخالق

هـاي صیبـر تخصـ  یاخالقـ يهـا شـدن ارزش نـه ینهادهاياثررو پیشموضوع، در مطالعه نیانتبییمنظورباشد. به
.قرار گرفته استیمورد بررسدیو تولگذاريهسرمایانداز،مصرف، پس-ياقتصاد

ها در جامعـه  ارزشنی. اگر اندنکدر اقتصاد عمل یمثابه دست نامرئبهتوانندیمیاسالم-یاخالقيهاارزش
دکننـده یو تولگـذار هسـرمای کننـده، نـداز اسپکننده،مصرفمانندياقتصاديواحدهاشتریبایو تمام هشدنهینهاد

نیـ در سـطح خـرد و کـالن در اقتصـاد بـر جـا خواهـد گذاشـت. در ا        یبزرگـ اریآثار بسـ ،براساس آن رفتار کنند
زیـ نیانسـان يوااليهـا توجـه بـه ارزش  گـاه یجامعـه تجلـ  يماديازهایننیدر ضمن تأمياقتصادهعرصصورت

نسبت به دخالت دولت روشن است:  اخالقعاملتیخواهد بود. مز
جامعه ندارد.يبرايانهیبرخالف دخالت دولت هز.1
.شودیانسان متیانسانیو تعالیتجلباعث.2
استمرار دارد.شده، دوام و نهیاز آنجا که درون افراد نهاد.3

.اندازو پسيگذارهیسرماد،یمصرف، تول،یاسالم-یاخالقهايارزش،ياقتصاديرفتارهاواژگان کلیدي:
JEL:.D1, E2, P49, Z12, A13بنديطبقه

masuminia_ali@yahoo.com.:Email(نویسنده مسئول).استادیار دانشگاه علوم اقتصادي .*

Hadi.sobhanian@gmail.com.:Email.  دانشگاه تهراناقتصاديادکتريدانشجو.**
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مقدمه
آن است کهکه نشانگر شودیمافتیيشواهد متعدد،ياقتصادهشیاندخیبا مراجعه به تار

. شدیدر نظر گرفته میاخالقیکرد و علمدایرشد پ،دانش اقتصاد در ساحت فلسفه اخالق
از اخالق ايعنوان شعبهچنان به اقتصاد بهاگرچه همهاوکراتیزیسوداگران و فشیدایبا پ
و با مارشال. پس از پدید آمداخالق از اقتصاد ییجداهنیزمجتدریبهاماشدیمستهینگر

انیدر اقتصاد، فاصله ماتیاضیکاربرد رافتنیتیو اهمگراییاثباتشهیاندشدنغالب
دانش ،ياقتصادنوراهشیاندیبرخکهطوريهب؛شدترگستردهجتدریاخالق و اقصاد به

رابطه نیکردند. در همفوص،بردیرنج ميادیکه از فقر بنیدانشعنوان بهرا يتصاداق
دانش اقتصاد را از انحراف تواندیاقتصاد موراناندیشهمل أکه تاستداشتهانیبسنایآمارت

.دنکبیاست با اخالق ترکیاضیریحال که علمنینجات داده و آن را در ع
انسان دارد و توجه به ینبیدر نوع جهانشهریهانگرش به اخالق و ارزشچگونگی

تیحاکمماکس وبرطور مثالهب؛هدیقرار مریثأتحت تیرا به کلانسانآنها نوع رفتار 
امر نیا«: کندیمانیدانسته و بداريهینظام سرماشیدایپسرچشمهرا یاخالق پروتستان

تیعگرفته است با واقيرداهیمحرکه خود را از روح سرمايرویننیبهترداريهیکه سرما
نیدژهیوهبگوناگونیآسمانانی). در اد61ص، 1371(وبر،»استدییأقابل تیخیتار
موضوع تیشده است. اهمیفراوانهايهیتوصیاصول اخالقتیبه رعا،اسالمنیمب

مکارم کردنکاملخود را التهدف بعثت و رساکرمامبریاست که پيحداخالق به
.انداخالق برشمرده

ارائه شده است. در یگوناگونهايفیتعریاخالقهاياخالق و ارزشرهدربا
د. واژه اخالق در کرفیتعریو اصطالحيلغودیداخالق را از دو توانیمیکلبنديدسته

انساننفسدرکهشودمیاطالقانسانیهايصفتازايبه دسته،لغت جمع خُلق بوده
اینبامتناسبومطابقکارهايباشدداشته که چنین صفتی یشخصوشدهپایداروراسخ
رو واژه ). از این15ص،1388،يزدیمصباح(دهدمیانجامتفکروملأتبدونراصفت

که ـاعم از فضیلت یا رذیلتـه یافتنفسانی رسوخهاياخالق را گاهی به معناي صفت
د،ی(امبرندکار میبهد،شومیمل أو تاندیشهرجحان عمل و سبب انجام عمل بدون اعثب
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لفظ،یکلغويمعنايبرافزونتوانندآن علم مینلماااما در هر علمی ع؛)97ص،1377
برحسب نیاز خود در آن علم ،دهکربراي آن وضع زینجدیدياصطالحیمعانییامعنا

فظعلم اخالق نیز معانی اصطالحی جدیدي براي لنلمااعجهتنیکار برند. در همبه
شود:یاز آنها اشاره مبرخیبهاجمالاند که در ادامه بهدهکراخالق وضع 

نفسانی پایدار: این معناي اصطالحی مترادف با معناي لغوي است.هايصفت.1
انجام کارهاي سرچشمهدر اصطالح دوم واژه اخالق به هر صفتی پایدار و غیرپایدار که .2

که به آن کار شود چناناطالق میشود،یا کارهاي بد و ناپسند در انسان مییکوپسندیده و ن
بـاره به بیان دیگر واژه اخالق در معناي اصطالحی گـاهی در .دشونیز کار اخالقی گفته می

رود.کار میغیرراسخ (اعم از فضیلت و رذیلت) بههايافعال ناشی از صفت
فـالن  «گوینـد:  مثال میطور هب؛رودکار میاخالق فاضله بهبارهگاهی نیز اصطالح اخالق فقط در.3

).97ص،همان(یعنی ناشایست و بد؛یراخالقییعنی خوب و شایسته است و غ؛کار اخالقی است
،1376مطهري، (مطهريدیشهمانندیبزرگانوسیله بهشده انیبهايفیبا توجه به تعر

بلکه رفتارهاي انسان در ،نبودهمنحصر ) موضوع و قلمرو اخالق به ملکات نفسانی 47ص
اکتسابی و افعال هايصفتتمامشامل نیهمچن؛ردگییدر بر مزیگوناگون را نهايحوزه

يظرافت انجام کارهايبه معناـاخالق، فقه و ادباساساینبرشود؛میزینياختیاري و
استوسیعیموضوعاخالق،موضوعکهگفتتوانمیبنابراین؛گیردرا نیز در برمیـياراد
د،امی(باشندداشتهارزشیرنگکهشودمیافعالیونفسانیهايحالتوملکاتشاملکه

در اتیاز خلقیکه وقتجیراتو با استناد به سنفیتعرنیبر همی). مبتن98ص،1377
آن یعموم بر افعال اخالقطورشود، بهمیصحبت امامان معصومایينبورهیس

در مقاله .استناظرآن حضراتیقلبهايظهور و بروز صفتگریدانیبه بایبزرگواران 
نظر قرار گرفته است.مورددوم یاصطالحفیتعرروپیش
د،شویمانینمایدر آن به خوباتیبر اخالقیرفتار مبتنهايکه اثرهاییاز ساحتیکی
سته از دبه آنياخالق اقتصادرونیاز ا؛استياقتصاديروابط و رفتارهاهعرص

رو پیش. در مقاله به همراه داشته باشنديکه آثار اقتصادشودیاطالق میاخالقهايارزش
يامدهایدر اقتصاد و آثار و پیصیتخصيدر حوزه رفتارهایاخالقياهآموزهنییدنبال تببه

تمام يکامل و برانیاسالم دنکهیاست که با توجه به انیاقیتحقهی. فرضمیآن هست
است، در دهشاتمام مکارم اخالق مبعوث يبرااکرمامبرپیوبودههامکانوهازمان
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دهشمطرحهاانسانيافعال اقتصادتیجهت هداياریبسیاخالقهايآموزه،کتاب و سنت
ايژهیوينظام اقتصادسازنهیزمتواندمیهاآموزهنیبه اياست که عمل کارگزاران اقتصاد

بابسافرد بوده و چههبمنحصریاخالقهايآموزهنیاهکه قسمت عمدباشد. چرا
نیادییأباشد. در صورت تاشتهدیاساسهايتفاوتگریدياقتصادهاينظامهايارزشی

باکهفرض است،دارندیمسائل اخالقهکه دغدغياقتصادورانهشیبر تمام اندهیفرض
آمدن آن به منظور فراهمجیو تروسازياسالم، به فرهنگینظام اخالقحصحیشناخت

گمارند.شدن آن همت ییاجرايهانهیزم
بر رفتار یاخالقهايارزشهايصورت است که پس از مقدمه، اثرنیه امقاله بساختار

و يگذارهیانداز، سرماپسيبر رفتارهایاخالقهايارزشریتأثسپسشده بررسییمصرف
. شودها آورده میاز بحثبنديعجمانیدر پاقرار گرفته است.یمورد بحث و بررسدیتول

یبر رفتار مصرفیاخالقهايارزشرثا
ریاخيها. اقتصاددانان در دههشودشمرده میکل يتقاضاياجزانیتراز مهمیکیمصرف

مانندياقتصاديرهایمتغدیگرمردم بر یکه مصرف و رفتار مصرفاند بردهینکته پنیبه ا
دیبارهایمتغنیارییتغيبرا؛ بنابراینانداز و تورم اثرگذار استاشتغال، پسع،یتوزد،یتول

کننده نییعنوان عامل تعخود به عنصر مصرف بهيهاگذاريسیاستو هايزیرهدر برنام
کننده در اقتصاد از آنِ نیینقش تع» کنندهمصرفتیحاکم«توجه داشته باشند. براساس اصل 

هعمديرهایمتغدیگرو عیتوزد،یتولچگونگی کنندگان مصرفهکننده است و ارادمصرف
. کندین مییاقتصاد را جهت داده و تع

یمصرفيبحث مصرف در اقتصاد، الزم است عوامل مؤثر بر رفتارهاتیتوجه به اهمبا
مردم یبر رفتار مصرفي. عوامل متعددردیقرار گیمصرف، مورد بحث و بررسيو الگو

. استگریامل دثروت، عزانیسطح درآمد آنان است. م،عواملنیاز ایکی؛اثرگذار است
و فرهنگ حاکم در هر جامعه است. یاخالقيهاو ارزشاباوره،گریمهم داریعامل بس
) MPCبه مصرف (یینهالیتنها واجد آثار مستقل بر مصرف است بلکه بر منهریمورد اخ

کنند که رییعوامل تغنیادیجامعه بایمصرفيرفتارهاداریپارییتغيعمده دارد. برارثازین
نیااستگزارانیسیبزرگ برخهاياز اشتباهیکی. ستبلندمدت اهاياقدامازمندیامر ننیا

متیقرار دادن قریمانند تحت تأثيصرف اقتصاديهايزیربا برنامهپندارندیمکهاست
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يهاکه تا باورها و ارزشیدر حال؛دهندرییجامعه را تغیمصرفيرفتارهاتوانندیکاالها م
مصرف يو الگویمصرفيدار رفتارهایاصالح نشود، اصالح پایو عوامل فرهنگیاخالق

يهاشده، باورها و ارزشادیعوامل نیگفت در بتوانیم؛ بنابراینممکن نخواهد بود
يهاارزشریی. تغددارنيکمترتیباشند، قطعاً اهمداشته نيشتریبتیاگر اهمیاخالق
اسالم در یاخالقهاياگر ارزش؛ بنابراینشودیعمومفرهنگ رییسبب تغتواندیمیاخالق

یاسالمهکه در جامعیمسلمانانریغیآحاد ملت حتیفرهنگ عموم،شودنهیجامعه نهاد
متناسب با آن شکل خواهد گرفت.زینکنندیمیزندگ

يبه مبنا،یاسالم بر رفتار مصرفیاخالقيهااز پرداختن به نقش آموزهپیشحال
گرفته از نگاه سرچشمهافراد در اقتصاد مرسوم که یحاکم بر رفتار مصرفیاخالق
. مکنییاشاره میارزش اخالقنیاتیاز آثار حاکمیبرخنیزاست و داريهیسرما

در اقتصاد متعارف و آثار آنیحاکم بر رفتار مصرفیاخالقيمبنا.1
کننده،رفتار مصرفنظریهاز جمله ،ياقتصادنظریههر نیادیاقتصاد متعارف فرض بندر

رفتار یفرض انساننیاست. براساس ا»ییعقاليانسان اقتصاد«تحت عنوان مفهومی
خود است. یمنفعت شخصبیکه به دنبال تعقدارد ییعقال

را یو نفع شخصیخودخواهزهیانگتیاسمس آنها أو در رکیکالساقتصاددانان
هیانسان ساياقتصاديکه بر تمام رفتارهاکردندیقلمداد مشمولیقاعده عام و جهان

نجات يش براکوشیحتینفع شخصيریگیپزهیبر انگدیکأبا تتیاسمافکنده است. 
يکه برایکسدگوییکرده و مهیتوججهتنیشدن را در افرد در حال غرقکی

در آن است کهعلتنه بهاندازدیخود را در همان خطر م،شدناز غرقيگرینجات د
علتنیبه اطور مثالبهمطلق است بلکه یاصل اخالقگران،یدفاع از جان ديذهن و

د. شونوع متهم با هميدردو عدم همیبه بزدلصورتنیاریدر غترسدیاست که م
که در يآنکه فردایشودیميودیعایمیراه سود مستقنیکه از اپنداردمیمهدیشا

. دهدیانجام ميويمشابه برایخدمتيگریشدن است در فرصت دمعرض خطر غرق
را داريهیسرما- سمیبرالیمکتب لیاخالقيمبنايویاخالقهايهیکه نظربنتامیجرم

لذت نیباالتريجووو آن جستمیدارفهیوظکیما فقط : «باور داردشکل داده، 
نیشتریبییزهایاست که چه چنیانییله تعئفقط مسله رفتار انسان، ئممکن است و مس

.)208، ص1378(حسینی، »بخشدیلذت را به آن م
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گاهیکه دشمطرح وران گوناگونوسیله اندیشهبهزینيگریدیاخالقیمبانگرچه
ن ئوو تمام شکرددایپتیحاکمییسودگرااندیشهبا خود همراه کرد اما زیرا نیطرفداران

اکنونقرار داده است. همریرا تا به امروز تحت تأثایاز مردم دنيابخش عمدهیزندگ
رفتار هیدر نظرتیمطلوبيمتعارف مانند حداکثرسازاداقتصیاساسهايیهاز فرضياربسی

اساس است. نیبر همیمبتندکنندهیرفتار تولهیسود در نظرحداکثرسازيوکنندهمصرف
علتهر اییناتوانعلتکه بهیحاکم است کسانیکه اصالت سود شخصيادر جامعه

صورت نیشوند. در اذفحدیندارند و بااتیحق ح،کسب درآمد ندارندییتواناگرید
الزم را یتوان مالیمنفعت شخصبیاند با تعقتوان تقاضا دارند که توانستهیکسانفقط
از اقتصاد حذف یاخالقيهاکه ارزشیقتو وییفضانیخود فراهم آورند. در چنيبرا
و نندیبیآزاد مکاملطور بهدارد لیبه هر چه تمایابیگروه برخوردار، خود را در دستد،ش

:نکهیدارد از جمله ايمتعدديامدهایامر پنیگوناگون آن ندارند. ايامدهایبه پيکار
.شودیمضر ميکاالهایو گاهيضرورریغيکاالهادیبه تولابیمنابع کمصیسبب تخص.1
يبـرا یعـوارض منفـ  هـا تیـ هر کجا فعال،یمنافع شخصییجویکردن پدایبا اصالت پ.2
هـاي قطـب شیدایـ سـبب پ نیکننده وجود نخواهد داشت که اکنترلی، عاملداشتگرانید

کـه در  ي. امـر شـود یمیروزافزون شکاف طبقاتقیآن تعمیبزرگ ثروت و قدرت و در پ
از ايتوان نمونـه یرا میطمحیستیزدیشدهايی. بروز آلودگداتفاق افتااريدهینظام سرما

قـرار  يبشـر هـاي دغدغهنتریدانست که امروزه در زمره عمدهینفع شخصییجویآثار پ
گرفته است.  

مکتـب،  کیـ پردازاننظریهکند و از جانب دایاصالت پیسود شخصبیکه تعقیهنگام.3
صـورت  نیـ نخواهـد داشـت. در ا  ییبـودن معنـا  گـران یداندیشـه مقدس شمرده شود بـه  

کمک اياندیشهنیند. چنهستکه ناتوانان فاقد آنشودیشمرده م» هنر«امکانات يآورجمع
يهـا تیفعالهنندکگسازوکار هماهنگانهیعنوان را سبب اخالل در روند بازار بهانینوایبه ب

. داندیبه رشد مزنندهبیآسجهینتو درياقتصاد
سود بیاسالم تعقطور مثال،؛ بهداردنتیبا اقتصاد متعارف مبابارهنیاسالم در امنطق

مانند حرص و یهایصفت؛دهدیاما به آن اصالت نمداندیرا مشروع میشخص
به انفاق و کمک به برابردرواستشدهنکوهششدتدر مصرف بهیچشموهمچشم

. تاسشده هتوصیاز مسلمات کتاب و سنتازمندانین
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در سطح خرد یمصرفياسالم بر رفتارهایاخالقيهاارزشریتأث.2

افراد یاسالم بر رفتار مصرفیاخالقهاينقش ارزشالف)
دهیآن در شکليامدهایپمصرف وبارهاسالم دریاخالقهايارزشانیقسمت به بنیادر

يهاارزشنیادیدکی. از شودیپرداخته میاسالمهمردم در جامعیمصرفيرفتارها
چهگر؛ ب)اقتصاد ارتباط دارندهبه حوزمیطور مستقهها بارزشالف): انددو دستهیاخالق

دارند. زینياما آثار اقتصادستندینياقتصاد
انجام واجبات و ترك محرمات.1

خواهان ،رودکمال پیش میراهفطرتاً گرایش به سمت کمال دارد و هر چه در انسان
کمال مطلق، وجود ،یدینهايآموزهباالتري از آن است. براساس هايهدست آوردن درجهب

تر شدن در هر چه نزدیکيی ویبنابراین کمال انسان و مطلوب نها؛استخداوند متعال
شاهد این مطلب معصومامامان هايو روایتنقرآهايهآی.استبه سرچشمه هستی 

پروردگار و يکمال بنده را لقاهايهدر قرآن کریم باالترین درجمتعالخداوند.است
وند در مناجات خود با خداسجاد). امام 30-27:(فجرداند میبازگشت به سوي حق 

»ايقرب خود برگزیدهايبرخدایا مرا از کسانی قرار ده که«کند: گونه دعا میاینمتعال
المحبین).ت(مناجا
وصول به مقام قرب الهی است، هر فعل و صفتی ،توجه به اینکه کمال نهایی انسانبا

انسان در مراتب قرب يکه انسان را در رسیدن به این مرتبه یاري کند و سبب ارتقا
شودمیشمردهیاخالق، فضیلتکنداهللا فراهم پروردگار باشد یا زمینه را براي سیر الی

اعم از واجب و مستحب هاست که تمام عبادتاروناب). از 184ص،1388یزدي، (مصباح
بسیاري از واجبات و نراقید. مرحوم شونمیشمردهاخالقی هايتلیدر زمره فض

اخالقی هايتلیخمس، زکات، صدقات و امر به معروف را در زمره فضمانندمستحبات 
دارد: گونه مرقوم میایناخالقیهايتلیدر تفسیر فضوي .)1383نراقی، گنجانده است (

در وصول انسان به که هر آنچه یعنی؛»فضائل االخالق من المنجیات الموصله الی السعاده االبدیه«
ان توسعادت ابدي که کمال نهایی آن قرب الی اهللا است مؤثر باشد، جزو فضائل اخالقی می

در رفتار میکه آثار مستقیالههايدستوریدر ادامه به برخجهت. در این شمرد (همان)
اشاره شده است.،ذاردگیافراد بر جا میمصرف
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،یکاالها و خدمات مانند مشروبات الکلیمصرف برخشدن از مصارف حرام: منع.1
میخوردن تحريمانند گربه و خرگوش برایواناتیگوشت ح،مواد مخدرگوشت خوك، 

زینیمعموليهااز نظر انسانمواد مخدرکاالها مانند نیاز ایشده است. مصرف برخ
نیچنیگوشت خوك و مشروبات الکلماننديمواردهعاقالنه و نادرست است اما دربارریغ
الهیهاينامفربودنآمیزو علم به حکمتیوحه. فرد مسلمان با استناد به گفتستین

لذت باشد. ههرچند به ظاهر در بردارندزندیکاالها دست نمگونهنایمصرفبههرگز
که مصرف ستابودن درآمد آنبه حاللدییکی از آثار تقبودن درآمد:به حاللدیتق.2

رشوه، مانند رمشروعیغدرآمدهاي. گیردمیشکلش واقعیکوشانسان با تکیه بر کار و 
کهنیبدون اد. فردکنیارتباط را قطع یا تضعیف منیا...و یفروشگران،یفروشقمار، کم

و به شودیمگرانیدهايمالک ماحصل زحمت،انجام داده و استحقاق داشته باشديکار
یآنها نداشته است. کسدیدر تولیکه خود نقشکندیممبادرت یمصرف کاالها و خدمات

هیرویو بستیحاسبه و تعقل ندر مصرف خود اهل مشودیمییدرآمدهانیکه صاحب چن
آمده که کسب درآمد حالل اریبسینی. در متون دکندیمصرف منهمعمول مسرفاطور بهو 
از طلب حالل رهایبا شمشدنیجنگ«فرمود: صادقامام ،مثالطور ؛ بهسخت استاریبس

). 422، ص17ج،تا]حرّ عاملی، [بی(»استترآسان
اعتدال. 2

و صاحب یاز بزرگان اخالق و عرفان اسالمیمالاحمد نراقو نراقیيمالمهدمرحوم
نتریقیو دقنیکه از معتبرترمعراج السعادهو جامع السعاداتسنگ گرانهايباکت
نقطه اعتدال در ایحد وسط تیرا رعایاخالقلتیفضشوند،یمشمردهیاخالقهايباکت

. بر این دانندیملتیرا رذطیو چه به تفرطنظر گرفته و هر گونه انحراف از آن، چه به افرا
بارهدراسالماخالقیهايآموزهتوانمصرف را میبارهدینی درهايمبنا برخی دستور

:استشدهپرداختهآنبهادامهدرکهدانستهمصرف
یاخالقيهااز ارزشیکیرويانهیمياقتصاد به معنا(اعتدال) در مصرف: يروانهی. م1

روشنیبهصادقامام انیدر بیاقتصاد بر رفتار مصرفاثراقتصاد است. هاسالم در حوز
:دفرماییموي است. دهشانیب

است که در نزد خلقش امانت گذارده است و آنها را امر کـرده کـه بـا    وند متعالمال، مال خدا
را بـه  هیـ کننـد و بق هیـ بپوشند و ازدواج کنند و مرکب ته،اشامندیب،اقتصاد از آن بخورندتیرعا
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و پوشـد یم،نوشدیم،خوردیحد تجاوز کند آنچه منیکه از ایبرگردانند. کسنااز مؤمنرانیفق
).52ص،13جق، 1408نوري، (حرام استشودیکه سوار میو مرکبکندیازدواج م

و کندیمشهیقناعت پ،گرفتیبر درآمدش فزونشیهانهیاسالم اگر هزيانسان اقتصاد
و بر آوردپدید میخود توسعه یگرفت در زندگیشیپشیهانهیکه درآمدش بر هزیهنگام

ندکیمادهخوب استفيهایدنیو پوشهایخوردنها،نتیاز ز.ردیگیخود سخت نمهخانواد
. کندیاما هرگز جانب اعتدال را رها نم

فرموده که ادیاقوام گذشته یاز برخمیقرآن کرآن:دیاز اتراف و نکوهش شدي. دور2
در مصرف رويادهیزیعنی؛مترفانهیداده بودند. زندگبیخود ترتيمترفانه برایزندگ

و آخرت، وند متعالخدایامر فراموشنیایعیطبامدی. پیگذرانبه منظور خوش
و ياستکبارهیروحپدیدآوردن)، 23:زخرف/129:(شعراءيویدنیزندگيپندارجاودان

و الیامتی)، حاکم34:(سباو کفرمتعالخداوندیبندگهریخروج از داجهیدر نت
اتراف حاکم هیروحاي. اگر در جامعهاست) 16:(اسراءها، کفران نعمت و فسادهوس
آن اجتماع خواهد بوديعالمت نابود،فتدیبنادست مترفهزمام آن جامعه بایشود 

نسبت به آن هشدار میکه قرآن کريگریدهاينوااز عنیکی). 16:اسراء/58:(قصص
، 4جق، 1405منظور، ابن(نعمتفراوانیدر اثر انیطغیعنی؛بطر،است» بطر«داده عنوان 

هشدارها نیدارد. ایرفتار مصرفحیبر تصحفراوانیهشدارها آثار نی). توجه به ا69ص
ردیگیم،کندیدور ماتیاز معنوکرده وها را مسخ که انسانارییهایگذرانخوشيجلو

.دهدیقرار میواقعيازهایرفع نراهو مصرف را در 
هیکه به آن توصيگردیمهمامر): مصرف–درست درآمدتیری(مدیدر زندگری. تدب3
یقوام زندگ«فرمود: یعلو درآمد است. امام یمصرفيهانهیهزنیتناسب بتی، رعاشده

به ی). شخص486ص،4ج، 1370حکیمی، (»کوستینریو مالك آن به تدبکوینریبه تقد
از کسب است. یمینشتیدر معریو تدبيروانهیمامدهیشن«عرض کرد: صادقامام 
»استنیاز دیقسمتشتیدر معریکسب است و تدبیفرمود: نه بلکه تمامامام

دن درآمد خارج از توان انسان کرادیاوقات زياری). بس349، ص68جق، 1403مجلسی، (
نیکرده و در عتیریرا مدیموجود مخارج مصرفمداست که بتوان با درآنیاست، مهم ا

کرد.ثاریانفاق و اوند متعالرا در راه خدایحال قسمت
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قناعت در مصرف.3
اصفهانی، راغب(استیزندگلیاز وسايزیکردن به مقدار ناچبسندهيدر لغت به معناقناعت
اطالق ی. قناعت به صفتردگییصفت حرص قرار مبرابرقناعت در یاخالقهاي). در بحث1379

فراوانکسب مال يکند و برابسندهضرورت به قدر حاجت وانسانشودیکه باعث مشود می
به آن مربوط بوده، هاتلیاز فضياریکه بسکوستینهايتاز صفیکیزحمت نکشد. قناعت 

باعث یاخالقلتیفضنی). ا191ص،1383نراقی، (ارتباط دارده آنو آخرت بایبلکه راحت دن
و یاصالت نفع شخصتیحاکميامدهایاز پیکیلذت ببرد. ،انسان از مصرف آنچه داردشودیم

در جهت رفع یاز امکانات کافيرغم برخورداربهاز مردم ياریبسکهاستنیاییسودگرا
که دارند لذت ییهاآنچه ندارند از نعمتبارهخوردن درحسرتهبه واسط،خوديضروريازهاین

ها دارد. آنها ناخودآگاه وادار بر انسانیتیو تربیمخرب فرهنگيامدهایامر پنی. ابرندینم
هايهطبقیخود را به سطح زندگیممکن سطح زندگاهروز بدوند تا از هر رشبانهشوندیم

جیترونیبنابرا؛خواهد بودیو اضطراب دائمیامر احساس ناامننیاهجیباالتر از خود برسانند. نت
در تیرضاجیتروبرابر. در کراز لذت را سلب خواهد يآرامش و برخوردارییسودگرااندیشه

کنی،(مهدويآوردپدید میآرامش را در انسان نیشتریو قناعت در مصرف بیبرابر مقدرات اله
اما بعد از آن به آنچه کندیتوان خود کار مهاسالم به اندازيداقتصاانسان). 634ص،1384

رونیاز ا؛بردیاز آن لذت مجهیدر نت؛داندیمیقانع است و آن را رزق مقدر الهشودیمبشینص
و فرمود:دانستهیزندگییبایزباعثو رینظیقناعت را گنج بمؤمنانریامکه حضرت ستا
هدف «گفت: توانی). م150، ص5ج،1366آمدي، (»کندیمشهپیقناعتشدعاقلکسهر«

دادن به حرص و آز و طمع و هواپرستى است که عامل قناعت، پایاناصلى از بیان رضا و 
شیرازي، مکارم(»اسارت استوها و گاه عامل ذلت ها و خونریزىجنگ،استثمارها،تجاوزها

. شودیبدون قناعت حاصل نمنیبا آرامش است و اهمراه زهیپاکی). زندگ393، ص11ج،1374
. ستینیروانیجز اضطراب و دلهره و ناآراميزیم چمردشتریبيو حرص برایسودطلبهثمر

يشکرگزار.4
و در اصطالح علم اخالق آمده است، » تصور نعمت و آشکارکردن آن است«شکر در لغت 

کردن آن در راهی شناختن نعمت از منعم و شادشدن به آن و صرف«شکر عبارت است از: 
).233، ص3ج،1383،ینراق(»که منعم به آن راضی باشد
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است، از سه عنصر علم، حال و یاخالقهايتلیکه یکی از برترین فضيشکرگزار
شود. علم عبارت از آن است که بدانی نعمت، استقالل ندارد و وابسته عمل تشکیل می

ی که انسان به منعم حقیقی معرفت پیدا کرد وقتیعنیحالعنصر. استدهندهبه نعمت
این است که از این نعمت، در دل اشست، ثمرهي ابه وو دانست که نعمت وابسته

و به این جهت نعمت را آیدپدید میشادي و سروري همراه با خضوع و تواضع 
ن یاما سومداند. به خود میيهی از جانب وو توجوند متعالاي از سوي خداهدیه

ست. در که مقصود و محبوب منعم اباشدمیو آن اقدام به چیزي استعنصر، عمل 
اسالمی که ریشه در صفت اخالقی شکرگزاري داشته و هاياز آموزهیادامه به برخ

:شودمیاشارهگذاردپیامدهایی را بر رفتار مصرفی برجا می
را که خداوندییهابه ما دستور داده که نعمتمیقرآن کر. استحباب اظهار نعمت:1
متعالخداوند«فرمود: پیامبر اکرم). 11:(ضحیمیبه ما داده اظهار کنمتعال

حضرت؛ همچنین»ندیاش ببرا دوست دارد و دوست دارد اثر نعمت را بر بندهییبایزباست،یز
). از 439، ص6ج،ق1401کلینی، (»استنیو اظهار آن جزء دهاعمتنازاستفاده«: فرمایدمی

:استنقل شده امام صادق
آشـکار شـود،   يویاگـر در زنـدگ  دهـد، یاش مرا به بندهینعمتمتعالخداوندیهنگام

را بـه  یگاه کـه نعمتـ  و آنشودیمدهینامينعمت وهو بازگوکنندوند متعالدوست خدا
هکننـد بیو تکـذ وند متعالخدادشمننکند دایظهور پيویو در زندگدهدیاش مبنده

).342، ص3جتا]، حرّ عاملی، [بی(شودیمدهینامينعمت و
لباس متداول، تظاهر به نیبهتردنیداشتن مرکب خوب، پوشنهایکه فقاستروایناز 

دانندیمزیبلکه مستحب ن،کنندینمیتنها نهرا نهدانندیمریرا فقيکه ویغنا هنگام
داشت و بر آن بود که اریرا در اختیانسان نعمتیت). وق204، ص1ج،]تابی[الغطاء،کاشف(

ش کوشند،یاش ببداده و دوست دارد اثر آن را بر بندهيآن را به ومتعالخداوند
.دکنممکن از آن استفاده صورتنید به بهترکرخواهد 

برايکنندگانمصرفشودیمباعثها بر نعمتیشکر عملها: بر نعمتی. شکر عمل2
حرام از يکاالهادیامر حذف تولنیاهجی. نتبپرهیزنداز مصارف حرام یالهتیکسب رضا

نیشتریخود باریدر اختیاز امکانات مصرفکوشندنیز میاقتصاد خواهد بود. آنان هعرص
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ادیازدایگراییبر مصرفیامروز مبنيایدر دنجیامر با فرهنگ رانی. ادکنناربرداريبهره
است. یمصرف در تناف

یافعالدیتوحهویکه میاله: توکل بر ذات اقدس وند متعالبر توکل به خدادیکأ. ت3
شودیست، حاصل مي انعمت وابسته به ونکهیمعرفت به منعم حقیقی و اجهیدر نت؛است

شدن از ملتهبيریامر در مصرف جلوگنی. اثر اآوردپدید مییدر انسان آرامش روانو
که استآنکه بریدارد. کسياثرنیچنزیبه رزق مقدر نباور. شودیمصرف ميفضا
شیبه رزق از پدنیرسيبرايافهیعنوان وظهش و کار را بکوشمقدر شده و يروز

وهاکسب درآمد باالتر دچار اضطرابيداشته و برایآرامش روان،داندیشده منییتع
.شودیناصواب نمکارهاي

به صراحت فرموده متعال: خداوندمتعال. توجه به کرامت انسان نزد خداوند4
صورت بالقوه هها بکرامت در تمام انساننی). ا70:(اسراءمیکه ما به انسان کرامت داد

. رسدیمتیبه فعلابدیدست پروردگار تیقرار داده شده اما اگر انسان به مقام عبود
و از جمله اقتصاد گوناگونيهاحوزهدریآثار فراوانیانسانمیشأن عظنیتوجه به ا

،يکه مرتکب رباخوارداندیخود را باالتر از آن میشأن انسانم،یارد. انسان کرد
الیو مطابق امهیرویمصرف بيو؛ همچنین مفاسد شودگونهنیو اسیتدل،یفروشکم

.داندیرا دون مقام کرامت خود م
انصاف و احسان،عدل.5
از آثار عدل و انصاف یکی. باشندمیعام یاخالقيهاانصاف و احسان از آموزه،. عدل1

دیگربه حال یفرد مواظب است مصارفش عوارض منفکهاستنیمصرف اهدر حوز
مصرف هعدل و انصاف در حوزگرینداشته باشد. اثر دستیزطیمحيافراد و جامعه و برا

خود یمصرفيازهایرفع نيامکانات خود را براهگونه کاست که فرد متمکن هماننیا
اگر خودش به نکهیچه ا؛ستازینگرانیديازهایکردن ندر صدد برآوردهردیگیکار مهب

حیصرهايدستورگرانیکمک به دهنی. در زمداشتیمیآنان بود انتظار مشابهيجا
دنیطلبيو انصاف به داورلعداریوارد شده است اما معاناز جانب معصومياریبس

وجود نخواهد بود. هر کس از یرونیبه کنترل بيازینصورتنیهاست. در اوجدان انسان
هاياست. عدل و انصاف از دستورمیتسلاریمعنیدر برابر ا،برده باشديابهرهتیانسان
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سرجنگ با نکهیمسلمانان به شرط اریغبارهدریاسالم است. اسالم حتیالمللنیبیاخالق
از ياریآموزه مانند بسنیااثرده است. کربه انصاف هینداشته باشند توصنانامسلم
نیخواهد بود. احسان از ایاسالمهتمام اقشار جامعيضروريازهایرفع نگریدهايآموزه

را بر خود مقدم گرانیچند کاال دایکیبه مصرف ازیننیهم باالتر است. فرد در ع
آن بارهحشر درههم از سورنهیاتفاق افتاد و آنهیهجرت در مدلین امر در اوای. اداردیم

نازل شد:
اند؛ هر کـس را کـه بـه    جاى گرفته و ایمان آوردهمدینه)(در مهاجراناز پیش و کسانى که 

هایشـان  داده شده اسـت در دل آنانو نسبت به آنچه بهسوى آنان کوچ کرده دوست دارند
م را بـر خودشـان مقـد   باشـد، آنهـا   رم یابند و هر چند در خودشان احتیاجى مبحسدى نمى

.باشندمیند که رستگارانهستآناندارند و هر کس از خست نفس خود مصون ماند، مى
ه نخستکه تمام افراد جامعه در درجاستنیاگفتهي پیشهاارزشتیحاکمهجینت
دنبال کاالها و بعد بههو در مرتبکنندیمدایرا پيکاالها و خدمات ضروريتقاضاییتوانا
یاصليازهاینوقتیتامسلمانفردهاآموزهنیخواهند بود. براساس همدیگر ات خدم

و لوکس مصرف نخواهد کرد. یتجمليکاالها،برآورده نشدهدیگران
وضعیتامر در نیدر اموال خود که اگرانیدن دکرکیشریعنی؛. مواسات: مواسات2

در دهدیموارد مستحب است. فرد مسلمان به خود اجازه نمردیگواجب و در ياضطرار
. برندیسر مهبتیدر محرومگرانیکه دیحالدر،برطرف شودشیازهایسخت نوضیعت

صادقکه امام يهمان کار؛سازدمیسهاردرا در آنچه دگرانیدکندیمواسات حکم م

يدر برخورداريبرابرفراوانیتا حد زینيعادوضعیتانجام دادند. در یهنگام بروز قحط
نیتردستور از سختنی. روشن است که عمل به اشودیحاصل میاز امکانات مصرف

مانند هابرههی. در برخابدییتحقق میصورت نسباز ظهور فقط بهپیشکارهاست و 
د کردایپتیحاکمثاریمواسات و ایانقالب اسالمنیآغازيهاظهور اسالم و ساليابتدا

.دییبه ضعف گراردیگیمسرچشمهها انسانعتیکه از طبیاطلبیاما با بازگشت مجدد دن
اسالم در رابطه با مصرف یاخالقهايآموزهبارهشده درمطرحهايبحثذیلدر نمودار

شده آورده شده است.بنديو طبقهجاکیطور در سطح خرد و آثار آن به
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در سطح کالنیمصرفيابر رفتارهیاخالقيهاارزشاثر.3

متعارفاقتصاددرکالنمصرفهاينظریهدر یاخالقهايجایگاه ارزشالف)
مردم در سطح کالن یرفتار مصرفلیتحلبارهدرنظریهاقتصاد کالن چند جیرايهاکتابدر

آنها عبارت است از: نیترارائه شده که عمده
. داندیميمصرف را تابع درآمد جاريو: نزیکهینظر.1
و یجوانهمردم مصرف خود را براساس سه دور،مطابق این نظریه: یانیلیآندومودهینظر.2
از مصـرف اسـت،   شـتر یانداز بکه پسیسالانیاست و مشتریانداز بکه مصرف از پسيریپ

. کنندیممیتنظ
کـه فـرد   داردیمانیب) Ratchet Effect(ياکردن اثر چرخ دندهبا مطرحي: ويدوزنبريتئور.3

زیـ نگـران یمصرف دریتحت تأثيدر مصرف فقط به درآمد خود توجه ندارد بلکه مصرف و
).302ص، 1374(برانسون، کندیکاهش آن هم مقاومت مبرابرو در ردیگیقرار م

خود در نظر گرفته، مصرفش را يبرایدائميهر فرد درآمددیگویمي: ودمنیفرهینظر.4
.کندیممیمطابق آن تنظ
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به یاند و توجهکردهیمؤثر بر مصرف را بررسياقتصاديرهایمتغها فقطنظریهنیا
به عوامل ی، ندارند و اگر هم توجهباشندمیبنديکه به آن پاهاییمردم و ارزشيباورها

مردم يهاکه عادتيدوزنبرهینند نظر(مااز آنها وجود داشته باشدیدر برخياقتصادریغ
يهاارزشریاست. تأثیو فرعی) تبعداندیکننده منییاز عوامل تعاریچشموهمو چشم

هو مشاهدگوناگونجوامع هندارد. با مطالعهانظریهنیدر ایگاهیجاگونهچیهیاخالق
،یعیو طبيبر عوامل اقتصادافزونکه میابییمآنها درهسیمتفاوت و مقایمصرفيرفتارها
لیرفتارها دارند. منیايریگدر شکليمحورینقشیو عوامل فرهنگیاخالقيهاارزش

(در سطح دارندکسانیيکه قدرت اقتصادییاز کشورهاياریبه مصرف مردم بسیینها
تواندینمگفتهپیشهچهارگانهايهیاز نظرکدامچیدارد. هگریکدیبا یفراوانکالن) تفاوت 

يهافرهنگ و ارزشختالفتفاوت به انیایدهد. علت اصلحیاختالف را توضنیا
رهایتمام متغیمصرفيرفتارهالیالزم است در تحلنیبنابرا؛گرددیدو جامعه باز میاخالق

. میریرا در نظر بگیو ارزشياعم از اقتصاد

طح کالناسالم بر رفتارهاي مصرفی در سیاخالقيهانقش ارزشب)
ها هدفنیاز ای. برخکندیمبیرا تعقهايهاي فراواناسالم هدفياقتصادنظام

و یرفاه همگان،يو اقتصادیعدالت اجتماع،یاسالمهجامعياز قدرت اقتصاداندعبارت
،یاسینظام س،ياسالم اعم از نظام اقتصاديهاتمام نظامیی. اما هدف نهاياستقالل اقتصاد

است. به یمکارم اخالقيآنها و اعتالقیبه کمال الهانو ... رساندن انساینظام حقوق
ها به رساندن انسانيبرایانیميهااسالم خود هدفينظام اقتصادهايهدفگریعبارت د

تیبلکه حاکمستینهیسوکیرابطه نیانکهی. مطلب مهم اباشندمییانسانیکمال واقع
راثنجایدارند. در اهاهدفردیگحققدر تییسزاهبراثيو معنویاخالقيهاارزش
هايه ارزشک. چنانمینکیمیکالن اقتصاد را بررسهاسالم در حوزیاخالقيهاارزش
تک افراد جامعه در تکاستدر سطح خرد که مربوط به حوزه رفتار هر فرد گفتهپیش
مرسوم هايهیرطابق آنچه نظمصرف در سطح کالن مکهگفتتوانیگاه مد، آنشونهینهاد

یدرآمد دائمایدرآمد ماننديلفه اقتصادؤاز چند متابعییگانهاندکردهانیاقتصاد کالن ب
بر زیاعتدال نو ترك محرمات و عمل به واجبات مانندیارزشهايلفهؤنخواهد بود بلکه م

و هاموزهآنیاز ایافراد به برخدیتقدر ضمنرشد آن اثر خواهد گذاشت. زانیسطح و م
مانندیاخالقهايکه از ارزش...الحسنه، وقف و ، قرضه، هبهصدقمانندیاخالقيرفتارها
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از اموال خود تحت عنوان یپرداخت قسمتایردگییمسرچشمهياحسان و شکرگزار
هاينعمتیانجام واجبات و شکر عملیدر زمره ارزش اخالقزیننیخمس که اایزکات 

یامر قسمتنیخواهد گذاشت. ايجادر جامعه برياقتصادمیآثار عظرد،گییمرارقیاله
ترنییکه درآمدشان پاياست را به افرادشتریکه درآمدشان از حد کفاف بياز درآمد افراد

سطح رفاه شیده و موجبات افزاکراست منتقل شتیاز سطح به اصطالح حداقل مع
با تواندیخود مزیننایکهکندرا فراهم میمعهدر جایو کاهش شکاف طبقاتیعموم

از ياریاز بسافتدیواسطه فقر در جامعه اتفاق مهکه بتیوجناکاستن از موارد وقوع جرم
ها در ارزشنیاتیحاکمگریدانید. به بکنيریجلوگیو اجتماعياقتصادهاينهیهز

تمام آحاد برطرف شود یمصرفيازهایسخت نوضعیتهنگام بروز شودیجامعه باعث م
کم شود. اریمرفه و محروم بسهايقشرنیاختالف سطح مصرف بیمعمولوضعیتو در 

نیتأمرایز؛شودیفقر معیسبب کاهش رشد اقتصاد و توزاياندیشهنیکه چننباید گفت
دهکرتیرا تقویانسانهیسرمافیاقشار ضعیو بهداشتیآموزش،ییغذاگوناگونيازهاین

اقتصاد درست شکل گرفته ي. اگر ساختارهاکندیرشد را فراهم ميالزم براهیماو دست
و ابندییخود را باز میتعادل روانشانيضروريازهایننیاقشار پس از تأمنیباشد ا

نیشتریبعد خود آنان و فرزندانشان به. در مرحلشودیآنان فراهم ميبراتیامکان فعال
و رشد و یانسانهیسرمانیکه بباور دارندپردازان هی. امروزه نظرنندکیکمک را به رشد م

اقشار از نیايامر برخوردارنیاگریدیژگیوجود دارد. ومیمستقهرابط،توسعه
صرف درآمد چگونگیرشد خواهد بود که همان رشد همراه با عدالت است. هايتموهب

یمالنیدر تأمتو مشارکگرانیدخود و یمصرفيازهایننیتأميفرد مسلمان برا
اقتصاد هدر نرود بلکه ابیامکانات و منابع کمشودیمباعثنیزالمنفعه عامهايطرح

شود. یواقعيازهایننیصرف تأم

بر رفتار مصرفی در سطح کالنادشدهیيهاارزشتیحاکمهايهجینتلیتحلج)
دو اثر دارد: ادشدهیيهاگرفت ارزشجهینتتوانیم

قرار دارند هاهطبقنیکه در اي. افرادابدییکاهش ميدرآمديباالهايهمصرف طبق.1
کاهندیحد کفاف نمخود تايمعمول از مخارج ضرورطور بهپیشینکمک به موارد يبرا

. دهندیکاهش مرسدیموارد به حد اسراف میخود را که در برخیبلکه مخارج تجمل
تا يبه مصرف ویینهالیمکهاستنیفرد مسلمان ایرفرفتار مصهجیگفت نتتوانیم
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یتا وقتابدییرفته کاهش ماست و بعد از آن رفتهکیبه حد حداقل معیشت برابر دنیرس
مصرف کاالها و خدمات کهنیاجهی. نتشودیمکیبه صفر نزدرسدیبه حد اسراف م

. ابدییدر سطح کالن کاهش ميضرورریغ
فراوان قیتشوعلتبهییافراد از سونی. اابدییمشیافزايدرآمدنییپاهايهطبقمصرف.2

کسب درآمد و رساندن مصرف خود به حديتمام توان خود را برات،یکتاب و سنت به فعال
ارزشحاکمیتنتیجهدرکههاییبه کمکیابیبا دستگریديو از سوبرندیکار مهکفاف ب

وجوه نیاه. عمدکنندیمدایاست توان تقاضا تا حد کفاف پدهشجمعاخالقیهاي
به مصرفیینهالی. مشودیمیبلکه صرف مخارج مصرفشودیانداز نمو پسيگذارهیسرما

)MPCفراوان آنان هنشداشباعيضروريتقاضارایز؛باالستيدرآمدنییپاهايه) در طبق
.کنندیرا مصرف مشودیآنان منتقل مهکه بيدرآمدهآنان قسمت عمدنیبنابرااست؛
هايارزشحاکمیتبامجموعدرگفتتوانسو بودن دو اثر یادشده میتوجه به همبا

جامعه يضرورمهیو نيضرورکاالهايمصرفجامعه،درمصرفیرفتاربامرتبطاخالقی
. کندکاهش پیدا مییتجمليو مصرف کاالهاشیدر مجموع افزا

دیو توليگذارهیانداز، سرمابر پسیاخالقيهاارزشاثر
بر يرشد اقتصادندیاآن در فرتیکه اهماستکل يتقاضاياز اجزایکیيگذارهیسرما

و رشد يگذارهیامروزه اقتصاددانان اذعان دارند که سرماکهيطورهب؛ ستیندهیپوشیکس
امروز يگذارهیمرهون سرماندهیهر اقتصاد در آییدارند. توانامیمستقيارابطهياقتصاد

یمنبع مالنیو بهتربوده ناممکن يامریکافیبدون وجود منابع ماليگذارهیاست. سرما
کشور را يهایبدهیدرازمدت از منابع خارجهاستفادرایز؛استیداخلياندازهاپس

یفروپاشبساو چهبیبه همراه سود آن سبب آسهایبدهنیو بازپرداخت اکندیمتراکم م
یمالنیمأتيمنابع در دسترس براانیگفت در متوانیم؛ بنابرایناقتصاد خواهد شد

. هاستنهیگزنتریاز مناسبیکییانداز داخلپسگذاريهیسرما

هاتیو رواها هیدر آدیو توليگذارهیانداز و سرماپستیاهم
قرار نداده است يواریآماده در اختصورت انسان را بهازیامکانات مورد نمتعالخداوند

هاتموهبنیبا استفاده از انیدن زمکرو آباددهیآفرعتیصورت خام در طببلکه آنها را به
بدون وجود ابزار نیزمیکه آبادان). روشن است61:(هودگذارده استيرا بر عهده و
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پذیرامکانانداز ن پسبدوزینيگذارهیدر آن ناممکن است و سرمايگذارهیمناسب و سرما
آبادکردندرتوشکوش«:فرموداشترمالکبه نامؤمنریامرابطه نینخواهد بود. در هم

فرموده، حضرت به نیدر ا.)53البالغه، ن(نهج» از گرفتن خراج باشدشتریبدیبانزمی
دانسته یحکومت اسالمهفیرا وظفرموده و آنهرا اشارنیآبادکردن زمتیاهمیروشن

رفاه همگان يامکانات اقتصاديریکارگهکه با بداندیرا مطلوب ميااست. اسالم جامعه
امکاناتوهاانواع نعمتفراوانیيمهدوهجامعهايیژگیاز ویکیشود. نیتأم

است پر نشاط ايجامعه،یماسالهجامع). 83ص،51ج، 1366مجلسی، (استشدهشمرده
. برندیسر مهبشیاست که عموم مردم در آسايبه حدشیدیتولهايتیو فعال و فعال

-اخالقیهايارزشبررسیبهاسالم،دیدازتولیدوگذارياز بیان اهمیت سرمایهپس
. زیمپردامیاندازپسوگذاريسرمایهتولیدي،رفتارهايبامرتبطاسالمی

گذاريهیو سرمااندازپسد،یبر تولیاسالم،یاخالقيهانقش ارزش
در ییسزاهاسالم نقش بیاخالقيهابه ارزشيبنديو پاپیش از این بیان شد که باور

انداز و پس،يدیرفتار تولبارهامر درنیگفت که ادیدارد. بایمصرفيرفتارها
و یاخالقيهابه ارزشيبندياپراثآقسمت نیادر هم صادق است. يگذارهیسرما
:ردگییقرار میمورد بررسيگذارهیانداز و سرماپس،يدیتوليبر رفتارهایاسالم
در حداکثرکردن سود يدارهیکننده در اقتصاد سرمادیهدف تول: دیتوجه به اهداف تول.1

در زینیدر افکار عمومیناماستمرار خوشمانند شده مطرحهايهدفدیگراست. منحصر 
ستارونیاز ا؛باشندمیو مانند آنیطلبشهرتيارضايبراایدن سود کرحداکثرجهت

هدف در نظر گرفته نیهمفقطکننده دیرفتار تولیخرد هنگام بررساداقتصهايباکه در کت
عمل به واجبات و ،يشکرگزارماننداسالم یاخالقهايبا دقت در آموزهبرابر. در شودیم

میابییشد مانیبشتریمنبعث از آن که پيامدهایآثار و پزیمستحبات، احسان و انصاف و ن
نکرده اما در کنار آن یسود را نفهزیبه انگياقتصادتیکه اگرچه اسالم انجام فعال

گریدیاز آنها واجب و برخیمدنظر قرار داده است که برخزیرا نيگریمتعدد دهايهدف
کندیمجابیایاخالقهايشارزیوجود برخگریدانی. به بباشندمیمطلوبيهاارزش
برتر و يهاو افقهازهیسود انگسبکزهیبر انگافزونمسلمان گذارهیسرماایدکنندهیکه تول

را در چارچوب گذارهسرمایها،افقنی. توجه به ادنکمیخود ترسيبرازیرا نيتریعال
یاخالقهاياز آموزهی. با توجه به آثار ناشکرددن سود منحصر و گرفتار نخواهد کرحداکثر
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از يدیتولهايهدفنیترگفت مهمتوانیمیاسالم-یاخالقهايآموزهدیگروگفتهپیش
ند از: هستنظر اسالم عبارت

از آن یفقهـ هايباکه در کتيکاالها و خدمات ضروردیالزم جامعه: توليازهایننیتأم-
. در شـود یبر شمرده میاز اهم امور در جامعه اسالمدشویمادی»هیواجبات نظام«عنوان به

جامعـه  يضـرور يازهـا یکـه ن کندیمجابیاعتدال ایارزش اخالقگفتتوانیمحقیقت
زیرفع فقر و نيجامعه بستر الزم برايو ضرورهیاوليازهایننشدد. با برطرفشوبرطرف 

.دشویفراهم ميجهت انجام اعمال عبادشتریبیآمادگ
اسـالم  دیـ کأمـورد ت يواالهاياز هدفیکیخود و افراد تحت تکفل: يازهایبرآوردن ن-
فـرد  يازهـا یننیمأت،انجامدیميکاال و خدمات در نظام اقتصاددیش که به تولکوشکار و يبرا

. دانـد یمـ ونـد متعـال  جهـاد در راه خدا یست. اسـالم کـار را نـوع   ي او افراد تحت تکفل و
. هاسـت عبـادت نیاز بهتردهدمیانجامخود و خانواده یزندگارهکه مسلمان در راه ادیشکوش
برخوردنـد کـه   ي. به مردنددکریعبور مییخود از جاارانیاز یبا جماعتپیامبر اکرميروز

پیـامبر اکـرم  و خـدمت  هآن حضرت از کوشش آن مرد تعجب کـرد ارانیمشغول کار بود. 
ـ اللّه، چـه خـوب بـود کـه ا    رسولای«عرض کردند:  .بـود ونـد متعـال  کوشـش در راه خدا نی

پدر و مـادرش باشـد، کوشـش    ایکردن به خود و خانواده حضرت فرمود: اگر منظورش خدمت
.)89، ص1تا]، جحرّعاملی، [بی(»شودیشمرده موند متعالدر راه خدايو
شیمـردم در آسـا  یمطلوب اسـالم ه: از آنجا که در جامعیاسالمهرفاه جامعيبرادیتول-
در نظـر  در ضـمن باشد. يفراتر از کاالها و خدمات ضروردیالزم است تول،برندیسر مهب

.دشوش عامالن اقتصادي نیز میکوشافزایش باعثهدف نیداشتن ا
کرامتشـان  یاسـالم هن و جامعـ نادوست دارد مسـلما متعال: خداوندياستقالل اقتصاد-

ازیـ منـزه باشـند. ن  ،شودیمشانتیخدشه به شخصباعثکه يحفظ شود و آنها از هر امر
هدف در تعارض است. نیبا اياقتصاديازهایرفع نيبراگانهبیبهجانبههمه

ـ «هـاي قاامور مصدگونهنی: اکینيکارهادیگرانفاق، وقف و يبرادیتول- »اهللالیسـب یف
،نـاتوان هايقشـر يازهـا یننیو کمک به تـأم یرخواهیخ،یدوستهستند. از نظر اسالم نوع

ونـد  از دسترنج خـود هـزار بنـده در راه خدا   نامؤمنریاممسلمان است. يکارفرماهفیوظ
کسـب درآمـد   يمـن بـرا  «فرمـود:  سـجاد امـام  بـاره این). در همان(آزاد فرمودمتعال

مجلسـی،  (»منـد شـود  آن بهـره هاز ثمـر ازمنـد یو نریآنکه فقيبلکه براکنمینميکشاورز
و در يش عامالن اقتصـاد کوششیبه افزازینهاهدفنی). توجه به ا67، ص100ج، 1366

آنان خواهد شد. يشدن رفتارهاتریانو انسدیتولشیافزاجهینت
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و ياستوار،شدهدیتأکفراوان که بر آن یاخالقيهااز ارزشیکیاتقان:تیرعا.2
ياز شما، کاریکیهرگاه «:فرمودکار است. رسول اکرمتیفیاستحکام و توجه به ک

شودیارزش سبب منیبه ادی. تق(همان)»آن را متقن انجام دهددیانجام دهد، با
. به رندیکار گهبصورت نیدارند به بهتراریاختررا که دیامکاناتبکوشندگذارانهیسرما

.انجامداند به بهبود و افزایش درجه کارایی توامر مینیاياقتصادانیب
کاراز جامعه و کميانزواایزهد و اعراض از دنيمعناینیدهايبراساس آموزهزهد:.3

پیامبر ). 1376،يمطهر(فراوانیبازدهي. زهد عبارت است از مصرف کم براستیکردن ن
حال نیمردم بودند و در عنیزاهدترامامان معصومهیو بقعلیامام،اکرم

را کاهش يضرورریزهد مصارف غهیروحتی. حاکمدادندیمجامرا انتیفعالنیشتریب
دنبال آن انداز و بهپسازمندان،یفرد مسلمان افزون بر کمک به نشودیو سبب مدهدیم

شدن به را از گرفتاریاسالمهبه زهد جامعهیدهد. توصشیرا افزادیو توليگذارهیسرما
از یکیکه گریکدیها و امکانات از فرصتندر ربودهو مسابقیافراطییگرامصرفهورط

یاسالمهنشان داده هرگاه جامعیخیتاره. تجربدهدینجات میکنونامعوجهاييگرفتار
بارز آن هدنبال داشته است. نمونبهيریناپذجبرانيهاخسارت،شدهییاگرایدچار دن

که در زمان خلفا یآمد. فتوحاتشیپاکرمپیامبراست که بعد از رحلت یتیوضع
يمسابقه براهیروحتیکرد. حاکمریرا به مرکز خالفت سرازیصورت گرفت ثروت فراوان

یبرخیرا به فساد کشاند و حتیاسالمهجامعهها قسمت عمدثروتنیبه ادنیرس
مؤمنانریاممتحول کرد که در برابر ياگونهبهزیداشتند نیکه سوابق درخشانرااصحاب

است که یصفت اخالقی درست نقطه مقابل فرهنگ سودپرستنیا.کردندییآراصف
گسترش فرهنگ زهد در آحاد جامعه، جهی. در نتباشدمیمروج آن يدارهیاقتصاد سرما

جامعه شده و توزیع درآمد بینصیتا حد فراوانياقتصاديهاتیحاصل از فعاليدرآمدها
.شودیتر معادالنه

کار يرویو نهاهیسرمایاز طرفشودیسبب م،یارزش اخالقنیاتیرعااقتصاد:.4
در يروانهیم،مثالطور؛ بهنشوديروادهیآنها زيریکارگهدر بگریديمعطل نماند و از سو

شدن اسراف منابع محدود و فرسودهيجلوطرفکیکار از يروینيریکارگهو بدیتول
مانع راکدماندن منابع و يسوگریو از دردگییحد را مزاشیکار در اثر کار بيروین

علت. ممکن است گفته شود بهودشیکار ميروینيکاریو بیکیزیو فیمالهايهیسرما
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درست نیوجود ندارد اما ایتیمحدودبارهنیکار کردن، در ابارهدرمؤکديهاهیتوص
دیمستحسن است اما مقيامریاسالمهخدمت به جامعيبرافراوانگرچه کار رایز؛ستین

. استتحت تکفل هخانواديبه امور ضروریدگیبه عبادت انسان و رسنرساندن آسیببه 
دیکنمیحالل تقسهايکار و عبادت و لذتنیکه فرموده اوقات خود را بیهایتیروا

عرضه بارهدراعتدال بیترتنی. به ااستمطلب نیادیمؤیخوبه ) ب545البالغه، صنهج(
اسراف در مصرف و فقر يخاص خود را دارد. اعتدال در مصرف جلويکار معنايروین

متعارف يازهاینشدن ناز برآوردهیو مانع بروز مشکالت ناشردیگیاز آن را میناش
افراد تحت تکفلش باز يمخارج ضرورنیانسان را از تأمدر انفاق يروادهید. زشویم
حرص و مانندیاخالقهاي یلتکردن رذدارشهیبر رافزوندر انفاق یدارد و کوتاهیم

شیو افزایشکاف طبقاتقیو تعمنییپاهايهطبقيازهاینشدن نبخل، سبب برآورده
صورت استفاده از امکانات بهساز نهیاعتدال و اقتصاد زم؛ همچنینشودیمینیجبیضر

.استداریمداوم و پا
کنز و میبر تحریمبنمیدر قرآن کرمتعالبا توجه به دستور خداونداز کنز:پرهیز.5

انجام واجبات و ترك محرمات، فرد یاخالقفهیآثار مترتب بر آن و با توجه به وظزین
را ی) قسمت33:(توبهفهیشرهیآحیخود را راکد نگذاشته بلکه براساس صرهیمسلمان سرما

. دکنیميگذارهیرا سرماهیانفاق و بق
که يادکنندهیکننده دارد. رفتار تولدیبر رفتار تولیفراواناثرامر نیابه برکت: باور.6

همان است که در اقتصاد خرد متعارف مورد ،کندیعمل ميصرف مادهايهبراساس محاسب
درآمد و يادیزفقطدارد باورکه به برکت يادکنندهیکه تولحالی. در ردیگیمطالعه قرار م

گرییا با دپدید آوردیباور است که اگر انحصار مصنوعنیابري. وردیگیرا در نظر نمدسو
ممکن ،دکننتیکند و جانب انصاف را رعایفروشنده تبانایداریخرهیعلدکنندگانیتول

سرچشمه يسودنیبرکت نخواهد بود. چنسود بانیشود اما ابشینصفراوانیاست سود 
کار نخواهد رفت. هبيویجهت مصالح واقعدرنخواهد شد و کینيکارها
از آن با تر،شیکه پوند متعالتوکل بر خداهاياز ثمریکیمقدر:يبه روزباور.7

کار و طرفکیاست که فرد مسلمان از نیا،شدادییافعالدیتوحوهیعنوان م
يباور است که روزنیبر اگریو از طرف دداندیخود مهفیرا وظدیو توليگذارهیسرما

تیاگر انسان فعالاریبسصوصتقدیر شده است. براساس نوند متعالاز جانب خدايو
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باشد خود یخالف ضوابط الهشهایتی. اگر فعالدکنیخود را از رزق مقدر محروم مدکنن
در فقطخواهد شد. يوبیآن رزق حرام نصيجاه ده و بکررا از رزق حالل محروم 

باور در نیاامدی. پکندمشروع تیکه فعالدیخواهد رسيرزق حالل مقدر به ویصورت
گرانیديبراشیدیتوليهاتیاست فعالدیمقيمسلمان روشن است. وگذارهیرفتار سرما
دنبال استفاده از رانت بهيدیتوليهاتیشته باشد. در روند فعالندایمنفیآثار خارج

خود ياقتصاديهاتیو فعالملکیو سوءاستفاده از ماگرانیبا دینخواهد بود. درصدد تبان
اطالعات را به انحصار متعالخداوندتیبه رزاقباورعلت آمد. بهنخواهدو احتکار بر 

.آوردیخود در نم

لیتحل
موجبات یو اسالمیاخالقهايگفت عمل به ارزشتوانیمدشتوجه به آنچه عنوان با

گفت توانیمیطور کله. بآوردیرا فراهم مدیو توليگذارهسرمایانداز،پسشیافزا
دنیه رسکاست. چنانيفعاالن اقتصادهزیرفتار و انگرییها تغآموزهنیاثر توجه به انینخست

زیمسلمان نهدکنندیتولکی،شده نباشدادیهايارزشتیبا رعایتنافربه حداکثر سود د
دو وجود داشته نیاانیميکه تضادیدنبال کسب سود است اما در صورتهبندیگرامانند 
استقالل، حفظ از،یآنکه رفع نجهیها مقدم خواهد بود. نتو ارزشهاهدفتیرعا،باشد

يدر عرض کسب سود، رفتارهادبایهاشارزدیگرو کینيکرامت، انجام کارها
ضرر یحتمتیکننده به خود اجازه نخواهد داد به هر قدیرا سامان بخشد. تولدکنندهیتول
یکه با تعالییکاالهادیهرگز دست به توليوهمچنین ؛کندو کسب سود دیتولگرانید

هرچند ؛نخواهد زد،شودیسبب تنزل شأن انسان مایاست یفرد و جامعه در تنافیاخالق
یعامل درونکیهبه مثابیاخالقيهاداشته باشد. توجه به ارزشیفراوانسود يويبرا
را به حداقل ید و ضررها و عوارض منفکرخواهد نیمنافع همگان را تأميقواریبس

هايدستوروهادر اسالم ارزشکهگفتتوانیمیینهابنديخواهد رساند. در جمع
رفتار بنگاه میدر تنظياز عوامل صرف اقتصاديشتریبتیه اهمکچنانيو معنواخالقی

از آن نخواهد داشت. ينداشته باشد، نقش کمتر
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يریگجهینتبندي و جمع
قرار ریثأتحت تیرا به کلانساننوع رفتار اتیوجود ندارد که توجه به اخالقدیترديجا
جامع نیافراد دارد. اسالم دینبیدر نوع جهانشهیراتینگرش به اخالقچگونگیالبته ؛ هددیم

از جمله یو اجتماعيفردیتمام شئون زندگيتمام اعصار و قرون است و برايو کامل و برا
آثار ارزشیبرنامه داده است. در مطالعه حاضر به بررسيعوامل اقتصادياقتصاديرهارفتا
پرداخته شد. گذاريهسرمایواندازپس،يدیتول،یرفتار مصرفيبر رویاسالم-یاخالقهاي

یاخالقهايدر اقتصاد، نشان داد که آموزهیصیو آثار آن بر رفتار تخصیاخالقهايآموزهنییتب
چرا؛باشدايژهیوينظام اقتصادسازنهیزمتواندیکرده مانیبياقتصادهاينهیدر زمسالمکه ا

ياقتصادايهمنظاهايفرد بوده و با ارزشهمنحصربیاخالقهايآموزهنیاهکه قسمت عمد
آحاد آن است کهاسالم يشد که هدف نظام اقتصادانیبنیزدارد. یاساسهايتفاوتگرید

ییرشد و شکوفاراهبر آنکه در افزونیاخالقهايدر پرتو عمل به آموزهیالمجامعه اس
و کمال یتعالزیو نيعدالت و استقالل اقتصادتیسمت حاکمبهدارند،یگام بر مياقتصاد

و عدالت در تعارض يمعنويهابا ارزشياساس اگر رشد اقتصادنیا. بردکننحرکت یانسان
و تیبا معنودیاز آن بایاسالم نخواهد بود. رشد و رفاه ناشياقتصادممطلوب نظا،ردیقرار گ

نیتأمگریکدیبا دیباهاهدفنیایمطلوب اسالمهدر جامعنیعدالت در توازن باشد. بنابرا
نیتحقق همجهتدر دهیبه ما رسگوناگون يهانهیکه در زمهاییشوند. تمام دستور

انداز و پس،يگذارهیمصرف، سرماهدر حوزها آموزهنیمنبعث از اياست و رفتارهاههدف
شده ادیهايهدف،دکننعمل هاآموزهنیاست. اگر مسلمانان به اجهت نیدر ازیندیتول
طور بهيطور عام و فعاالن اقتصادق خواهد شد. تخلق آحاد جامعه بهاحسن محقّصورت به

نظام شودیماعثبیاخالقهايوزهعمل در پرتو آمگریبه عبارت داییخاص به اخالق اسالم
عدالت و استقالل تیسمت حاکمبهياقتصادییرشد و شکوفاراهدر کنار حرکت در ياقتصاد
. دننکحرکت یو کمال انسانیتعالزیو نياقتصاد
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