اصول حاکم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پایدار
بر مبنای اندیشه امام خمینی

(س)

افتخار دانش پور
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چکیده :ارائه الگوی ایرانی ـ اسالمی پیشرفت ،در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت
نیل به رشد و توسعه پایدار است .نظام حقوقی اسالم نیز بیتوجه به سیر پیشرفت مسلمانان
نبوده ،پشـــتوانههای محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصـــوه به ایط مبلور در نظر
گرفته اســت .تیریر ایط انگیزش تا جایی اســت ه برپایة همیط پشــتوانههای ارزشــم،د،
علی رغم ف شارهای خ صمانة اقت صادی د شم،ان جهت فروپا شی انقالر ا سالمی ایران ،با
رهبری امام راحل به ع،وان فقیهی نواندیش ،پایه اقتصــاد شــور از حالت مصــر زدگی
زمان طاغوت ،به ســوی رفتار صــحیر مصــر  ،ره،مون گشــت تا زمی،ة ســرمایهگذاری،
خود فایی ،تولید ملی ،ر شد و تو سعة پایدار فراهم گردد .از آنجا ه تفکر و اندی شة امام
نقشه راه و لید بسیاری از مسائل شور در نظر گرفته می شود ،در شرایط حساس ،ونی
نیز ،یکی از پیش شرطهای الزم و پی شگیرانه ه از طریق آموزش و فره،گ سازی ،باید
به حفظ آن جهت نیل به تو سعة پایدار ،مبادرت ورزیم ،رعایت ا صوه حا م بر م صر
جامعه اسالمی است.
ایط نو شتار بر آن ا ست تا پیوند مؤرر بیط رعایت رفتار م صرفی صحیر و ر شد و تو سعة
پایدار را تشـــریر نموده و مســـت،دات فقهی انگیزش حر ت برای آحاد جامعه را در ایط
را ستا تبییط نماید .بدیهی ا ست اعتقاد به مبانی ایمانی دی،ی همچون ا صل پذیرش والیت
الهی ،رامت ذاتی انســـان و هدفم،دی حیات وی در جهت آخرت ،باعک شـــکل دهی
نگرش جدیدی در مقوله مصر
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و جر یان برخی قوا عد ،همچون نفی ســـب یل و ا عا نه بر ارم و عدوان ،می توا ند انگیزش
حمایت از تولید داخلی و حر ت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد.
کلیدواژهها :مصــر  ،میانهروی و اعتداه ،فشــارهای اقتصــادی ،قدرت و عزت مســلمیط،
حمایت از تولید داخلی ،توسعه پایدار .

مقدمه
مصــر

به ع،وان یم متریر ،میتواند بر ســایر متریرهای اقتصــادی از جمله ســرمایهگذاری و تولید

تیریرگذار باشــد .از ایط رو در پی انقالر صــ،عتی در جهان غرر و انگیزة تولید فراوان ،ترف،دهای
نظام ســرمایه داری بر تبلیرات مصــر

بیشــتر االها جهت نیل به تولید انبوه و ســد درآمد بیشــتر

متمر ز شد .برای تو سعه و گ سترش ایط امر ،بهتریط گزی،ه ،د ستیابی به بازارهای شورهای جهان
سوم بود ه به دلیل داشتط م،ابع غ،ی انرژی ،هم تیمیط ،،ده مواد اولیه بوده و هم بستر م،اسبی برای
فروش تولیدات ارخانجات غربی به شــمار میرفت،د؛ اما نیل به ایط مبلور ،آنها را با مانعی جدی
مواجه نمود؛ وآن حا میت فره،گ ا صیل دی،ی ا سالمی بر بخ شی عمدهای از ایط شورها بود ه
مردمانش با اعتقاد به ق،اعت و ساده زیستی ،مستقبل گرم االهایشان نبودند.
بدیط ترتید برآن شدند تا با هجوم فره،گی علیه ایط ارزشها به ترییر خط م شی م صرفی مردم
بر آمده و با استمداد از حربة تبلیرات ،سرانجام ،آنان را به جوامع مصرفی مبده نمای،د.
به دن باه پیروزی انقالر اســـالمی و حا م یت مجدد ارزش های دی،ی ،علیرغم فشـــار های
خصمانة اقتصادی دشم،ان برای فروپاشی انقالر ،با ره،مونهای امام راحل ،نظام اقتصادی شور
از حالت مصــرفی به ســوی رفتار انســانی اســالمی مصــر  ،به پیش رفت تا زمی،ة ســرمایهگذاری و
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

شــکوفایی اقتصــادی در مســیرتوســعة پایدار فراهم گردد و همیط نگرش اقتصــادی م،جر به دوام و
پایداری نظام و تقویت استعدادهای درونی گشت تا امروز ه در سایه لبف و ع،ایت خداوند م،ان،
به باالتریط پیشرفتهای علمی ص،عتی از جمله انرژی هستهای بر آمدهایم.
ب،ابرایط در شـــرایط حســـاس ،ونی نیز در جبهة مقابلة اقتصـــادی با دشـــم،ان ،یکی از پیش
شرطهای رسیدن به رشد و توسعة پایدار ،مبت،ی بودن مصر

با آموزهها و رویکردهای دی،ی است

ه از طریق فره،گســازی صــحیر ،همچ،ان باید به حفظ آن مبادرت ورزیده و به لحاظ علمی به
بحک و نظر درباره اصــوه حا م بر آن از م،ظر فقه اســالم و اندیشــة فقهایی عقل گرا همچون امام
خمی،ی پرداخته شـــود تا از ایط ره،مون ،بتوانیم برنامة عملی مؤرر اقتصـــادی را در شـــور پیاده و
الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت را به جهان امروز ،معرفی ،یم.
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مصـــر

واژهای عربی به مع ،ی برگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگر یا تبدیل ردنش به غیر

مقاله

مفهوم مصرف
خودش میباشد (راغد اصفهانی  )482:1412و در فارسی به هزی،ه و خرج ردن تعبیر میشود.
در علم اقتصـــاد ،مصـــر  ،اتال

یم رروت به م،ظور ارضـــای یم

حاجت اســـت (ژان،ی

 .)295:1351همچ،یط فرآی،دی اســت ه در آن ،ارزش اســتفاده چه به صــورت تبدیل آن در فرآی،د
تولید ،چه به صورت استفادة نار و ساده در ه،گام مالکیت برای ارضای نیازها از بیط میرود (رازقی
. )35:1374

از آنجا ه دیط اســالم ،به هیچ وجه مخالف دســتیابی به پیشــرفت و توســعة اقتصــادی نیســت،
موازیط و ا صولی را برای مقوله م صر

به ع،وان یم عامل زیرب،ایی در ایط باره معیط می ،د ،ه

از زوایای علمی قابل بررسی هست،د.

اصول حاکم بر مصرف جامعه اسالمی
نیز مســـت ،ی از ایط امر نبوده ،به همیط ج هت ،اح کام و ا یدئولوژی مصـــر

نع مات در آن ،با

جهانبی،یای ه به پیروانش ارائه میدهد ،قابل تبییط است؛ همیط مسیله باعک بروز نگرشی متفاوت
در چگونگی بهرهم،دی از نعمات مادی برای یم فرد مســلمان میشــود .در ایط مجاه مبانی چ،یط
دیدگاهی را مورد ارزیابی قرار میدهیم:
الف) اصل پذیرش والیت الهی
اعتقاد به اعتباریت مالکیت انســـان در ایط جهان خا ی و ای،که مالکیت او در طوه مالکیت حقیقی
آفریدگار هســتی اســت ،میتواند موجد رویکرد ویژهای برای بهرهگیری یم مســلمان از نعمات
الهی باشد .چ،انچه خداوند متعاه میفرمای،د:
«قُلِ اللَّهُمَّ مالِمَ الْمُلْمِ تُؤْتِی الْمُلْمَ مَطْ تَشاءُ وَ تَْ،زِعُ الْمُلْمَ مِمَّطْ تَشاء( ». . .آه عمران . )26:

برخی مفسریط در ایط راببه بر ایط نظرند ه ملکیت حقیقی و اعتباری تمام عالم از آن خداوند
متعاه است و میتواند در همة اجزا به هر طوری ه بخواهد تصر

نماید .او ملیم تمام عالم است

چون دارای ربوبیت و قیمومت مبلقه اســـت و به تعبیر قرآن «لَهُ ما فِی الســـَّماواتِ وَ ما فِی الْیَرض »

اصول حاكم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پايدار بر مبناي انديشه امام خميني

با توجه به ای،که مجموعه دســتورات هر آیی،ی برگرفته از جهان بی،ی آن اســت ،دیط جاودان اســالم

(س)
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(بقره  )255:تمام مخلوقات ،مملوک خداوند و قائم به ذات اوی،د .همچ،یط ملکیت او از نوع ملکیت
طولی و مالم هر چیزی ا ست ه در د ست مردم ا ست؛ زیرا او شارع هر قانون ا ست .در نتیجه به
حکم خودش در آنچه ه ملم مردم ا ست ،ت صر
در آنچه ه در دست رعایای خود است ،تصر

می

قانونی می ،د ،همچ،انکه یم ملیم ب شری
،د (طباطبایی  1386ج. )201-205: 3

پیامبر ا رم(ص) در مقام توصـــیف مالکیت پروردگار میفرمای،د« :الی المالم لما ملکهم ایاه» و
خدا مالم آن چیزی است ه ب،دگان را مالم آن

رده است (مجلسی  1403ج .)140 :77

امام راحل نیز در تفســـیر مالکیت الهی میفرمای،د « :بدان ه مالکیت حق تعالی م ل مالکیت
ب،دگان نیســـت مملو ات خود را؛ و م ل مالکیت ســـالطیط نیســـت مملکت خود را چه ه ای،ها
اضـــافاتی اســـت اعتباریه . . .گرچه در نزد علمای فقه ایط طور مالکیت برای حق تعالی طوالً رابت
است( »...امام خمی،ی  .)269 :1370همچ،یط در جای دیگری میفرمای،د:
ان ان بمع،ی المالکیة ...فله ملم السماوات واالر

و ملکوتهما .وال یمکط

الفرار مط حکومته و الخروج مط مملکته؛ النبســـاطها علی ل الموجودات...
و ذلم سلب،ته مب سوطة علی ل مراتد الوجود و ما مط شئ اال هو تحت
سلب،ته و مالکیته( ...امام خمی،ی . )139-140 :1423

خدای تعالی را مالم ملم هســـتی میدان،د و تمام عبیات را از آن ذات
مقدس میدان،د ،و قبض و بســـط وجود و ماه وجود را ،از ذات مقدس به
حسد ترتید نظام و مصالر ام،ه میدان،د (امام خمی،ی ج .)561 : 1381

با توجه به ایط نگرش ،نحوة ت،عم و برخورداری یم مســـلمان در جامعه اســـالمی از بهرههای
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

مادی و دنیوی معبو

به چارچور و دام،ة حدود الهی میگردد و با پذیرش اصـــل والیت الهی،

محدودهای برای جواز یا م،ع ت صرفات مبرح می شود ه هر م سلمانی در مقام ت سلیم فرامیط الهی،
خود را ملزم به تبعیت از آن میداند.
ب) اصل کرامت ذاتی انسان و بهره مندی از نعمات الهی
رامت در لرت به مع،ی بخشــش ،بزرگوار و ریم شــدن ،عزیز و ارجم،د شــدن ،اعتبار ،حی یت و
آبرو آمده است (دهخدا  1373ج 1670-1671: 11؛ طریحی  1375ج  )153 :9ودر مفهوم اصبالحی خداوند
متعاه آن را به ع،وان یم اصل آفری،ش در سرشت انسان یادآور شده و همه افراد بشر را از همان
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اشر

مخلوقات معرفی نموده است (اسرا. )70:

مقاله

ابتدای خلقت ،شــرافت و عزت بخشــیده و با تســلط آنان بر پارهای مظاهر (برو بحر) طبیعت آنان را
اندیشة رامت ذاتی انسان و محترم بودن وی ،قدمتی به اندازه تاریخ انسان و تفکر بشری دارد
و دارای سابقهای هط در ادیان مختلف الهی ا ست .در تفکر ا سالمی ،ا صل رامت ذاتی ان سان و
لزوم احترام به او ،امری مســلم و متیقط اســت .در ایط تفکر ،انســان موجودی اســت ه خلقتش در
بهتریط شــکل و هییت صــورت گرفته و به بیان «نفخت فیه مط روحی» به «روح الهی» شــرافت یافته
اســت (حجر )21:و به همیط دلیل با وجود داشــتط جســمی خا ی ،مســجود مالئکه واقع شــده اســت
(حجر )30-31:و م قام جانشـــی،ی پرورد گار را در ایط عالم از آن خود نموده اســــت (بقره  )30:ایط
عالیتریط مرتبة حیات در بیط موجودات عالم است.
مفسریط علت ایط وجه تمایز را چ،یط برمیشمرند:
مقصود از تکریم ب،ی آدم ،اختصاص دادن او به ع،ایت و شر خاص است
ه در غیر بشر نباشد و فرقش با تفضیل آن است ه شخص مورد تفضیل با
به فرد ب،یآدم ه خداوند سبحان به او مکرمت فرموده ،نعمت عقل ا ست و
تفضیل او بر سایر موجودات ،بیشتر داشتط خصوصیات غیر از عقل از سایر
موجودات است (طباطبایی1386ج. )214-215 :13

البته ایط نظر خالی از م،اقشـه نیسـت؛ با توجه به ای،که در آیات الهی ،اعبای مکرمت به ب،یآدم
به طور مبلق و خالی از هرگونه قیدی بیان شده (ا سرا  ،)70:مقبولیت ایط ادعا به جهت خ صو صیت
م،حصــر به فرد عقل ،در وجود آدمی ،چ،دان قابل پذیرش به نظر نمیرســد ودر صــورت تییید ایط
رأی میبایســت قائل به زواه رامت اعبایی در صــورت زواه عقل گردیم ه با اصــل ذاتی بودن
رامت انســان م،افات دارد .به موجد آیات الهی ،انســان به صــر

انســان بودن ،دارای رامت و

احترام ا ست و سایر ویژگیها نظیر رنگ ،نژاد ،زبان ،ملیت و . . .اهمیت و دخالتی در رامت ذاتی
انسان ندارد.
از نظر برخی متفکریط ،رامت ذاتی یا تکوی،ی همان طبیعت و شرافت طبیعی ا ست ه ان سان
به لحاظ ان سان بودن ،حائز آن ا ست و سی نمیتواند ایط ویژگی را از وی سلد نماید؛ زیرا جعل
آن الهی بوده و جعل الهی ،امری تکوی،ی وجودی اســـت ه با جعل بشـــری بیاعتبار نمیشـــود

(س)

(طباطبایی  1386ج . )20: 2
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غیرش در اصلی مشتر ،د ولی از غیرش بیشتر دارد؛ اما خصوصیت م،حصر
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در فرمای شات امام راحل نیز معیار برخورداری از رامت ،ان سانیت ان سان معرفی شده و مادامی
ه ب،ی آدم صدق نماید ،رامت از دیدگاه ایشان پایدار است .در ایط باره میفرمای،د:
رامت ذاتی یع،ی انسان هر مذهد و ملیتی ه داشته باشد ،رامت و احترام حق اوست ،خواه
ه،دو باشد یا مسیحی ،اسالم برای همه احترام قائل است» (امام خمی،ی . )462:1378

ب،ابرایط به تســخیر در آمدن عالم طبیعت برای انســان به اذن تکوی،ی و تشــریعی الهی و دوری
ج ستط از خبائک ،جلوه های وجه رامت ان سانی ا ست ه در پی ایط جایگاه رفیع ،برخورداری از
رفاه مادی و طیبات دنیا ،اصــلی گریز ناپذیر اســت ،آیات متعددی با تعابیر گوناگون ،بیانگر مسـخّر
بودن موجودات مادی برای انســـان و غایت دار بودن آنها جهت م،فعت و رشـــد انســـانی معرفی
شــدهاند« .هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمض ما فِی الْیَرض ِ جَمیعاً» (بقره « )29:وَ س ـَخَّرَ لَکُمُ الش ـَّمض َ وَ الْقَمَرَ دائِبَیضط»
(ابراهیم )33:از ایط رو هر انســـانی به حکم الهی ،حق بهرهم،دی از تمام نعمات را داشـــته و ســـی
نمی تواند ب،ا به مالکیت پروردگار ایط حق را از او بازستاند.
ج) اصل هدفمندی حیات انسان وتداوم آن درآخرت
در نگرش دی،ی ،در ،ار اعبای الهی حکم رامت ذاتی به انســـان وحق برخورداری از نعمات
دنیوی ،انجام رســـالتی بزرگ بر دوش وی افک،ده شـــده و به ع،وان اشـــر

مخلوقات و جانشـــیط

پروردگار ،حامل امانت الهی در ایط دنیای خا ی اســت ه به اقتضــای پذیرش ایط امر ،در زندگی
دنیوی خود باید به دنباه ماالت الهی رفته و م،افع مادی را جز برای نیل به رشـــد و تکامل مع،وی
خویش و رضای الهی مصر

نک،د (طباطبایی  1386ج . )530 :16
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از ایط رو ،ادلهای مب،ی برســختی معیشــت انســان و ناچیز بودن متاع و بهرههای دنیوی ســخط
میگوی،د ه هر دام درمع،ای خاص خود م،افاتی با تکریم شخصیت انسانی ندارد.
برخی داللت دارند بر ای،که رنج حیات دنیا امری عرضـــی و به خاطر رفتارهای بد خود انســـان
اســـت (طه )124 :برخی نیز به مقایســـة دنیا و آخرت و ناچیز انگاری بهره های دنیا در برابر عظمت
نعمتهای اخروی نظر دارند و بدیط ترتید دنیا را م،زه نهایی نمیدان،د (اعلی )16-17 :بر اســاس میل
فبری ب شر به جاودانگی ،ا ستعدادها و گرای شات ب شری با مق صد دنیا در تعار

بوده و تمام رفاه و

راحتی دنیا در قیاس با مبالبات فبری ،اندک و پرزحمت مینماید ه بیانگر اقتضـــای ذاتی حیات
دنیا درمقایسه با حیات برتر بشری است (بلد  .)4:برخی از ادلة قرآنی نیز به سختیهای طبیعی زندگی
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دنیا ناظر است ه نتیجة نظام علی و معلولی است .رفاه و راحتی دنیا در گرو ار و تالش و مراقبت
تزاحمات وجود بشـری در دنیا و آخرت و انتخار ارادی آنها توسـط انسـان اشـاره دارند (شـم 8:؛
هف. )29:

ب،ابرایط انگیزة همه رفتارهای ان سان ا سالمی بر ا ساس «بی شی،ه ردن لذتهای دنیایی و آخرتی
و می،ه ردن رنج های دنیایی و آخرتی با تقدم لذتها و رنجهای آخرتی بر دنیایی» استوار است.
از ایط رو مقولهای م ل تخ صیص درآمد (م صر ) نیز با همیط انگیزه جهت دهی می شود .م سلمان
به دنباه آن اســـت ه آن را جهت نیل به هد

مزبور هزی،ه نماید و از آنجا ه پای لذت و رنج

اخروی رفتارها درمیان اســـت ،بی نیاز از وحی ،امکان دســـتیابی به ایط هد

از طریق عقل وجود

ندارد ،از ایط رو به آموزههای الهی نیازم،د است (ر .ک میر معزی . )63-78: 1378
بدیط ترتید گرایش به دنیا و جلوه های دنیوی م ل ماه دوستی ،بخل ،حرص ،تجمالت و. . . .
در مقابل گرایش به جاودانگی و لقای الهی ،عبادت وتسلیم و رسیدن به نعمات اخروی معرفی شده
از ایط رو حضــرت علی(ع) میفرمای،د «:مط ابصــر بها بصــرته و مط ابصــر الیها اعمته» هر

به

سمت دنیا برود و آن را و سیلة عبرت قرار دهد ،ب صیرت مییابد و هر ه به دنیا چ شم بدوزد ،ور
میشود (نهجالبالغه خببه .)136 :82

با توجه به ایط رویکرد دنیا برای آخرت معرفی میشـود (قصــص )77:و تمامی احکام فقه؛ قوانیط
مربوط به تجارت ،معامالت ،نکاح ،طالق و . . .برای تیمیط مصــالر دنیا و ناشــی از ســیاســتگذاری
شارع در جهت تیمیط سعادت ابدی است ؛ زیرا نعمات مادی و شکوفایی اقتصادی باید در خدمت
فکر و فره،گ متعالی بشر باشد وگرنه سبد غفلت و موجد هال ت خواهد بود.
ب،ابرایط از دید یم م سلمان ،ا صل هدفم،دی حیات دنیوی به سوی مبلوبات جاودان اخروی،
تر سیم ،،دة تمام برخورداری های دنیوی ان سان از جمله رفاه و راحتی و ر شد اقت صادی ا ست ه
باید در جهت سعادت آخرت؛ سد اخالق ،رسیدن به قرر و رضای الهی ،خدمت به خلق خدا و
سایر اهدا

دی،ی صر

گردد و تمام رونق دنیا برای ر سیدن به آرمانی واالتر ه عبارت ا ست از

فکر و فهم ،تدبر ،تکامل اختیاری و . . .در نهایت ذ ر الهی است .ایط همان امانت بزرگی است ه

اصول حاكم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پايدار بر مبناي انديشه امام خميني

است (جمعی از فضال بی تا. )41 :

(س)
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بردوش بشـــر نهاده شـــده و تمام ائ،ات برای نیل به آن در خدمتش خدمتگزاری می ،،د تا به
شایستگی رسم امانت داری را به انجام رساند.
د) اصل ارزش نبودن مصرف
در تعقل ابزاری 1به ع،وان اســـاس مدرنیته ،حســـابگری و فایده طلبی به ع،وان رفتارهای انســـانی
موضـوعیت داشـته و ج،بههای م بت آن مورد تییید اسـالم میباشـد .گذشـته از آن ،اسـالم به تعقل
ارز شی 2نیز معتقد ا ست (ر .ک :مو سایی  )120:1374در تعالیم دی،ی ،عقل به ع،وان سرآغاز همة ارها
و نقبه شـــروع و مایة اســـتحکام و آبادانی همة آنها ( لی،ی  1390ج ،)19 :1حجت نهان الهی (قریشـــی

 ،)28:1354گرامیتریط مخلوق خدا ( لی،ی  1390ج  )29: 1و

مایة رســـتگاری (مجلســـی  1403ج)198: 1

مبرح شده است.
مدخلیت تعقل در مصر

(عقل معاش) ،موجد استفاده از نعمت های الهی در حدی است ه

انسان بتواند حیات و سالمت خود را حفظ نموده و با نشاط امل به انجام وظایف فردی واجتماعی
بپردازد وایط امر مبلوبی از نگاه دی،ی بلکه واجد و الزم شمرده میشود .از سویی دیگر آموزههای
دی،ی بر بهبود یفیت حیات وآراســـتگی ظاهر هر فرد تی ید داشـــته و تظاهر به فقر و فال ت را
نکوهش می ،د (اعرا  .)32:در همیط راببه امام صادق(ع) میفرمای،د:
«خداوند زیبایی وآراســتگی را دوســت دارد و فقر و تظاهر به آن را ناپســ،د میشــمرد .خدای
متعاه دوســـت دارد وقتی نعمتی به ب،دهاش ع،ایت فرمود ،ارر آن را در زندگی او ببی،د»

(حرعاملی

. )341:1401
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مبابق با تعقل ارزشـــی دی،ی ،برخورداری از رروت و ماه ،عالمت بزرگی و رامت افراد تلقی
نشده وآنها نمیتوان،د امواه و رروت خود را هر مقداری و در هر راهی مصر

نمای،د .در ایط راببه

امام صادق(ع) میفرمای،د:
آیا چ،یط تصـور می ،ی ه خداوند به دلیل رامتش به فردی مالی بخشـیده
و شــخص محروم را خوار مینماید؟ هرگز ،بلکه ماه ،ماه خداســت وآن را
نزد افراد به امانت می گذارد و برایشـــان روا می دارد ه از آن با میانهروی
1. Rationality Instrumental
2 .Rationality Value
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بخورند ،ب،و ش،د ،بپو ش،د ،زنا شویی ،،د و از مر د بهره برند و هر چه جز
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چ،یط ،د ،خوردنی ،نوشـــیدنی ،ســـواری مر د و زناشـــویی او حاله و
هر

چ،یط نک،د ،بر او حرام خواهد بود (نوری  1408ج . )270:15

ب،ابرایط انسان اسالمی در جایگاه برتریط آفریدة هستی ،سزاوار است ه با نیروی عقل و اختیار،
ضــمط بهرهم،دی درســت و بجا از امکانات مادی دنیا بر مراتد شــ،اخت و ماالت خود در مســیر
طاعت الهی بیفزاید .در ایط مورد پیامبر ا رم خبار به ابوذر غفاری میفرمای،د « :سزاوار ا ست ه
در انجام هر اری حتی خوابیدن و خوردن ،انگیزه الهی دا شته با شی» (طبر سی  )46:1392دا شتط تعقل
ارزشــی در مقوله مصــر

و ارزشــم،د نبودن صــر

آن در دید یم مســلمان ،وجه تکامل به آن

بخشــیده اســت ،ازایط رو انگیزههای معقوه و م،بقی مصــر

در ســبر الن جامعه اســالمی در

مقای سه با جوامع غیر م سلمان به ویژه جوامع مبت،ی بر نظام سرمایهداری ،و سیعتر ا ست وگ ستره آن
لزوماً به مع،ی افزایش میزان مصر

نیست.

در جامعه ا سالمی با افزایش درآمد افراد ،الزامی برای افزایش هزی،ههای مادی وجود ندا شته و
تلقی نمیگردد (ر .ک :خلیلیان اشـــکذری  )73-94 :1389ایط مهم نیز از ویژگی های اصـــوه حا م بر
مصر

جامعه اسالمی به شمار میآید.

محدودیت های ناشی از رعایت اصول اسالمی حاکم بر مصرف
در اقتصاد السیم ،محدودیتها به دو قسم فردی و نهادی تقسیم می شود .محدودیتهای فردی
ناشی از استعدادها و امکانات فرد است و محدودیتهای نهادی نیز بهوسیله ساختار نظام اقتصادی
بر فرد تحمیل میشود م ل نرخ قیمتها در بازار ه تعییط ،،دة میزان توان افراد در مصر

خواهد

بود (میرمعزی . )33-59: 1384

در ،ار ایط دو ق سم از لحاظ اسالمی و با توجه به تعقل ارز شی مذ ور ،ق سم سومی نیز ا ضافه
می شود ه از آن تعبیر به محدودیتهای شرعی می شود؛ زیرا ا سالم برخال
ه مبت،ی برآزادی مصــر

نظام سرمایه داری

در مقابل ســود حدا ری اســت ،به م،ظور حفظ مصــالر فرد و جامعه،

موازی،ی را هم برای تولید و هم برای مصــر

قرارداده اســت .از ایط رو ،مصــر

برخی االها و

اصول حاكم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پايدار بر مبناي انديشه امام خميني

درصدی از آن برای مبلوبیتهای ناشی از امورمع،وی هزی،ه شده وصر

مصر

درجامعه ،ارزش

(س)
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انجام برخی معامالت ،فعالیت ها و ســـرمایه گذاری ها مم،وع شـــده اســـت .مم،وعات شـــرعی
محدود ،،دة مصر

دو نوع،د :برخی صر

می ،د؛ م الً م صر

خوک ،شرار ،نجا سات ،خرید وفروش آالت قمار ،لهو و لعد ،غ،ا و تد

و مقاالت گمراه ،،ده ،همچ،یط صــر

در آمد برای خرید و فروش االیی خاص را مم،وع

درآمد در قماربازی و رشــوه حرام شــده اســت (ر .ک امام

خمی،ی: 1421ج 1و 215: 2؛انصاری 1376ج  42 :1؛ نجفی  1385ج . )11-15: 22

برخی رفتار اقتصــادی ویژه ای را به لحاظ مصــر

حرام نمودهاند ،مواردی از ایط نوع را مورد

بررسی قرار میدهیم:
الف) حرمت کنز اموال
در اسالم ذخیره و انبا شت امواه حرام شمرده شده است (توبه .)34-35 :وحقوق واجبی برآن مترتد
اســـت؛ ازجمله انفاق در راه خدا .از ایط رو مســـلمان حق ندارد ،درآمد خود را به انگیزه انباشـــت
رروت بدون پرداخت حقوق الهی نگه دارد (میر معزی . )1382

ب،ابراصل دیگرگرایی مصر

،،دة مسلمان فقط به فکر رفع ضرورت های خود نبوده ودر حد

توان به فکرمحرومان و افراد بی بضـــاعت جامعه نیز باید باشـــد؛ زیرا در غیر ایط صـــورت ،روحیه
خودگرایی و ت،گ نظری در زندگی رواج یافته و آنگاه نه ت،ها به فکر محرومان جامعه نبوده ،بلکه
گاهی برای جمع امواه و رروت بی شتر ،از هزی،ه ردن برای خود و خانواده اش نیز م ضایقه رده و
آنها را در ت،گ،ا قرار میدهد.
تی ید قرآن بر انفاق و ادای حقوق واجد مالی و ترغید

به آن (انفاه2:؛ آه عمران 132:؛ بقره3:؛
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نســـاء39:؛ ذاریات16:؛ لیل )17-18 :افزون بر رفع فقر و محرومیت با هد

تقویت ارزش های مع،وی به

ویژه روحیه دیگرگرایی و در نهایت ای ار و گذشت در افراد جامعه صورت گرفته است.
ب) حرمت ربا
ربای معاملی و ربای قر ضی نیز در ا سالم حرام ا ست .ب،ابرایط م صر

درآمد تحت ع،وان پ انداز

برای یم مسلمان در بانم های ربوی ،جایز شمرده نمیشود (نجفی 1385ج . )5-11 :25
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ج) حرمت تبذیر و اسراف
ردن ماه ،اضرار به دیگران ،انفاق ماه در راه نامشروع مان،د قمار ،زنا ،غ،ا ،شرار خواری و . . .به
اررفته (راغد اصفهانی 113-114: 1412؛ طریحی  1375ج )217: 3و در قرآن با صراحت حرام اعالم شده
و اهل آن به ع،وان برادران شیبان معرفی شدهاند (اسراء. )26-27:
اســرا

نیز در مع،ای لروی تجاوز از حد تعاده ،و از نگاه مفســریط نیز در مع،ای اربردی ماه

حرام خوردن ،در خوردن ماه حاله زیاده روی ردن ،عجله در خرج رروت و دارایی ،ضــد قصــد
(اعتداه) و . . .به

اررفته اســـت (راغد اصـــفهانی 404:1412؛ ابط م،ظور  1414ج148: 9؛ فراهیدی  1421ج7

242:؛ طریحی 1375ج )69: 5همچ،یط اســـرا
محکوم نموده است
اسرا

از گ،اهان بزرگی اســـت ه قرآن ریم  23بارآن را

ه حدود پ،ج مورد از آن مربوط به مسائل مادی است (انعام141:؛ شعرا151:و.) . . .

ماه گاه در مفهوم صر

آن در راهی به مقدار بیش از حد تعاده (فرقان )66:وگاه درباره

استفاده ناقص یا نادرست یا بیش از حد نیاز از االی مصرفی (اعرا  )37:یا سرمایهای به ار میرود
اســرا

با ایط مع،ای عام شــامل تبذیر (ولخرجی و صــر

(خوشـــگذرانی و لذت جویی افراطی) و اتال

ماه در راههای نامشــروع) ،اترا

ماه ه در آیات و روایات تحریم شـــدهاند نیز

میشود (حسی،ی 141-148: 1379؛ حکیمی  1370ج. )231 :4

نق بة مقابل اســـرا « ،قتر» به مع،ی م ردن هزی،ه و نفقه ،ت،گ نظری در معیشـــت و خرج
زندگی (راغد ا صفهانی  )655:1412ا ست ،همچ،یط به مع،ی خرج ردن ماه به گونهای ه ان سان را از
مرگ ن جات داده و فقط رمقی برای او باقی ب ما ند ،نیز به ار رف ته (فراه یدی  1421ج )5:124و در
آموزههای دی،ی از نشــانه های وته نظری معرفی شــده و قرآن ریم به شــدت از آن نهی فرموده
است (عب 41:؛ یون 26:؛ اسراء10:؛ بقره236:؛ فرقان. )67:

اقتار ناشی از برخی رذایل اخالقی همچون بخل است .از ایط رو تعالیم اسالمی ،انسان را از آن
برحذر داشــته و بر توســعه زندگی بر اهل و عیاه تی ید دارد .امام رضــا(ع) در ایط مورد میفرمای،د:
« شای سته ا ست مرد بر خانوادهاش ایجاد گ شایش نماید تا آرزوی مرگ او را ن،مای،د» (حرعاملی1401

. )249:

اصول حاكم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پايدار بر مبناي انديشه امام خميني

(محمدی ری شهری . )127:1416

(س)
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رعایت اعتداه ،اصــلی مبلور وحا م بر مصــر

جامعه اســالمی اســت ،ه از آن در روایات

تعبیر به اقتصاد می شود .حد اوسبی ه در آن اسرا

و تقتیر ( سختگیری) نباشد ،یکی از مسائل

مهمی اسـت ه همواره مد نظر اقتصـاد اسـالمی اسـت ه متر مورد توجه تحلیل گران اقتصـادی
قرارگرفته است.
زائد یا اسرا

مصر

در مصر

در سبر الن جامعه ،آرار و پیامدهای م،فی ب سیاری دارد.

در مقابل اســتفادة درســت و بهی،ه از م،ابع اقتصــادی ،شــور را به ســمت رفاه وغ،ای مادی حر ت
میدهد .اقت صاد ا سالمی ،هرگونه تالش برای ترویج م صر

بیرویه در جامعه را به طور م ستقیم و

غیر مستقیم مم،وع میداند .بدیهی است در صورت مصر

بیش از حد نیاز ،باید محصوه بیشتری

جهت مصــر

اســرافی تولید شــود ،در نتیجه عوامل تولید ،از ار ،ســرمایه ،زمیط ،مواد اولیه و...

بی شتری باید صر

تولید گردد؛ مفهوم ایط مو ضوع آن ا ست ه م،ابع بی شتری را صر

،یم تا

تولید بیشتری ب،ماییم ،ولی مبلور ما در همان نقبه قبل بماند و رفاهی حاصل نشود و به ارگیری
ایط همه عوامل و م،ابع اری عب

به نظر آید.

ایط درحالی اســت ه اگر مصــر

،،دگان اقدام به جلوگیری از اســرا

نمای،د ،عمالً با ار

متر ،همان مبلوبیت ســابق را بهدســت خواه،د آورد .از ســویی دیگر ،طبق نظریات اقتصــاددانان
نو الســیم ،در مورد نظریة عرض ـة نیروی ار نیز ،ارگر برای حدا ر ســازی مبلوبیت خود در
اتخاذ تصــمیمی برای انتخار میزان ســاعات ار و اســتراحت ،تر یبی از آن دو را انتخار می ،د
ه با مشخصههای اقتصادی و رفتاری هماه،گتر باشد .وقتی تقاضای نیروی ار در ارر جلوگیری
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

از اسرا

م شود ،آرار آن بر رفتار ارگر نیز قابل بررسی خواهد بود .1 :عرضة ارخود را بیشتر

می ،د؛  .2عر ضه ار در همان سبر باقی بماند؛  .3عر ضة نیروی ار متر شود .در هر سه حالت
ایط تحوالت ،با توجه به ســختی رو به پاییط دســتمزد ،ســبد بهبود درآمد و ازدیاد زمان اســتراحت
ارگر میشود ،در نتیجه بهبود رفاهی وی را نیز موجد خواهد شد.
ب،ابرایط میتوان نتیجه گیری نمود ه جلوگیری از ا سرا  ،سبد رفاه حاه جامعه ه مت شکل
از نیروی ار اســت ،میشــود وجامعه به ســوی الگوی توســعة پایدار ره،مون میگردد .ایط همان
رفتار اقتصـــادی انســـانی اســـت ه در حیبه اقتصـــاد نو الســـیم ایط گونه تعریف میشـ ـود :
«حدا

رسازی م،افع با توجه به محدودیت م،ابع» (ر .ک :بیده . )61-64: 1387

اصالح سوم 1394/4/23

85
با ای،که برخی اسرا

معرفی نموده و قائل،د ه ترغید و تشـــویق باید از طر
صــورت گیرد تا جامعه مجار شــود ه مصــر

همة ناصـــحان و زعما در ارتباط باآن

زائد بر نیاز خود را حذ

مقاله

را خارج از حیبة احکام شرعی (حدود) دانسته وآن را از مباحک اخالق
،د (بیده  ،)64: 1387با

ایط حاه احکامی همچون راهت و حرمت شرعی در ایط زمی،ه مبرح شده است ،بدیهی است ه
مرتکد آن دچار معصـــ یت الهی خوا هد شـــد و همیط میتوا ند مهم تریط ضـــما نت اجرا برای
روگردانی از ایط خصیصه باشد.
برخی فقهای معاصـــر در ایط راببه قائل به راهیت اســـرا

و اســـتحبار میانهروی شـــدهاند

(طباطبایی حکیم  1417ج )694: 3و ب سیاری از فقها نیز در قالد اتفاق و اجماع ،سخط از حرمت اسرا
به میان آوردهاند (ابط ادری

 1410ج )44: 1و حتی گروهی آن را جزء ضروریات دیط دانستهاند (نراقی

بی تا . )217:
امام راحل نیز به ع،وان یم فقیه نواندیش ،اســرا

و تبذیر را حرام دانســته (امام خمی،ی  1380ج3

 )50:و از گ،اهان بیره برشمردهاند (امام خمی،ی  1421ج  1و .)215 :2
تبذیر را جزء اهم م سائل شور معرفی و به شدت خوا ستار اجت،ار از آن شدهاند و در ایط را ستا
همه را در پیشگاه حق تعالی مسئوه دانستهاند (امام خمی،ی 1385ج. )388: 15
با توجه به ا صل تابعیت احکام از م صالر و مفا سد ،د ستیابی به م،افع حا صل از رعایت الزامات
فقهی در مقولة م صر

و چگونگی تخ صیص درآمد ،امری م سلم خواهد بود ه متریط وجه آن

در قالد خرد و الن ،افزایش سرمایه و تولید در جهت حر ت به سوی رشد و توسعة پایدار است
ه به تف صیل به شرح برخی م ست،دات فقهی آن و نقش زیرب،ایی م صر

و ا صوه حا م بر آن در

ساختار ایط حر ت میپردازیم:
مستندات فقهی انگیزش حرکت به سوی رشد و توسعه پایدار
بر اساس آموزههای اسالم ،جامعه مسلمیط باید از قدرت و عزت جهانی برخوردار باشد .اسالم دیط
پیشرفت و تکامل در عرصههای مادی و مع،وی بشر است و به همیط دلیل ،فراگیری دانش و آگاهی
ه مستلزم سد قدرت و عزت باشد را ضروری و الزم میشمرد ( لی،ی  1390ج. )87-90 :1

اصول حاكم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پايدار بر مبناي انديشه امام خميني

ایشان در فرمایشات خویش ،عالمان دانشم،د را مورد خبار قرار داده و جلوگیری از اسرا

و

(س)
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از سوی دیگر با توجه به مبت،ی بودن آموزههای دیط با نظام فبری ب شر ،اعتقاد ا سالم به تو سعه
در زمی،ههای مختلف مادی و اقتصادی ،مقدمة خصیصة ماه طلبی فبری بشری است ه یم فرد
مســلمان را به آن دعوت می ،د؛ از ایط رو ،تشــویق به توســعه به مع،ی وضــعیتی اســت ه در آن
امکان تکامل انســـان وجود دارد .چ،ان چه افراد معتقد به جبر بوده و خود را فاقد هرگونه قدرت
اختیار در شـــکل دهی مســـیر حیات خود بدان،د ،هرگز نمیتوان،د آفری،،دگان ب،ای عظیم توســـعه
با ش،د ،ایط در حالی است ه از نظر اسالم ،افراد به لحاظ فبری از ع،صر اختیار برخوردارند و ایط
اولیط نکتهای ا ست ه مراتد اعتقاد به تو سعه و تحوه و ایجاد دگرگونیهای ح سار شده تو سط
انسان را الزم و ضروری برمیشمرد.
ب،ابرایط بکارگیری صحیر ا صوه حا م بر م صر

جامعه ا سالمی ،میتواند پیش نیاز نظری و

عملی مهمی در جهت نیل به ر شد و تو سعه پایدار با شد؛ چون الزمة چ،یط جامعهای برخورداری از
یکسری ویژگیهاست ه دستیابی به قدرت و عزت از اهم آنها به شمار آمده و گام نهادن در ایط
مسیر ،زمی،ة سد آن را برای مسلمیط فراهم میآورد.
شایسته است در ایط مجاه برخی ادله و مست،دات فقهی ایط انگیزش و ارتباط مؤرر آن با اصوه
حا م بر مصر

را مورد ع،ایت قرار دهیم:

الف) قاعده نفی سبیل
از دیدگاه فقه اســالمی ،هرگونه ســلبهیابی افران بر مســلمیط و تســلط پذیری مســلمانان از فار،
مم،وع میباشد؛ زیرا عزت مسلمیط اقتضا می ،د ه تحت والیت و سیبرة فار نباش،د ،ایط امر به
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

ع،وان یم قاعده برتمام احکام اولیه ،حکومت واقعی داشـــته و به مقتضـــای آن هر عقد ،پیمان و
قراردادی ه به حسد طبع اولی ،موجد علو عزت و شر

افر برمسلم شود ،م،فی بوده و اعتبار

حقوقی ندارد (موسوی بج،وردی  )266:1385فروعات و نتایج ایط قاعده در مواردی م ل حق شفعه افر
در مقابل مسلمان ،والیت پدر افر بر پسر مسلمان ،قصاص مسلمان در برابر افر ،بقای زوجیت زن
مسلمان شده با شوهر

افر و . . .در فقه اسالمی قابل بررسی است (موسوی بج،وردی 193-207 :1382؛

نجفی  1385ج. )492: 37
در ســـیرة عملی امام راحل نیز میتوان ردپای ایط قاعده را پیگیری نمود .امام پ
الیحة اپیتوالسیون در مجل

از تصـــوید

شورای ملی مورخ چهارم آبان ماه 1343در صدر اعالمیة خود چ،یط
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پیش آمده را برای مردم تشــریر نموده و ســلبه افران را برای مردم مســلمان ایران در ایط الیحه،

مقاله

آوردند« :بســم اا الرحمط الرحیم لَطْ یَجضعَلَ ااُ لِلکافریطَ عَلَی المؤم،یطَ ســبیالً» و ســپ

ابعاد فاجعه

غیرقانونی و مخالف اسالم و قرآن دانست،د (امام خمی،ی  1385ج 409 :1؛ ر .ک :روحانی بی تا ج. )729 :1

با توجه به بیان اصل مدخلیت زمان ومکان در صدور احکام از سوی امام راحل به ع،وان فقیهی
نواندیش در عرصــه فقاهت شــیعه ،ترییر مصــادیق ســبیل در ایط قاعده ســبد میشــود ه امروز در
شــرایط ویژه و حســاس اقتصــادی ایران اســالمی ه بهتریط راه برون رفت از چالشهای پیش روی
آن ،تقویت راه ارهای اقتصــاد مقاومتی معرفی شــده اســت ،ایط قاعده به خوبی ضــرورت عقلی
رعایت م،افع ملی را در به ارگیری ا صوه حا م بر رفتار م صر

رو شط ساخته و وجور شرعی

آن را توجیه و مســـت،د میســـازد؛ چرا ه رســـیدن به اســـتقاله همه جانبة واقعی و حفظ رامت و
شرافت برای افراد یم ملت ،زمانی ممکط می شود ه همگان در برابر م،افع ملی و مصالر عمومی
جامعة خود حســاس بوده و آن را بر نفع شــخصــی و حتی م،افع گروهی ترجیر ده،د؛ ایط مبلد به
یم لحاظ میتواند به صورت فردی برر سی شده و به لحاظی دیگر و با توجه به شرایط ح ساس،
مییابد ه با توجه به شرایط ح ساس ،ونی ،مو ضوع دفاع در برابر تا تیم های تهاجمی د شم،ان
خواهد بود.
برایط اساس شهروندان جامعة اسالمی ،میبایست در رفتار مصرفی خود به گونهای عمل نمای،د
ه با حر ت روبه رشــد اقتصــادی برای رســیدن به توســعهای مســتقل و خود اتکا هماه،گ باشــ،د.
بدیط لحاظ اولویت گذاری و توجه به اهم ومهم در ســـبر خرد و الن ،یکی از اصـــوه عقالیی
است ه شرط اساسی و زیرب،ایی رعایت م،افع و مصالر ملی است.

مصر

امروزه با توجه به ای،که دشــم،ان محارر با یان اســالم بیشــتر داعیة ج،گ اقتصــادی را ســر
میده،د و به فکر ضربه و سلبة اقتصادی میباش،د ،بداهت لزوم دفاع همگانی در ایط زمی،ه روشط
میشود.
امام راحل در ایط باره میفرمای،د :اگر بهواسبة توسعة نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجاند
خو

آن باشـد ه تسـلط بر بالد مسـلمیط پیدا ،،د ،واجد اسـت برمسـلمانان ،دفاع به هرنحو ه

ممکط اسـت ،و قبع ایادی اجاند .چه عماه داخلی باشـ،د یا خارجی (امام خمی،ی  1421ج  1و -379 :2

 378م 4؛ ر  456 :1381م .)2829

اصول حاكم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پايدار بر مبناي انديشه امام خميني

ع،وان فقه حکومتی را پیدا ،د ،ب،ابرایط گاهی تجارت در ارتباط با مصــالر مســلمیط حکم دیگری
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آنچه مســلم میباشــد ،آن اســت ه تبییط علمی و تحقق عی،ی ایط قاعدة اســتراتژیم در جامعه
مســلمیط ،ســد محکم و ب،یان مرصــوص مســتحکمی در مقابل ســیل و هجمة همه جانبه فارخواهد
بود.
ب) قاعدة حرمت اعانه براثم و عدوان
در دنیای امروز با توجه به متریرهای زمانی و مکانی میطلبد ه افراد یم جامعة مســـلمان ،توجه
بی شتری بر رفتار م صرفی خود دا شته ودر مقابله با خبرات و تهدیدات د شم،ان ،حر تی پی شگیرانه
نمای،د .همچ،انکه قرآن ریم میفرماید« :وَ أَ عِدُّوا لَهُمض مَا اســـضتَبَعضتُمض مِطْ قُوَّة» (انفاه )60:ایجاد زمی،ة
قوی اقتصادی و محافظت از آن ضروری است و با همیط قدرت مالی است ه میتوان از طریق آن
تیلیف قلور نموده و برخی از دشم،ان را به نظام اسالمی خوش بیط و یا شر آنها را م نمود.
از ایط رو ،با توجه به زیر ب،ایی بودن رعایت ا صوه حا م بر م صر

در جهت حفظ م،افع ملی

و توســعة اقتصــادی پایدار ،به نظر میرســد هرگونه بیتوجهی یا متوجهی از ســوی شــهروندان
مسلمان نسبت به ایط مسیلة مهم ،میتواند از مصادیق اعانه بر ارم و تعدی و تجاوز اقتصادی دشم،ان
علیه یان اسالمی تلقی شود.
امام راحل نیز هرگونه خیانت اقتصادی به نظام اسالمی را از مصادیق معونت بر ظلم دانسته ودر
ایط راببه میفرمای،د...« :بازرگانانی ه با اســـرائیل و عماه اســـرائیل روابط تجاری دارند ،خائط به
اسالم و مسلمانان و مم ار به هدم احکام هست،د ،و بر مسلمانان الزم است با ایط خیانت اران...
قبع راببه ،،د( »...امام خمی،ی ر  457 :1381مســیله  )2834ایط فرمایش امام در شــرایط فعلی با توجه به
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تحریم های اقتصــادی دشــم،ان و تشــکیل جبهة واحد علیه نظام جمهوری اســالمی ،بر بســیاری از
م صادیق سوءرفتار م صرفی م سلمیط نیز میتواند قابل صدق با شد و تحقق عی،ی خیانت و اعانه بر
ظلم به شــمارآید .نمونة آن گســترش قاچاق اال و اســتفادة بیرویه از االی خارجی مشــابه تولید
داخل است ه به م،ظور مم به حفظ م،افع ملی در جهت توسعة پایدار ،نیازم،د انگیزش و عزمی
ملی برای مبارزه با آن میباشیم.
ایجاد انگیزش و تشویق برای مصرف تولیدات داخلی
امام خمی،ی به ع،وان ب،یانگذار جمهوری اســالمی به م،ظور ایجاد انگیزش و تشــویق جهت مصــر
تولیدات داخلی و فره،گ سازی در ایط راببه میفرمای،د:
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بر دولتها و دستاندر اران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آی،ده
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تشـــویق به ار نمای،د و از ورود اال های مصـــر ســـاز و خانه برانداز
جلوگیری نمای،د و به آنچه دارند بســـازند تا خود همه چیز بســـاز ند (امام
خمی،ی 1385ج.) 417 : 21

حقیقت م،ظور ایط فرمایش آن اســت ه در ســایة اقتصــاد مقاومتی به آنچه قادر به ســاختش
هســتیم ،ا تفا نموده تا به تدریج پلکان ترقی اقتصــادی را طی رده ودر نهایت ،ســازندة همه چیز
شور خود باشیم.
گذشته از وابستگی ،مضرات خرید و مصر

االی خارجی تا بدانجاست ه به ایجاد اشتراه

برای جوانان خارجی و بیکاری فرزندان شورمان میانجامد .با خرید هر یم قلم االی خارجی،
معضـل بیکاری را در شـور تشـدید نموده و با خرید هریم قلم االی داخلی ،گامی در راسـتای
اشـــتراه جوانان برمیداریم .خرید و مصـــر

تولیدات داخلی ،چرخ ارخانجات را به حر ت در

میآورد؛ اما متیسفانه بسیاری از افراد جامعه ،توجه خاصی به یفیت االهای خارجی داشته و ت،ها
است ه به ع،وان یم افتخار محسور میشود.
جالد ای،جاســت ه در حاه حاضــر بســیاری از ســودجویان نیز با بهره گیری از ایط باور غلط،
تول یدات خود را با نشـــان های خارجی در بازار عرضـــه و با قیمتی گزا

به راحتی به فروش

میرسان،د .همیط باعک شده ه در زمی،ه تجارت نیز ،تجار به خاطر انتفاع بیشتر ،االهای بی یفیت
سایر ممالم را با بهای ب سیار نازه خریداری و از مبادی ر سمی یا غیر ر سمی (قاچاق) وارد شور
ن مای،د و با قیمت ارزان در بازار توزیع ،،د وهمیط باعک اهش یفیت تولیدات داخلی در رقابت
با اج،اس خارجی نیز میشود.
ایط در حالی ا ست ه در شورهای تو سعه یافته ،افراد از یم حمیت و توجه خاص ن سبت به
تولیدات خود برخوردارند و برایشـــان مهم نیســـت ه دام االی شـــورهای بیگانه ،از یفیت
بیشــتری بهرهم،د اســت ،بلکه برای آنها ،مهم محصــوه تولیدی در شــور خودشــان و به دســت
فرزندان شان و با سرمایه ملی شان ا ست و به همیط دلیل ا ست ه آنها به سرعت به تو سعه مبلور،
دست پیدا ردهاند .در عیط حاه مصر

،،دة االی خارجی همواره م،افع وتاه مدت و سبحی

اصول حاكم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پايدار بر مبناي انديشه امام خميني

برخورداری یم اال از نشـــان خارجی ،آنها را به ســـوی خود جذر می ،د .ایط باور به گونهای
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خود ،یع،ی قیمت ارزان را در بهتریط حا لت و یف یت در نظر میگیر ند اما از م،افع عمیق و بل،د
مدت خرید االی داخلی؛ ایجاد اشتراه و تولید رروت و رفاه ،غافل است.
بدون تردید ،در وضعیت موجود ،حمایت از تولیدات داخلی یم ضرورت است ودر صورت
رشــد و توســعه داخلی می توان شــرایط رقابت داخلی و خارجی را برای واحدهای تولیدی فراهم
نمود .از ســـوی دیگر باید با رویکردی اقتصـــادی ،روند ورود اال را با توان اقتصـــادی شـــور
هماه،گ و مدیریت ،یم تا از معضالتی همچون پدیدة قاچاق اال نیز مصون بمانیم.
چ،انچه استقباه عمومی مردم در شوری اسالمی از االهای خارجی به اقتصاد مسلمیط ضربه
وارد ،د ،ایط امر از نظر فقهی و فتوایی حرام شــمرده میشــود .مصــداق عی،ی ایط فتاوا با توجه به
عرق و حمیت ملی مذهبی ایرانیان از ســـابقهای دیریط برخوردار اســـت ،به ع،وان م اه حدود یم
قرن پیش ،مرحوم حاج آقا نوراا ا صفهانی ،ه امام راحل ارادت خا صی به ایط فقیه و عالم مجاهد
داشــتهاند ،با عدهای از علمای بزرگ زمان خود اطالعیهای را به امضــا میرســان،د ه مبیط اتحاد و
حمایت علمای بزرگ در آن روزگار از اقتصاد شور اسالمی در مقابل خرید االی خارجی است
ه به موجد آن علما و حوزویان در آن دوران با توجه به نقش مهمشان در نوشتط اس،اد و احکام،
متفق می شوند تا در نوشتط اس،اد ،فقط از اغذ ایرانی ه در آن دوران تولید اند ی داشته ،استفاده
،،د و حتی در تکفیط مردگان نیز ،پارچههای ایرانی را به
امام راحل نیز همچون اسال
روابط تجاری با اجاند خو

ار برند و( ...ر .ک :نجفی . )84-85 :1371

صالر ،فتوای خود را درایط زمی،ه چ،یط مبرح می ،،د« :اگر در

آن ا ست ه به بازار م سلمیط صدمة اقت صادی وارد شود و موجد
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ا سارت تجاری و اقت صادی شود ،واجد ا ست قبع ایط گونه روابط و حرام ا ست ایط نوع تجارت»
(امام خمی،ی ر 456-457 :1381م. )2831

از ایط موارد چ،یط برداشــت میشــود ه از گذشــته علما در توســعه فره،گ مصــر

تولیدات

داخلی پیش قدم بودهاند و در عصر امروز نیز ایط فره،گ همچ،ان نیاز به بازخوانی و اجرا دارد ولی
با ماه تیســف در روزگار ،ونی ،تعار

بیط فره،گ اصــیل و ســ،تی و فره،گ وارداتی صــرفاً

مصــرفی ،موجبات ناســازگاری و تشــتت اجتماعی را دامط زده و ربات و ام،یتی را ه برای توســعه
الزم است ،با مشکل مواجه میسازد (ر .ک :موسایی . )229-241: 1374
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ادلة توسعه فرهنگ کار وتالش در جامعه اسالمی و مذمت فقر و عقب ماندگی
ارائه میدهد .بخشـــی از

راه ارهای آموزههای دیط بر مراقبت از ســیاســتگذاریها و رفتارهای برون مرزی در م،اســبات
بیطالمللی اســت و بخشــی از آن از طریق توصــیه به نیروهای داخلی جامعه و مربوط به آحاد مردم
است؛ ترغید به گسترش فره،گ ار و تالش جهت توسعه و رفاه مادی و اقتصادی ،جلد سرمایه
و رروت و مذمت فقر و عقد ماندگی از جمله سیا ستگذاری های پی ش،هادی شارع مقدس برای
رشد و توسعة پایدار بوده ه ضامط قدرت و عزت یان اسالمی است.
نظام اســـالمی به لحاظ اقتصـــادی در میدان رقابت و نبرد با نظام های رقید ،باید توان تعقید
اهدا

خود را داشته باشد .مهمتریط سیاست ایط تعقید ،داشتط قدرت مالی است .به همیط جهت

فقر به شدت در فره،گ دی،ی ،مورد مذمت واقع شده و برای جلوگیری از آن ،دعوت و ترغید به
ار و تالش صورت گرفته ا ست ،تا جایی ه در ادلة دی،ی ،نف

شده و مورد ترغید قرار گرفته ا ست (ر .ک :محمودی و

بهاری بیتا 41-50:؛ الهادی .)1-32: 1403

ار و تالش برای رفع نیازهای شخصی و حفظ آبرو و برآوردن هزی،ههای خانواده ،سیرة انبیا و
امامان بوده اســـت (حرعاملی 1401ج )50-65: 12و از اقســـام عبادات ،نوعی جهاد در راه خدا و مایة
ســعادت در آخرت شــمرده شــده اســت تجارت حتی در صــورت بینیازی ،برای در اختیار داشــتط
رروت یا خدمت به مردم یا اهدا

صحیر دیگر نیز میتواند مد نظر باشد و ترک آن مذموم شمرده

شود.
در مورد ترغید به ار و تالش و مذمت فقر ،امام صادق(ع) میفرمای،د« :هر

سد و ار

را رها ،د ،دعایش مســـتجار نمیشـــود» (حرعاملی  1401ج )15: 12همچ،یط میفرمای،د« :از رحمت
الهی به دور باشد ،سی

ه آر و خاک بیابد و باز فقیر و مستم،د بماند» (حرعاملی 1401ج. )24: 12

ب،ابرایط بر اســاس تعالیم دی،ی و بر پایة عقل و تجربه ،رعایت اصــوه مصــر  ،تیریر بســزایی در
ساماندهی امر اقتصادی و اهش هزی،هها و در نتیجه ،پیشگیری از فقر و عقد ماندگی فرد و جامعه
دارد .قرآن ریم در ایط ایط زمی،ه میفرماید« :وَ أَنْ لَوِ اسـ ـضتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لَیَسـ ـضقَیض،اهُمض ماءً غَدَقاً»
(جط« )16:و اگر [مردم] در راه درست ،پایدارى ورزند ،قبعاً آر گوارایى بدیشان نوشانیم».

اصول حاكم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پايدار بر مبناي انديشه امام خميني

به تولید رروت بی،جامد یا نه ،مبلور معرفی

ار در محدودة امور حاله ،چه
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آر فراوان در ایط آیه شریفه مصداق عی،ی توسعه است .ب،ابرایط توسعه ،حاصل حر ت جمعی
و اجتماعی تم تم آحاد جامعه با هر مذهد و نژادی است .بدون استقامت وتالش جمعی ،توسعه
امکانپذیر نیست و آن زمانی است ه با همدلی ،احساس مشترک بر نیل به اهدا

توسعه و تحوه

جامعه داشته باشیم .امروز دفاع استراتژیم در جامعه جهانی ،ایستادگی در مقابل دشمط و حضور
در خط مقدم جبهه و مبارزه نیســـت ،بلکه مقاومت در جبهه اقتصـــادی اســـت ،از ایط رو یکی از
مصـــادیق مبارزه در ایط جبهه ،بهرهگیری از تولیدات داخل و مم به رشـــد و پویایی اقتصـــادی
اســـت ،بدیط ترتید دولت اســـالمی نیز با اتخاذ تدابیر مدیریتی الزم ایط توان را پیدا می ،د تا با
مم مالکیت انفاه ،ســـبر متعاده زندگی ( فا ) را برای همة مردم تیمیط و تضـــمیط نموده و
رفاه و آسایش فراگیر گردد.
بدیهی است ،عدم رعایت ا صوه صحیر مصر  ،به تدریج م،جر به ایجاد اهدا

تبعیض آمیز

و بروز مع ضل عدم رعایت م ساوات اجتماعی خواهد شد ه رفته رفته باعک عدم ت شریم م ساعی
افراد جامعه و همســو نشــدن آنان با اهدا

توســعه شــده و پیمودن مســیر آن را نیز با مشــکل مواجه

میســـازد .در ایط بیط عدهای از نیروهای جامعه حذ
نیروی خود را صـــر

حذ

و احتماالً طبقهای ه خود را ممتاز میداند،

دیگران نموده و مقداری از نیروی آنها نیز اهش می یابد .ایط هدر

رفتط و عدم استفاده از امکانات جامعه ،امری است ضد توسعه و عاقبت آن عقد ماندگی است ه
به هیچ وجه غایت دیط نبوده و زمی،ة تســلط دشــم،ان و خواری و ذلت مســلمیط را به دنباه خواهد
داشت .پ

اند ی تیمل و تعقل در ایط موضوع با همدلی و بصیرتی واقعگرایانه ،میتواند گشای،ده

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

شاه راه رستگاری و فوز دنیا و آخرت باشد.

پیشنهادات
ارتقای تدریجی ســبر فره،گ عمومی وآگاهی جامعه (ســالم ســازی فره،گی) با اســتفاده از نهاد
تعلیم و تربیت و تبلیرات رســانهای در راســتای حا میت اصــوه اســالمی بر رفتار مصــرفی افراد و
جلوگیری از گســترش فره،گ رفاه زده و مصــر

بیرویه؛ چرا ه اصــالح رفتار مصــر

مردم به

طورناگهانی و با صدور بخش،امه عملی نمیشود.
ت،ظیم قوانیط مدون اقتصــادی در حمایت از تولید داخلی و صــدور احکام حکومتی با توجه به
شرایط زمانی و مکانی ،جهت جلوگیری از واردات و گرایش به االی خارجی مشابه تولید داخل؛
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با تعدیل رروت در اقشار مختلف و مقابله با هرگونه فعالیت اقتصادی مخرر در ایط مورد.

مقاله

تیمیط نیازهای واقعی ،معقوه و مشروع جامعه (رفاه عمومی) و از میان برداشتط اختال

طبقاتی

جمعبندی
در ایط نوشــتار با بهرهگیری از تحقیقات پیشــیط و م،ابع مختلف و با ع،ایت به آموزههای برگرفته از
آیات الهی و الم معصومیط(ع) وفرمایشات امام راحل به ایط نتایج دست یازیدیم:
 -مصــر

به ع،وان یم متریر اقتصــادی اســت ه میتواند بر ســایر متریرها از جمله تولید و

خود فایی تیریرگذار باشد.
 -اصـــوه اعتقادی حا م بر مصـــر

مبت،ی بر اصـــل والیت پذیری ،رامت ذاتی انســـان و

هدفم،دی حیات وی برای آخرت اســتوار اســت؛ بدیط ترتید توجه به آنها نگرش جدیدی در ایط
راســتا بهوجود آورده و مصــر

را از صــر

ارزش ـگذاری خارج نموده و محدودیت هایی بر آن

مترتد میشود.
عمیق و مؤرری بیط رعایت رفتار تعادلی مصـــر

و توســـعة پایدار شـــد ه از ایط ارتباط ،انگیزش

حر ت و تالش به سوی رشد و تعالی در جامعة مسلمیط قابل است،تاج است.
 یکی از مصـــادیق مهم عی،ی ایط موضـــوع ،با توجه به شـــرایط زمانی و مکانی ،رعایت رفتارعادالنة مصر

در بهرهم،دی هرچه بیشتر از تولیدات داخلی و م،ع بیرویه مصر

االی خارجی

مشابه تولید داخل است ،ه م،جربه رفع بیکاری و توسعة اشتراه ،رونق تولید ،مبارزه با قاچاق و. . .
در نهایت خود اتکایی ،رشد و توسعة پایدار اقتصادی میگردد.
منابع
 نهجالبالغه. ابط ادری  ،محمد بط احمد1410( .ق) السرائر ،قم :انتشارات اسالمی ،چاپ دوم. ابط م،ظور ،محمدبط مکرم 1414( .ق) لسان العرب ،بیروت :دارصادر ،چاپ سوم. الهادی ،جعفر1403( .ق) ال شؤون االقت صادیه فی ن صوص الکتاب وال سنة ،ا صفهان :م ،شورات مکتبه االمام امیرالمؤم،یطعلی(ع) ،چاپ اوه.
(س)

(س)

 -امام خمی،ی ،سید روح اا )1370( .آداب الصلوة ،تهران :مؤسسه ت،ظیم و نشر آرار امام خمی،ی  ،چاپ اوه.
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 ـــــــــــــــ  )1380( .استفتائات ،تهران :مؤسسة ت،ظیم ونشر آرار امام خمی،ی(س) ،چاپ هشتم . ـــــــــــــــ  )1385( .صحیفه امام ،تهران :مؤسسه ت،ظیم ونشر آرار امام خمی،ی(س)  ،چاپ چهارم. ـــــــــــــــ ( .الف  )1381تفسیر سوره حمد ،تهران :مؤسسه ت،ظیم و نشر آرار امام خمی،ی(س) ،چاپ ششم. ـــــــــــــــ ( .ر  )1381رسالة توضیح المسائل ،تهران :مؤسسه ت،ظیم و نشر آرار امام خمی،ی(س) ،چاپ سوم. ـــــــــــــــ ( .ج  )1381شرح چهل حدیث ،تهران ،مؤسسه ت،ظیم ونشر آرارامام خمی،ی(س) ،چاپ بیست و پ،جم. ـــــــــــــــ 1423( .ق) شرح دعاء السحر ،تهران :مؤسسه ت،ظیم و نشر آرار امام خمی،ی(س) ،چاپ دوم. ـــــــــــــــ  1421( .ق) تحریرالوسیله ،تهران :مؤسسه ت،ظیم ونشر آرار امام خمی،ی(س) ،چاپ اوه. انصاری ،شیخ مرتضی( .پاییز )1376مکاسب ،قم :انتشارات اسماعیلیان ،چاپ چهارم . -بیده ،بیژن( .مهر« )1387اسرا

و اقتصاد اخالق» ،فصلنامه بانک و اقتصاد ،شماره .92

 جمعی از ف ضال (آیات مظاهری ،خرازی ،ا ستادی و( .) . . .بی تا) موازنة ا سالمی بین دنیا و آخرت ،قم :ن شر مؤ س سهراه حق.
 حر عاملی ،محمد بط حسط 1401( .ق) وسائل الشیعه ،تهران :مکتد االسالمیه . ح سی،ی ،سید ر ضا )1379( .الگوی تخ صیص درآمد و رفتار م صرف کننده م سلمان ،تهران :مؤ س سه فره،گی دانش واندیشه معاصر .
 حکیمی ،محمد رضا1370( .ش) الحیاة ،تهران :دفتر نشر فره،گ اسالمی . -خلیلیان اشــکذری ،محمد جماه( .بهاروتابســتان « )1389مبانی مصــر

جامعه اســالمی و راه ارهای اصــالح آن»،

فصلنامه معرفت اقتصاد اسالمی ،شماره .2
 دهخدا ،علی ا بر )1373( .لغت نامه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اوه. رازقی ،ابراهیم )1374( .الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی ،تهران :انتشارات چاپ پخش . راغد اصــفهانی ،حســیط بط محمد بط فضــل1412( .ق) المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق صــفوان عدنان داوودی،دمشق :دارالعلم دارالشامیه .

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

 روحانی ،سید حمید( .بیتا) نهضت امام خمینی(س) ،قم :دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسیط حوزه علمیه قم. ژانتی ،ژان مارسل )1351( .اصول علم اقتصاد ،ترجمه هوش،گ نهاوندی ،مؤسسه عالی حسابداری . طباطبایی ،ســید محمد حســیط )1386( .المیزان فی تفسییر القرآن ،ترجمه محمد باقر موســوی همدانی ،قم :مؤســســهانتشارات دارالعلم ،چاپ اوه.
 طباطبایی ،فاطمه )1386( .اصول و مبانی کرامت انسان ،تهران :نشر موج ،چاپ اوه. طباطبایی حکیم ،محمد سعید1417( .ق) مصباح المنهاج ،بیجا :انتشارات یاران . طبرسی ،رضی الدیط1392( .ق) مکارم االخالق ،بیروت :م،شورات االعلمی للمببوعات . طریحی ،فخرالدیط )1375( .مجمع البحرین ،تحقیق سید احمد حسی،ی ،تهران :تابفروشی مرتضوی ،چاپ سوم . فراهیدی ،خلیل بط احمد1421( .ق) کتاب العین ،قم :انتشارات هجرت ،چاپ دوم . -قریشی ،علی ا بر )1354( .قاموس قرآن ،تهران :دار الکتد االسالمیه ،چاپ اوه .
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 -مجلسی ،محمد تقی )1403( .بحاراالنوار ،تهران :دارالکتد االسالمیه.
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 -لی،ی ،یعقور )1390( .اصول کافی ،ترجمه حسیط استاد ولی ،تهران :دارال قلیط ،چاپ اوه .
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 محمدی ری شهری ،محمد1416( .ق) میزان الحکمه ،قم :دارالحدیک . محمودی ،مالم و ابراهیم بهاری( .بی تا) تأمین اجتماعی در اسالم ،تهران :انتشارات مسجد الردیر. موسایی ،می م )1374( .دین و فرهنگ توسعه ،تهران :معاونت پژوهشی سازمان تبلیرات اسالمی. موسوی بج،وردی ،سید محمد )1385( .قواعد فقهیه ،تهران :انتشارات مجد ،چاپ اوه. موسوی بج،وردی ،میرزا حسط )1382( .القواعد الفقهیه ،تحقیق مهدی مهریزی و محمد حسیط درایتی ،قم ،دلیل ما. میرمعزی ،سیدح سیط« )1382( .مفهوم ،ز از دیدگاه علم اقت صاد و اندی شم،دان ا سالمی» ،مجله نامه مفید ،ساه نهم،شماره . 25
 ــــــــــــــــ  )1378( .نظام اقتصادی اسالم ،اهداف و انگیزهها ،تهران :مؤسسه فره،گی دانش و اندیشه معاصر. -ــــــــــــــــ ( .زمستان « )1384الگوی مصر

الن در جامعه اسالمی» ،مجله اقتصاد اسالمی ،شماره .20

 نجفی ،محمد حسط )1385( .جواهرالکالم ،تهران :دارالکتد االسالمیه ،چاپ یازدهم. نجفی ،موسی )1371( .عرفان مرجعیت و سیاست ،قم :دفترنشر اسالمی . نراقی ،احمد( .بی تا) عوائداالیام ،قم :تابخانه بصیرتی ،چاپ س،گی . -نوری ،میرزا حسیط1408( .ق) مستدرک الوسایل ،بیروت :آه البیت الحیاءالتراث .
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