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چكیده
نظامهای اقتصادی تحلیلهای متفاوتی از كاركرد ســبكزندگی اقتصادی مورد
نظر خود دارند .این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی كاركرد سبكزندگی
ت رفاه
اقتصادی مطلوب در اسالم در مقایسه با كاركرد سبكزندگی اقتصادی در دول 
میپردازد .بنا به فرضیه مقاله ســبكزندگی اقتصادی اســامی به واسطه ترویج سه
الگــوی متمایز ولی تكمیلكننده تولید نافع ،مصرف حد كفاف و انفاق مازاد درآمد،
كاراتر ،عادالنهتر و پایدارتر از سبكزندگی اقتصادی در الگوی دولت رفاه است.
بر اساس یافتههای پژوهش ،الگوی سبكزندگی اقتصادی دولت رفاه به واسطه
تحریك همزمان انگیزه تولید و مصرف ،فشــار زیــادی را به منابع اقتصادی وارد
نموده و با كســرهای ممتد بازتوزیعی مواجه است .در مقابل ،الگوی سبكزندگی
اقتصادی اســامی به صورت همزمان به تحریك تولیــد نافع ،كنترل مصرف در
حدف كفاف و تشــویق انفاق مــازاد درآمد در راه خدا میپــردازد .این الگو نه
تنها باعث افزایش كارآیی و كمك به حفظ منابع زیســتمحیطی میشود؛ بلكه با
ســرازیر كردن مازاد درآمد افراد به ســمت فقرا با كمترین هزینه ممكن به بهبود
عدالت توزیعی كمك مینماید .ازاینرو ،سبكزندگی اقتصادی اسالمی به واسطه
تحقق همزمان كارآیی ،عدالت و پایداری نســبت به سبكزندگی اقتصادی دولت
رفاه برتر است.
واژگان کلیدی :سبكزندگی اقتصادی ،اقتصاد اســامی ،دولت رفاه ،تولید ،توزیع،
مصرف.
 .1استاديار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينیe
 .2دانشجوی دكتری اقتصاد نظری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(eنویسنده مسئول)
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مقدمه
ســبکزندگی یکی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن بیســتم مورد توجه جدی واقبال
اندیشــمندان قرار گرفت .در این میان مباحث مرتبط با سبكزندگی اقتصادی و یا بعد اقتصادی
ســبكزندگی ،اهمیت بسیاری دارد .سبکزندگی اقتصادی بعدی از سبكزندگی اجتماعی است
كه به شــیوه خاص تعامالت و رفتارهــای اقتصادی یک فرد ،گروه یا جامعه اطالق میشــود.
سبكزندگی اقتصادی به طور خاص به شیوه كسب درآمد ،مصرف و توزیع درآمد مرتبط است.
یكی از مباحث مهم در ســبكزندگی اقتصادی مســأله تعادل و پایداری آن اســت .در این
چارچوب ســبكزندگی اقتصادی را میتوان مطلوب تلقی كرد كه به تعادل پایدار منجر شود .با
توجه به اینکه ســبكزندگی اقتصادی به طور عمده در سه بخش تولید ،مصرف و توزیع نمایان
میشود ،تعادل در ســبكزندگی اقتصادی به مفهوم تعادل كسب درآمد(تولید) ،هزینه درآمد در
مخارج مصرفی (مصرف) و همچنین پرداختهای انتقالی در قالب مالیات و انفاق (توزیع) است.
تعادل در ســبكزندگی اقتصادی از جهت فردی ضامن زندگی گوارا و حیات طیبه است .تعادل
در ســبكزندگی اقتصادی از جهت كالن نیز باعث ایجاد توازن بین ســه بخش تولید ،توزیع و
مصرف میشود.
در این مقاله با اســتفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی تعادل در سبكزندگی اقتصادی
اســامی در مقایســه با ســبكهای زندگی اقتصادی بدیل میپردازیم .فرضیه مقاله آن است كه
ســبکزندگی اقتصادی اسالمی به واســطه ترویج ارزشهای اصیل اسالمی در سه حوزه تولید،
توزیــع و مصرف از ویژگی تعادل برخوردار اســت و از این جهت بر ســبكهای بدیل برتری
دارد .برای بررســی این فرضیه پس از تبیین مفهوم ســبكزندگی اقتصادی و تعادل آن ،به تبیین
ارزشهای محوری اســام در ســه بخش تولید ،توزیع و مصرف میپردازیم .در ادامه تعادل در
ســبكزندگی اقتصادی اســامی در دو ســطح خرد و كالن مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
انتهای مقاله نیز به مقایسه سبكزندگی اقتصادی دولت رفاه از نقطه نظر تعادل اختصاص دارد.
پیشینه تحقیق
در باب ســبکزندگی اقتصادی اســام متأسفانه آنچنان که شایســته است ،تحقیق خاصی
صورت نگرفته است .بیشتر تحقیقات صورت گرفته ،حول محور سبکمصرفی در زندگی است.
این پژوهشها هم بیشتر از جنبه روانشناسی و جامعهشناسی به سبکزندگی نگاه کردهاند .رضا
معصومی راد در مقاله ســبك زندگی متناســب با الگوی ایرانی – اسالمی پیشرفت ،تأکید بر
اخالق کار دارد و به ارائه سبکزندگی متناسب با الگوی ایرانی – اسالمی پیشرفت در حوز ه کار
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و فعالیت اقتصادی میپردازد.
ســعیده الفت و آزاده ســالمی( ،)1391مروری بر ریشهشناســی این مفهوم ،روند تاریخی
شکلگیری و بسط رویکردهای نظری پژوهشــی ،تعاریف ،مؤلّفهها ،ویژگیها و عوامل مؤثّر بر
آن میپردازند .محمد ســعید مهدوی کنی( )1387به بررســی نظریات مختلف در رابطه با سبک
زندگی و ارتباط ســبک زندگی با دین از دیدگاهاندیشمندان مختلف میپردازد .کاویانی ()1392
به ارائه ســبکزندگی تجویزی اسالم میپردازد که متشــکل از دو بخش است :نخستین مرحله
آن ارائه الگوی ســبکزندگی در قالب یک درختواره و دومین مرحله آن ساختن یک آزمون با
تمام دقتهای آزمونســازی است .طلیعه خادمیان ( )1390به تبیین مفهوم سبکزندگی با توجه
به بحث مصرف فرهنگی میپردازد .محمد فاضلی ( )1382به بررســی بینشهای نظری درباره،
مفهوم سبکزندگی ،چالشهای پیش روی محققان و تبیین هر یک از این چالشها به طور مجزا
میپردازد.
همانگونه که روشــن اســت تأکید عمده این تحقیقات بر تبیین مفهوم سبکزندگی با تأکید
بیشــتر بر جنبه روانشناســی و جامعهشناسی است .آن دســته از پژوهشهایی هم که در حوزه
ســبکزندگی اقتصادی به مطالعه پرداختهاند ،بیشتر بر حوزه مصرف در سبکزندگی تأکید دارند
و به بررسی دو حوزه دیگر یعنی تولید و توزیع نپرداختهاند.
مفهومشناسی سبكزندگی اقتصادی مطلوب
در ادبیات غربی ذیل واژه « »Life Styleو یا همان ســبکزندگی معانی و مفاهیم بســیاری
تولید شده و رشد کردهاند .به نظر میرسد آلفرد آدلر نخستین اندیشمندی است که این مسأله را
به صورت یک بحث مستقل و جدی مورد توجه قرار داده است (دادستان .)1376 ،وی در کتاب
شناخت طبیعت انسان ،سبکزندگی را کلیت بیهمتا و فردی زندگی که همه فرآیندهای عمومی
زندگی ،ذیل آن قرار دارند ،میداند (آدلر ،1379 ،ص  .)191در ادامه ،توجهاندیشمندان حوزههای
مختلف به مسأله سبکزندگی جلب شد (شریفی ،1392 ،ص .)19
با طرح مباحث مربوط به مدرنیته ،هویت ،مصرف و انگیزههای مصرفکنندگان بستر مناسبی
جهت رشــد مطالعات و تحقیقات تجربی در زمینه ســبكزندگی به صورت عام و سبكزندگی
اقتصادی به صورت خاص فراهم شــد .این گســترش با محوریت نظریات و آرای اندیشمندانی
همچون ماکس وبر ،گیدنز ،وبلن ،بوردیو ،و پیترسون انجام گرفت.
تأکید وبلن در ســبکزندگی اقتصادی بیشتر بر مصرف خودنمایانه است .منظور از مصرف
خودنمایانه ،سبک مصرفی بیفایدهای است که فراگیری آن به سالها وقت نیاز دارد .وی کارکرد
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مصرف خودنمایانه را ممانعت از تحرک و دسترســی دیگران به ســطوح باالتر منزلت اجتماعی
میداند (مهدوی کنی ،1387 ،ص .)83
زیمل انگیزههای درونی و عوامل فـــردی مـؤث ر بر شکلگیری الگوهای مصرف را بررسی
ی برای ارزیابی روند تغییرات
ن که تـحلیل الگـوهای مـصرف را ابزار 
میکند .وی بر خالف وبل 
ی قرار داد ،تأثیر ظهور کال ن شــهرها بر الگوهای مـــصرف را تجزیه و تـــحلیل نمود
اجتماعــ 
(فاضلی ،1382 ،ص  .)28وبر نیز مفهوم سبکزندگی را در بحث خود از گروههای منزلت مطرح
ط بداند بر الگوهای مصرف استوار میکند
میکند .وی سبکزنـدگی را بـیش از آنکه با تولید مرتب 
(همان ،ص .)44
تأکید عمده این آثار در حوزه سبکزندگی اقتصادی بر مصرفگرایی است .دلیل این مطلب را
باید در رونق تولید انبوه پس از جنگ جهانی دوم یافت .پس از جنگ جهانی دوم از یک طرف با
افزایش ثبات ،امنیت ،درآمد و رفاه اجتماعی ،نگرانیها در مورد نیازهای اولیه جای خود را به توجه
به ســلیقهها و انتخابها در زندگی افراد و افزایش اوقات فراغت ،تنوع و کثرت کاالهای تولیدی
داد .از ســوی دیگر ،موفقیت شــگردهای مختلف بازاریابی و تبلیغات مصرف به تدریج آن چنان
موضوعیت یافت و بر جوامع مختلف تأثیر گذارد که موجب شــکلگیری فرآیندی به نام مصرفی
شدن جوامع و شكلگیری جوامع مصرفی شد .در نتیجه رونق مطالعات در حوزه جوامع مصرفی،
مفهوم سبکزندگی با مفهوم مصرفگرایی پیوند یافت (مهدوی کنی ،1387 ،ص .)168-169
باید توجه داشــت كه مقوله ســبكزندگی را میتوان در دو ســطح سبكزندگی موجود و
مطلوب بررســی نمود .سبكزندگی اقتصادی موجود شــیوه رفتار اقتصادی است كه در جامعه
رواج دارد .این شــیوه رفتاری تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله رسانهها ،نظام تعلیم و تربیت
رســمی و غیر رسمی قرار دارد .در مقابل ،سبكزندگی اقتصادی مطلوب ،شیوه زندگی اقتصادی
اســت كه مناسب است در جامعه رواج یابد .ســبكزندگی اقتصادی مطلوب شیوه خاصی برای
كسب درآمد و هزینه آن پیشنهاد مینماید.
سبكزندگی اقتصادی مطلوب در دولت رفاه
نظام اقتصادی ســرمایهداری و یا نظام بازار آزاد ،نوعی ســبكزندگی اقتصادی فردگرایانه بر
مبنای بیشینهسازی لذت را ترویج مینماید .در اندیشه بنیانگذاران این نظام ،همچون آدام اسمیت،
در صورتی كه هر فرد به دنبال بیشینه نمودن لذت و مطلوبیت خود باشد ،منافع جمع نیز به خودی
خود با كمك دســت نامرئی بازار تأمین میشــود .در چنین نظامی ،كاالها و خدمات مورد تمایل
مردم به شــكلی بهینه تولید میشود و بر اســاس قیمتهای بازاری كاالها (قیمتهایی كه عادالنه
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اســت) فروخته شــده وعواید آن بر اســاس قیمت بازاری عوامل ( كه آن نیز عادالنه است) میان
مشاركتكنندگان در تولید توزیع میشود .الزمه این نظریه پذیرش سبكزندگی اقتصادی مبتنی بر
تولید و مصرف حداكثری افراد بدون نیاز به مداخله افراد و دولت برای تغییر بازتوزیع ثروت است.
پس از شكلگیری انقالب صنعتی در اواسط قرن نوزدهم میالدی ،نظا م اقتصادی سرمایهداری با
دو مشكل تولید انبوه بدون متقاضی و فقر شدید طبقه كارگر مواجه شد .در واكنش به این مشكالت
اندیشههای سوسیالیستی با تأكید بر اهمیت عدالت توزیعی به سرعت رشد كرد .ظهور سوسیالیستهای
تخیلی ،دولتی و همچنین سوسیالیسم علمی ماركس باعث تعدیل اندیشههای سرمایهداری و شكلگیری
اندیشه اقتصاد مختلط و ظهور دولتهای رفاه از اوایل قرن بیستم میالدی شد.
در رویكرد جدید ،دولتها موظف شــدند كه برای كاســتن از مشكل بیعدالتی و شكاف
طبقاتی ،مداخالتی در نظام توزیع بازاری ایجاد نمایند .این هدف با استفاده از دو الگوی متفاوت
دولت رفاه (دولت حداقلی و دولت حداكثری) مطرح شــد .در الگوی اول فقط به یک جنبه از
دولت رفاه که تحقق اشتغال کامل است ،پرداخته میشود (محمدی و موسوی ،1388 ،ص .)194
کینز برای رسیدن به این هدف ،برای دولت ،در مدیریت کالن تقاضای موثر ،نقش بزرگتری
از طریق سیاست مالی ترسیم کرد .در دیدگاه کینز ،نظام سرمایهداری فقط در حل مشکل بیکاری
شکســت خورده است .وی راه حل مشکل را در تحریک جنبه تقاضا و دامن زدن به مصرف در
نظر میگرفت .وی فقط به تعدیل کوچکی در نظام سرمایهداری جهت حفظ اشتغال کامل اشاره
کرد و بر نیاز به تغییر شــاخصههای دیگر ســرمایهداری که با تحقق اشتغال کامل تضادی ندارد
اعتقاد نداشت (چپرا ،1384 ،ص .)110
در الگوی دوم گذشــته از توجه به مشــکل اشتغال و رساندن سطح اشتغال به اشتغال کامل،
دولــت در زمینه کاهــش نابرابریهای نظام ســرمایه داری مســئولیتهایی دارد (تیلور،1392 ،
ص  .)223در ایــن نظام اقتصــادی دولت وظیفه دارد که امکانات بهداشــتی درمانی ،بیکاری و
بازنشســتگی ،تأمین مســکن و خدمات آموزشــی و مانند آن را از زمان تولد تا مرگ برای همه
شهروندان تأمین کند (آشوری ،1373 ،ص .)164
دولت رفاه فــرض میکند که تخصیص منابع در نظام بازار ،همراه با مقداری دخالت دولت
در جهــت کاهش جنبههای منفی از قبیل عدم کارآیی در عملیــات بازار و نیز در جهت تعدیل
حالتهای شکســت بازار که مانع دســتیابی بازار به برخی نتایج مطلوب در به کارگیری منابع
میشود ،امکانپذیر است (چپرا ،1384 ،ص.)181 -182
بهرهمندی از این کاالها و خدمات و اســتحقاق برای آنها به غنی یا فقیر بودن فرد مشروط
نیســت؛ بلکه بر این توقف دارد که وی شهروندی ،برابر با همه افراد دیگر جامعه است .بنابراین
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اصل توزیع منافع ،به جای آنکه بر نیاز فرد مبتنی باشــد ،به صورت حق اجتماعی زیربنای غالب
برنامههای تأمین اجتماعی است .توجیه منطقی که در ورای این مطلب نهفته ،این است که توزیع
منافع بر اســاس ارزیابی نیاز فردی ،فقط نیازمند احکام ارزشــی نیست؛ بلکه این مالک در بهینه
پرتو نیز اخالل ایجاد میکند (چپرا ،1384 ،ص  .)181 -182بدین علت دولت رفاه کوشــید تا از
طریق افزایش مخارج بخش عمومــی ،خدمات رفاهی را به همه ثروتمندان و فقیران به صورت
مساوی ارائه کند.
شکل  :1اجزای تشکیل دهنده نظریه دولت رفاه مدرن

می توان دولت رفاه مدرن را دولتی دانست که به هدف برآوردن گسترهای وسیع از خدمات
اجتماعی برای اکثریت جمعیت ،حرکت به سوی حفظ اشتغال کامل ،ملی کردن یا تنظیم شماری
از صنایــع کلیدی میپردازد؛ اما در عین حال ،عمده اقتصاد در دســت بنگاههای خصوصی باقی
میماند (تنسی ،1379 ،ص .)166
الگوی دولت رفــاه در عمل باعث تحول در ســبكزندگی اقتصادی مطلوب در نظام
ســرمایهداری نشــد .در این الگو تولید حداكثری و مصرف حداكثری ترویج میشــود و تنها با
استفاده از ابزار مالیات  -یارانه سعی میشود تعدیالتی در چگونگی توزیع ثروت ایجاد شود .در
این نظام نیز مصرف حداكثری و تولید حداكثری به عنوان دو ارزش محوری پذیرفته شــدهاند؛
با این تفاوت كه دولت بخشــی از محصول تولیدی را با استفاده از ابزار مالیات  -یارانه از طبقه
ثروتمند اخذ و به طبقات تهیدست منتقل مینماید.
بر این اســاس بخشــی از مصرف طبقه مرفه به مصرف طبقه تهیدست تبدیل میشود .این
ترفند مســتلزم بازنگری در الگوی مطلوب زندگی اقتصادی توصیه شده در اقتصاد سرمایهداری
بازار آزاد نیست .به اعتقاد مارشال دولت رفاه ،اقتصاد بازار سرمایهداری را نفی نمیکند؛ بلکه به
دلیل وجود برخی اصولی که در زندگی متمدن امروزی اهمیت بیشتری دارند ،محدودیتهایی بر
نظام بازار به منظور تحقق این اصول تحمیل میشود (.)1.p ,1976 ,Robson
دولتهای رفاه عمال برای حل مشكل تولید انبوه بدون متقاضی از شیوههای متعددی استفاده
كردند .از اواســط قرن نوزدهم میالدی ،پدیده استعمار كشــورهای آفریقایی و آسیایی به عنوان
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راهكاری برای عرضه محصول مازاد و همچنین اســتفاده از منابع اولیه این كشورها مورد استفاده
قرار گرفت .كینز در دهه  1930سیاستهای تحریك تقاضای داخلی را مطرح نمود .این سیاست
در اواسط قرن بیستم با مشكل ركود تورمی مواجه شد و از اعتبار آن كاسته شد.
در ادامــه صنعت تبلیغات بازرگانی به كمك نظام ســرمایهداری آمد .رســالت این صنعت
ایــن بود كه نیازهای مردم جهت مصــرف كاالهای انبوه تولیدی را تحریك نماید .این صنعت با
گسترش ابزارهای رسانه جمعی به شــدت گسترش یافت .اثرگذاری این صنعت تا حدی است
كه در عصر جدید ،مصرفكنندگان تعیین كننده تولید نیســتند؛ بلكه صنایع بزرگ با اســتفاده از
شگردهای تبلیغاتی میل به مصرف كاالها را در افراد ایجاد نموده و كاالهای متنوع خود را راهی
بازارهای مصرفی مینمایند.
كاركرد سبكزندگی اقتصادی دولت رفاه
دولتهای رفاه در زمینه توجه به عدالت اقتصادی و همچنین انجام اقدامات عملی نســبت
به آن موفقیتهای زیادی كســب كردند .همچنین شــكلگیری ادبیــات اقتصاد مختلط ،موجب
معرفی و تقویت سیاســتهای پولی و مالی جهت مدیریت تغییرات اقتصادی شد .با وجود این،
دولتهای رفاه به واســطه حفظ و ترویج سبك زندگی اقتصادی سرمایهداری و تكیه بر ساختار
دولتــی در تصحیح بازتوزیع ثروت همواره با برخی مشــكالت جــدی از جمله تخریب محیط
زیست ،كسریهای ممتد بودجه و هزینهباالی بازتوزیع منابع مواجه میباشند.
کسریهای ممتد دولت رفاه
افزایــش مخارج مربوط بــه امور رفاهی ،بدون وجود کاهــش در مخارج دیگر بخشهای
عمومی و خصوصی که تعدیل کننده آن افزایش اســت ،سبب افزایش تقاضای منابع و در نتیجه
اثر منفی بر دولت رفاه شــد (چپرا ،1384 ،ص  .)117به همین علت به رغم بار سنگین مالیاتها،
کســریهای بودجه بحرانی شد .از سوی دیگر؛ چون فرهنگ مصرفی نیز سبب افزایش همزمان
مخــارج بخش خصوصی شــد ،در پساندازهای این بخش افزایش متناســبی پدید نیامد .بدین
ترتیــب ،تقاضا برای منابع بیش از حد افزایش یافت و ســرانجام به عــدم تعادلهای داخلی و
خارجی انجامید؛ با وجود این معضالت فقر و محرومیت تداوم و حتی شدت یافت .نیازها تأمین
نشد و نابرابریها نیز افزایش یافت (چپرا ،1384 ،ص .)498
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تخریب محیط زیست
از آنجا که در دولتهای ســرمایهداری تأکید بر مصرف بیشتر است؛ ثروتمندان ،منابع را با
مصرفی تفاخرآمیز غارت ،و فقیران از منابع نادری که در دســترس دارند ،به حدّ افراط اســتفاده
میکنند .نتیجه این روند آن است که منابع پایانپذیر ،تهی ،و منابع تجدید شدنی نیز به سبب عدم
مدیریّت درســت ،به منابع فناپذیر تبدیل میشود و حاصلی جز محیطی آلوده برای نسلهای بعد
بر جای نمیماند (صادقی و فراهانی ،1389 ،ص .)23
این معضل ،باز پیامد تأکید غیر موجه نظام سرمایهداری بر ارضای امیال و رشد است (چپرا،
 ،1384ص  .)115الگوهای مصرفی فعلی نیز در حال تخریب محیط زیســت کره زمین هســتند.
گرمایش جهانی شاید معروفترین مورد از این تخریب باشد؛ اما بسیاری از عادات مصرفی دیگر
نیز تأثیرات زیســت محیطی عمدهای دارند .خودروهای بزرگ و پر قدرت ،سیستمهای تهویه ،و
مســافرت خارجی تماما میزان استفاده از انرژی را افزایش میدهند و در گرمایش جهانی مؤثرند.
خانههای بزرگتر انرژی و منابع ساختمانی بیشتری مصرف میکنند ،هوای آزاد را از بین میبرند
و اســتفاده از مواد شیمیایی سمی را افزایش میدهند .تمام آن سنگهای گرانیتی که برای تزیین
کابینتها در آشپزخانههای امریکایی به کار میرود از کوههای سراسر دنیا کنده شده ،و بر اثر آن
چشمانداز طبیعت آسیب دیده است.
روزنامــه و قهوهای که ما هر روز مصرف میکنیــم در تخریب و از بین رفتن تنوع جانوری
تأثیر دارد .حتی چیزی به سادگی یک تی شرت هم در این تخریب نقش دارد؛ چون کاشت پنبه
دلیل عمدۀ استفاده از آفتکشها در جهان است .مصرف کنندگان بسیار کمتر از آنچه باید ،درباره
تأثیرات زیست محیطی عادات مصرفی روزانه خویش آگاهی دارند (اسکور ،1385 ،ص .)228
هزینه باالی بازتوزیع منابع
یکی از مهمترین ضعفهای ساختاری دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم ،در رابطه ظریف
میان ارتقای سطح کارآیی اقتصادی و کوشــشهایی جهت بازتوزیع منابع نهفته است .نظامهای
رفاهی ثابت کردهاند که نه تنها در توزیع درآمد و ثروت چندان موفق نیســتند؛ بلکه خود دولت
رفاه ســبب پیشــبرد منافع یک طبقه خاص شده اســت (گیدنز ،1382 ،ص  .)237از سوی دیگر
برخی از اندیشــمندان سیاســی بر این نکته تأکید دارند که دریافت مالیات از عدهای و پرداخت
آن به عده دیگری ،سبب خشم مالیاتدهندگان میشود؛ چراکه همزمان با دریافت مالیات از این
عده ،رفاه اینان کاهش مییابد (.)26 .p ,2012 ,Ryan
از ســوی دیگر در اقتصادهای رفاه همیشه به سادگی نمیتوان تعیین کرد که مزایای حاصل
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از یک برنامه دولتی عاید چه کســانی میشــود؛ برای مثال ،برنامه مراقبتهای پزشکی که در آن
دولت منابع مالی الزم برای مراقبتهای بهداشــتی از ســالمندان را تأمین میکند ،هر چند سبب
بهرهمندی ســالمندان از این برنامهها میشــود؛ اما میتوان گفت که تــا حدی کمکهای دولتی
جایگزین کمکهای بستگان فرد سالمند به او شده است .در نتیجه فرزندان افراد سالمند منفعت
اصلی را از این برنامه بردهاند (استیگلیتز ،1391 ،ص )338؛ ازاینرو بار مالی هزینههای دولت در
توزیع مجدد منابع در این سبکزندگی رو به تزاید است.
سبكزندگی اقتصادی مطلوب در اسالم
ســبكزندگی اقتصادی مطلوب در اســام متأثر بر ارزشهای اصیل اســامی بهخصوص
ارزشهای اســامی در عرصه تولید ،مصرف و توزیع اســت .در بینش اسالمی ،اقتصاد اصل و
زیربنا نیســت؛ بلكه یكی از مؤلفههای ضروری جهت تحقق ســعادت بشر است .به بیان دیگر،
اســام تولید ،مصرف و توزیع را به عنوان اهداف غایی در نظر نمیگیرد؛ بلكه این امور از این
حیث که اهدافی مقدمی جهت دستیابی به قرب و تقرب خداوند هستند (نجم ،1 42 /علق،)82 /
مطلوب قلمداد میشوند.
اســام با آسیبشناسی دقیق سبكزندگی اقتصادی ،سبزندگی خاصی را ترویج میكند كه
از آفتهای سبكهای زندگی غربی بهخصوص سبكزندگی اقتصادی دولت رفاه در امان است.
در سبكزندگی اقتصادی مطلوب اسالمی ،ارزشهای پركاری ،قناعت و ایثار به ترتیب در تولید،
مصرف و توزیع ترویج میشــود .ترویج این ارزشها باعث بهبود اوضاع اقتصادی در دو سطح
خرد (وضعیت اقتصادی افراد) و كالن (وضعیت اقتصادی جامعه) میشود.
برای تبیین ســبكزندگی اقتصادی مطلوب در اســام میباید به الگوهای تولید ،مصرف و
توزیع در اقتصاد اســامی توجه كرد .در سبكزندگی اقتصادی مطلوب اسالمی ،نه تنها هر یك
از الگوهای ســه گانه مزبور كاركردی مناسب دارند؛ بلكه این الگوها در تركیب با یكدیگر نیز به
تحقق اهداف نظام اقتصادی اســام كمك مینمایند .تشریح این كاركرد مستلزم تشریح الگوهای
سه گانه تولید ،مصرف و توزیع در اقتصاد اسالمی است.
الگوی تولید ،مصرف و توزیع در سبكزندگی اقتصادی اسالمی
ســبكزندگی اقتصادی مطلوب در اســام بیانگر شیوه پیشــنهادی اسالم جهت ساماندهی
َ ْ
َ َّ َ
َ .1و أ ن ِإلی َر ِّبک ال ُم َنت َهی.
َّ َ َ ّ َ
ک ُّ
الر ْج َعی.
ی ر ِب
ِ . 2إ ن ِإل 
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فعالیتهای تولیدی ،مصرفی و توزیعی اســت .الگوهای مزبور متأثر از ارزشهای محوری است
كه اسالم در سه بخش تولید ،مصرف و توزیع معرفی مینماید .توجه به این ارزشها از آن جهت
مهم اســت كه ترویج همزمان این ارزشها باعث شكلگیری سبكزندگی اقتصادی میشود كه
منتج به بهبود پایدار و عادالنه اقتصاد جامعه اسالمی میشود.
الگوی تولید اسالمی
تولید و تالش رمز بقای یك جامعه اســت .در بینش اســامی ،تولید تنها برای تأمین معاش
نیســت؛ بلکه وسیلهای برای عمران و آبادانی زمین است كه بشــر بدان مأمور گشته است (هود/
 .1)61اســام از نظر فکری با تأکید بر تولید نافع و رعایت سود عادالنه و نهی از تنبلی(ابن شعبه
حرانی ،1404 ،ص  2)295و راکد گذاشتن سرمایه (توبه 3) 34 /به دنبال ایجاد سبک زندگی متعادل
اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه اســت .اسالم با توجه به اهمیت فوقالعاده «تولید» در
زندگی فردی و اجتماعی بشــر ،بر تولید نافع و طیب (مائده ،4 87 /کلینی 1407 ،ق ،ج ،5ص 78
 ،5بحار األنوار1403 ،ق ،ج ،100ص )6 18و تالش انســان (کلینــی 1407 ،ق ،ج ،5ص )7 88تأكید
ویژهای میكند تا جایی که قرآن كریم به طور صریح ،همه بهرهمندیهای انسان را در گرو تالش
او میداند (نجم ،39/نساء.8 )32/
از ســوی دیگر اســام طیب نبودن تولید را نهی و بر بهرهمنــدی از رزق حالل تأکید دارد
(نحل .)114/هنگامیكه تولید با استفاده از سرمایه حرام و نامشروع انجام شود ،محصول تولیدی
طیب نیست (اعراف .)58/برای مثال ،وقتی سرمایه مورد استفاده در تولید ،به شیوه غیرطیب ربوی
تهیه شده باشد ،كاالهای تولیدی نیز طیب نخواهد بود (توکلی و شفیعی نیا ،1391 ،ص  .)41در این
ســبک زندگی ،ســبک تولید فرد یا جامعهایی که هدف اصلی آن فقط حداکثرسازی سود است،
با کســی که برای نفس کار ارزش قائل اســت و کار را نوعی عبادت میداند ،و هدف وی از کار
کردن رضایت خداســت ،متفاوت اســت .به همین دلیل تولید کننده مسلمان به هر قیمتی حاضر
َ
ُ
َ َ َُ
ُ .1ه َو أنشأ كم ِّم َن األ ْرض َو ْاس َت ْع َم َرك ْم ف َيها.
َ َ
َّ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ِّ َ ٍّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ِّ َ ّ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ــل و الضجر ف ِإنهما ِمفتاح كل شــر من ك ِسل لم يؤد حقا و من ض ِجر لم يص ِبر على حق؛ از كسالت و دلتنگی
اك و الكس 
 .2قال الصادقِ :إي 
بپرهيز؛ زیرا اين دو كليد تمام بدیها هســتند و كســی كه كسالت ورزد حقی را ادا نمیكند و كســی كه دلتنگی به خود راه دهد بر هيچ حقی
شكيبا نيست.
َ
َ َّ َ ْ َ َّ
ّ َ ِّ
ْ َّ َ
ُ َ
ذین َیک ِن ُزون الذ َه َب َو ال ِفضة َو ال ُی َْن ِفقونها فی َسبیل الل ِه ف َبش ْر ُه ْم ِب َعذاب ألیم.
 .3و ال
ْ
َ َّ
َ َّ ّ َ ُ ِ َ َ ُ ْ َّ ّ َ
ْ َ
ْ َُ
ات َما أحل الل ُه لك ْم َوال ت ْع َتدوا ِإن الل َه ال ُي ِح ُّب ال ُم ْع َت ِد َين.
 .4یا أ ُّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا ال ت َح ِّر ُموا ط ِّي َب
ِ
ْ
ُ َّ
َ َ
ً َْ َ ُ َ َ ْ َ
َ
ون ُج ْزءا أفضل َها طل ُب ال َحل ِل.
 .5قال َر ُسول الل َه: ال ِع َب َاد َُة َس ْب ُع 
ْ
َ
َ َ ْ َ َ
ُ
َ
 .6ال ِع َب َاد ُة عش َر ُة أ ْج َز ٍاء ِت ْس َعة أ ْج َز ٍاء ِفي طل ِب الحل ِل.
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ .7ق َ
ال ابا عبداهلل :الك ُّاد على ِع َي ِال ِه كال ُمجاهد في َسبيل الله.
َ ِ ْ ِ ِ ِّ ِ ِ َ ِ ٌ َّ ْ َ َ ُ َ ِّ َ ٌ َّ ْ
َ
َ
َ .8و َأ ْن َل ْي َس ل ْل ْنسان إ َّال ما َ
َ
ْ
ساء نصيب ِمما اکتسبن(نساء.)32 /
لر
ل
ض
ع
ب
؛
)
(نجم39/
عي
س
جال نصيب ِمما اکتسبوا و ِللن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
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به کســب سود نیست؛ بلکه سودی در نظر وی مطلوب است که منجر به کسب رضایت خداوند
متعال شود؛ ازاینرو حاضر به تولید کاالهای حرام و یا کسب درآمد از طریق ربا نیست.
همچنین در روایات معصومین از انســان بیکار با عنوان ملعون (کلینی 1407 ،ق ،ج ،5ص
 1 )72و انســانی که مورد تنفر خداوند متعال است ،نام برده شده است(.ابن بابویه 1413 ،ق ،ج ،3
ص  2 )169ابن عباس از پیامبر نقل میکند که هر گاه رســول گرامی اســام به مردی نگاه
میکرد و از دیدن او خرسند میشد ،میپرسید :شغلی دارد؟ اگر میگفتند نه ،میفرمود :از چشمم
افتاد (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،100ص . 3)9
نظام اقتصادی اســام با ترویج ارزش پركاری و مجاهــده در تولید طیب از طرفی به دنبال
تأمین خدمات و نیازهای ضروری جامعه اســت .از ســوی دیگر ،اسالم كار و تالش اقتصادی و
تولید طیب را وســیلهای بر رشــد و ارتقای روحی و معنوی افراد تلقی مینماید؛ ازاینرو ،تولید
طیب در رویكرد اسالمی ،دارای ارزش و وسیلهای برای رسیدن به حیات طیبه است.
الگوی مصرف اسالمی
آموزههای اســام در مورد قناعــت (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،74ص 183؛ کبیر مدنی1409 ،
ق ،ص 605؛ تمیمــی آمــدی 1410 ،ق ،ص  ،4 )579نهی از تجملگرایی و اســراف(فرقان،5 67 /
انعام 6 141 /اســراء ،)7 27 /نشــان دهنده اهمیت فرهنگ مصرفی در شــکلگیری سبك زندگی
اقتصادی مطلوب اسالم است .بر اساس آموزههای اسالم؛ مصرف ،زمینه و بستری است تا انسان
بتواند بر اســاس آن نیرو بگیرد و در راه تعالی و تکامل و تأمین نیازهای حقیقی و واقعی خود
گام بردارد .هدف و انگیزه ،صرفا مصرف برای مصرف یا برای رفاه بیشتر نیست؛ بلکه با توجه
به آنکه ،انسان شــأن و جایگاه بلند خلیفه اللهی دارد (بقره ،8 30/فاطر ،9 39/انعام ،10 165/کلینی،

ُ َّ
َ َ
ْ ٌ
ون َم ْ  َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ
اس؛ کسی که زحمت خود را بر دوش دیگران بیفکند و از حاصل زحمات دیگران برخوردار
 .1قال َر ُسول الله: َمل ُع 
ن ألقى كله على الن ِ
شود ،ملعون است.
َ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َ .2ق َال َأ ُبو ْال َح َسن ُم َ
وسى ْب ُن َج ْعف ٍرِ إن الل َه ت َعالى ل ُي ْب ِغض ال َع ْبد الف ِارغ؛ همانا خداوند ،بنده بیکار را دشمن می دارد.
ُ َّ
َ َ ْ ُ َ َّ ِ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ن ع ْي ِني.
اس قال :كان َر ُسول الل ِه ِ إذا نظر ِإلى الرجل فأعجبه فقال هل له ِحرفة ف ِإن قالوا ل قال سقط ِم 
َ .3ر َوى ابن ُ عب َّ ٍ
ِ
 .4قال َر ُسول الله: القناعة راحة؛ قناعت راحتي است؛ قال علی  :القناعه مال الينفد؛ قناعت ثروتی پايان نايافتنی است كه به دنبال خود
َ
آورد؛ عن االمام علیَ : من ق ِن َع لم َي َغت َّم؛ فرد قانع اندوهگین نمیشود.
عزت می
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ً
 .5الذين ِإذا أنفقوا لم يس ِرفوا و لم يقتروا و کان بين ِذلک قواما.
 .6ال ُت ْسر ُفوا إ َّن ُه ال ُيح ُّب ْال ُم ْسر َ
فين.
َ ُ َ ِ ِّ ْ َِ ْ ً َّ ِ ْ ُ َ ِّ َ ِ ُ ْ َ َّ
 .7و ال تبذر تبذيرا ِإن المبذرين کانوا ِإخوان َ الشياطين.
َ َِ ً
ٌ
َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ َ ِّ
ْ ْ
ض خليفة؛ (به خاطر بیاور) هنگامى را که پروردگارت به فرشــتگان گفت :من در روى زمین،
 .8و ِإذ قال ربک ِللم ِ
الئک ِة ِإني ِ
جاعل ِفي الر ِ
جانشینى [نمایندهاى] قرار خواهم َداد.
ْ
َّ
َ ُ َ َ
ض؛ او کسی است که شما را جانشینانى در زمین قرار داد.
ُ .9ه َو الذي َج َعلک ْم خالئف في ال ْر
َ ُ َ َّ
َ َ َ ُ ْ َ ِ ِ َ َْ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
َ
ْ
َ
َ
جات؛ و او کســى اســت که شــما را جانشینان (و نمایندگان) در زمین
ض و رفع بعضکم فوق بع
 .10و هو الذي جعلکم خ ِ
ض در ٍ
الئف الر ِ
ٍ
ساخت ،و درجات بعضى از شما را باالتر از بعضى دیگر قرار داد.
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1407ق ،ج  ،1ص  )1 538هر موضوعی که انســان را از آن مقام دور سازد و به از خود بیگانگی
و خود فراموشــی دچار کند ،از دیدگاه اسالم مردود است (سید باقری ،1391 ،ص .)38
در بینش اسالمی ،اسراف ،سبب سرکشی(شوری 2 )27/بطر(سرمستی) (قصص 3 )58/و ترف
(خوشگذرانی) (اسراء 4 )16/میشود .بسیاری از مخالفتها با پیامبران الهی ،به مترفین نسبت داده
شده (سبا  5)34 /و گفته شده که آثار فساد آنان ،دامنگیر جامعه خواهد شد (اسرا .6 )16/
خداوند متعال عدم اسراف و سختگیری نکردن را از صفات مؤمنان میشمارد و حد وسط
میان این دو را حد اعتدالی میداند (فرقان .7 )67/امام صادق برای آنکه حد وســط را به مردم
بفهمانند ،مشــتی شن را به دست گرفتند و دست خود را به گونهای بستند که هیچ شنی به زمین
نریزد و فرمودند این اقتار است .سپس مشتی دیگر در دست گرفتند و دست را طوری باز کردند
که همه شنها ریخت و هیچ مقداری از ان در دست نماند و فرمودند :این اسراف است و سپس
مشتی برداشتند و مقداری بین انگشتان دست را باز کردند؛ به گونهای که مقداری از آنها ریخت
و مقداری در دست باقی ماند و فرمودند :این قوام است (حر عاملی1409 ،ق ،ج  ،21ص .8 )558
تأکید اسالم بر مصرف در حد کفاف ب ه اندازهای است که حتی اگر ثروتمندان زکات اموالشان را
بپردازند و تکالیف شرعی خود را انجام دهند ،باز هم حق اینکه مصرف خود را بیش از حد کفاف
قرار دهند ،جایز نیست .دلیل درگیری ابوذر غفاری ،صحابی بزرگ پیامبر اسالم با کعب االحبار،
َّ
مشاور خلیفه وقت (عمر) و وزیر خزانهداری آن زمان همین مسأله بود .ابوذر با تالوت آیه «ال ِذ َين
َ
َ ْ ُ َ َّ
الذ َه َب َو ْالف َّض َة َو ال ُي ْنف ُق َونها في َســب َّ َ َ ِّ ْ ُ ْ َ
ذاب أ ِليم» (توبه ،)34/معاویه را به عذاب
يك ِنزون
ِ
ِ
ِ
يل الل ِه فبشــرهم ِبع ٍ
ِ
ِ
خداوند نوید میداد .این سخن ابوذر در پاسخ کعب االحبار بود که اعالم کرده بود ،اگر ثروتمندان
زکات اموالشان را بپردازند و از بقیه پول خود خانهای بسازند که جایجای آن از نقره و طال باشد
جایز است (مجلسی 1407 ،ق ،ج ،22ص  426و ابن محمد ،1986 ،ج  ،2ص 156ـ.9 )157

ٌ
َ ًََ َ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ ِّ
ُّ ْ َ َ ْ
ْ َْ
ــر َها آل َِد َم َو
 .1إن الل
ــرها ِلخ ِلیف ِت ِه حیث یقول ِللمل ِئک ِة ِإنی ِ
ض خ ِلیفة فکان ِت الدنیا ِبأس ِ
ــه تب َــارک ْو تعال ُى َ َجعل الدنیا کلها ِبأس ِ
جاعل ِفی الر ِ
ِ ْ َ
َص َارت َب ْعد ُه ِلْب َر ِار ُول ِد ِه َو خلف ِائه؛ خداوند دنیا را با تمام آنچه در آن است ،برای خلیفه خود قرار داد ،آن جا که خطاب به فرشتگان می فرماید:
من در روى زمین ،جانشــینى [نمایندهاى] قرار خواهم داد ،پس دنیا با تمام آنچه در او اســت ،به آدم اختصاص یافت و بعد از وی به نیکان از
فرزندان و جانشینانش.
َْ
َ َ ْ َ َ َ َّ
ال ْ
الر ْز َق لعباده َل َب َغ ْ
الل ُه ِّ
ض.
ر
ي
ف
ا
و
 .2و لو بسط
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ .3و َک ْم َأ ْه َل ْکنا م ْن ق ْر َية َبط َرت َمعيش َ
ک َمساک ُن ُه ْم ل ْم ت ْسک ْن م ْن َب ْعده ْم إال قليال َو ک َّنا َن ْح ُن الوار َ
ثين.
ل
ت
ف
ها
ت
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُِ َ َ ً َ
ََ ُ
َ َ َْ ِ ُ َ َ ِ ِ َ ْ ً
ِ َ
َ .4و ِإ َذا أ َر ْدنا أن ن ْه ِلک ق ْر َية أ َم ْرنا ُم ْت َرفيها فف َسقوا فيها ف ُ َح َّق عل ْي َها الق ْول فد َّم ْرناها تدميرا.
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ ْ َ َ َّ
َّ
َ
وها إنا ب َما أ ْرسل ُتم به كاف ُرون.
َ .5و َما أ ْر َسل َنا في ق ْر َية ِّمن نذير إل قال مترف
َ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ ٍَ َ ْ َ ً ِ َ َ ٍْ ِ ُ ْ َ َ َ َ ُ ِ ِ َ َ ِ َّ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ْ ُ َ َ َّ ْ َ ْ ً
 .6و ِإذا أردنا َ أن نه ِلک قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ً
واما.
ذين ِإذا أنفقوا لم يس ِرفوا و لم يقتروا و کان بين ِذلک ق
 .7ال
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ ْ َّ
َ ْ َ َ ْ َّ
َّ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
الله َت َب َار َك َو َت َع َالى َو َّالذ َين إذا َأ ْنفقوا ل ْم ُي ْ
ق أ َص ِاب َع ُه َو
ــرفوا َو ل ْم َيق ُت ُروا َو كان َب ْي َن ِذلك قواما  -ف ََب َســط كف ُه َو ف َّر 
س
ل
و
ق
ي
ف

ه
الل
د
ب
ع
ي
ب
أ
ن
 .8ع
ِ
ِ
ْ
َ َ َ َ ِ ْ ً َ ِ َ ِ َ َ ِ ِ َ ْ ُ َّ ْ
َ
َ َِ َ َ َ َ ْ َ
ْ
َّ َ
َِ َ َ
الراح ِة ِم ْن ُه
ــيئا َو ع ْن ق ْو ِل ِه ت َعالى َو ال ت ْب ُسطها كل ال َب ْس ِط  -ف َب َســط َراح َت ْي ِه َو قال َهكذا َو قال الق َو ُام َما َيخ ُر ُج ِم ْن َب ْين ال َص ِابع َو َي ْبقى ِفي
حناها ش
ِ
َ
ِ
ش ْي ٌء.
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ً َ َ َ َ
 .9فنظر عثمان ِإلى كع ِب الحب ِار و قال له -يا أبا ِإسحاق ما تقول ِفي رجل أدى زكاة م ِال ِه المفروضة -هل ي ِجب علي ِه ِفيما بعد ذ ِلك شيئا فقال ل
ٍ
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حضرت علی در ذیل آیه  ۹۷ســوره نحل 1نیز رعایت ارزشهای اسالمی باالخص قناعت
در مصرف از ســوی افراد جامعه را راه دســتیابی به جامعه برتر و حیات طیبه و زندگی برتر و
الگوی مناسب در زندگی آن بر میشمارد (شریف الرضی 1414 ،ق ،ص .2)509
بنابراین الگوی مصرفی اســام بر قناعت و پرهیز از تجملگرایی و اسراف تأکید میکند که
نشــانگر این موضوع است که الگوی مصرف در اسالم رها شده نیست؛ بلکه مصرف باید در راه
تعالی و تکامل انسان باشد تا انسان مقابل آسیبها توانایی ایستادگی و شکوفایی داشته باشد.
الگوی توزیع اسالمی
انفاق در راه خداوند در قالب انفاق واجب و مستحب از جمله مؤلفههای محوری در فرهنگ
توزیعی اسالم اســت (حدید ،3 7 /بقره ،4 92/بقره ،5 261/بقره ،6 254/مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،93ص
 .)7 133اسالم در کنار تشویق به پرداخت خمس و زكات ،مؤمنان را به انفاق مستحب و ایثار در
راه خدا ترغیب مینماید .ایثار هنگامی محقق میشــود كه افراد نه تنها حقوق دیگران را پایمال
نكنند؛ بلكه از آنچه خود دوســت دارند به دیگران ببخشند .خداوند متعال در قرآن حكایت ایثار
اهل بیت و مقدم داشــتن دیگران بر خود را به زیبایی بیان مینماید؛ زمانی كه آنان ســه روز
متوالی افطاری خود را به یتیم ،اسیر و مسكین بخشیدند (حشر.8)9/
ایثار ،مرتبه باالتری از عدالت است؛ امیرمؤمنان علی در تفاوت ایثار و عدالت میفرمایند:
عدالت آن اســت که بر اســاس انصاف ،حق مردم به آنها داده شود؛ ولی احسان آن است که
عالوه بر ادای حقوق ،بر آنها نیکی کنی (شریف الرضی 1414 ،ق ،ص .9)509
ْ
ُ َ َ َ
ََ َ
َ َّ َ َ َ ً َ
َ َ
َّ
َ ً
ْ َ
ْ َ
َْ َ
َ َ َ َ َ
ود َّي ِة الك ِاف َر ِةَ -ما أنت
َو ل ِو اتخذ ل ِ َب َنة ِم ْن ذ َه ٍب َو ل ِب َنة ِم ْن ِفض ٍَة َما َو َج َب عل ْي ِه ش ْي ٌء -ف َرف َع أ ُبو ذ ٍّر ع َص ُاه فض َر َب ِب َها َرأ َس ك ْع ٍب ث َّم قال ل ُه َيا ْاب َن ال َي ُه
ِ
َّ َ َ ِّ
َ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ذاب
ب و الفضة و ال ينفقونها في سب
ين يك ِنزون الذه 
ََو َّالنظ َر ِفي أحك ِام المس ِل ِمين قول الل ِه أصدق ِمن قو ِلك حيث قال «ال ِذ 
يل ُالل ِه َ -فبشرهم ِبع ٍ
ُُ ْ َ ُُ ُُ ْ َ ُ
ََ
َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ ُِ ُ ِ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ
َ َ َّ َ َ ُ ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
نار ُجهنم فتكوى ِبها ِجباههم و جنوبهم و ظهوره َم -هذا َما كنزتم ِلنف ِسكم فذوقوا ما كنتم تك ِنزون».
أليم يوم يحمى عليها في
َ ُ ْ ُ َ
ْ
ِ ٍ َ ْ َ َ َ ً َ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َّ ُ َ ً َ ً َ ْ
ياة ط َيبة َول َنج ِز َّين ُه ْم أ ْج َر ُهم ِبأح َسن َما كانوا ْيع َملون؛ هر كس ،از مرد يا زن ،كار شايسته
 .1من ع ِمل ص ِالحا من ذكر أو أنثي و هو مؤ ِمن فلنحيينه ح
ِ
ً
ً
كند و مؤمن باشد ،قطعا او را با زندگي پاكيزهاي ،حيات میبخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام ميدادند ،پاداش خواهيم داد.
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ً َ ِّ َ ً
ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ً َ ِّ َ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ــئل عن قو ِل ِه تعالى -فلنح ِيين ه حياة طيبة فقال ِهي القناعة؛ از امام علی پرســيدند :منظور از جمله «فلنح ِيين ه حياة طيبة» چيست؟
 .2س ِ
قناعت.
فرمود:
َّ
ُ
فين فيه َف َّال َ
الله َو َر ُسوله َو َأ ْنف ُقوا م َّما َج َع َل ُک ْم ُم ْس َت ْخ َل َ
ذين َآم ُنوا م ْن ُک ْم َو َأ ْن َف ُقوا َل ُه ْم َأ ْج ٌر َک ٌ
بير.
ب
وا
ِ َ .3آمن َ َ ِ ُ ْ ِ ْ َ َّ ِ ِ ُ ُ ِ ْ ِ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ِ َ َّ ّ ِ
َّ
َّ
ُّ
الل َه به َعلیمٌ.
 .4لن تنالوا ال ِبر حتى َت ِنفقوا ِمما ت ِحبون وما ت ِنفقوا ِمن َش ْی ٍء ف ِإن
ُ َ َ
َ ُ َّ
ّ
َ
ّ َ ُ
ْ
َ
ِ ِ َ ِ ُ ِّ َ ُ َ
ّ َ َ َ
َ .5مث َل ال ِذ َين ُي ِنفقون َأ ْم َوال ُه ْم ِفي َس ِبيل الل ِه ك َمث َل ح َّ ْب ٍة أ َنب َتت َس ْب َع َس َن ِابل ِفي كل ُس ُنبل ٍة ِّم َئة ح َّب ٍة َوالل ُه ُيض ِاعف ِل َمن َيشاء َوالل ُه َو ِاس ٌع ع ِل ٌيم.
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ ْ َ ُ ِ ِّ َ ْ ِ َ َ َ ْ ٌ َّ َ ْ ٌ َ َ ُ َّ ٌ َ َ َ َ َ ٌ
 .6يا أيها ال ِذين آمنوا أ ِنفقوا ِمما رزقناكم من قبل أن يأ ِتي يوم ال بيع ِف ِيه وال خلة وال شفاعة.
َ ٌ َ ٌ َ َ َ َ َّ ُ ِ َ ُ َ ً َ َ َ َ َّ ْ ُ َ
ــىء؛ ملعون است ،ملعون است كسى كه خدا مالى به او بخشيده و
 .7امام صادق :ملعون ملعون من وهب الله له مال ف ْلم يتصدق ِمنه ِبش ٍ
او چيزى از آن را صدقه نداده است.
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َ .8و الذيــن تبــوؤا الدار و ال
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
يمان ْ ِ َ ُِ ِ َ ِ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ ِ ِ
ِ
َ ْ َ
َ ٌ َ َ ْ ُ َ ُ َّ َ
ولئک هم المف ِلحون.
کان بهم خصاصة و من يوق ش
ــح ن ُّف ِس ِه فأ ِ
ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َّ َ
التفضل.
اف و ِالحسان
 .9العدل ِالنص 
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تأکید اســام و پیشوایان دینی بر فرهنگ ایثار تنها در بعد نظری نبوده بلکه پیشوایان دینی در
عمل اهمیت این گزاره فرهنگی را نشــان داهاند .در روایتی از امام صادق میخوانیم :همانا امیر
المؤمنین هزار بنده را با پولی که از دسترنج خویش به دست آورده بود آزاد فرمود (کلینی1407 ،ق،
ج ،5ص .1 )74زمانی که خشکســالی و قحطی در مدینه ظاهر شــد ،امام صادق به کارگزار خود
دستور داد گندم ذخیره منزل را در بازار بفروشد و مانند سایر مردم به صورت روزانه از آن به بعد
نــان منزل حضرت را ترکیبی از گندم و جو قرار دهد (کلینی 1407 ،ق ،ج  ،5ص  .2 )166امام در
این روایت در صدد توجه دادن عملی مردم به گسترش فرهنگ انفاق در زمان بروز سختیها هستند.
در فرهنگ توزیعی اســام تأکید نظام اقتصادی اسالم بر رفع نیازها از طریق کوشش و تالش
خود فرد (نحل ،3 75/نجم )4 39 /اســت؛ به همین علت کســب روزی برای تأمین خود و خانواده
واجب عینی اســت .با وجود این در جامعه افرادی وجود دارند که یا توانایی کار کردن ندارند و یا
اینکه درآمد حاصل از کار آنها کافی نیســت .در این هنگام اسالم تأکید بر گسترش فرهنگ انفاق
و ایثار دارد (صدر 1417 ،ق ،ص  .)337تأکید اسالم بر فرهنگ ایثار و انفاق ناشی از اعتقاد به وجود
حیات جاودانه و جنبه مقدمی دنیا برای آخرت است (کلینی1407 ،ق ،ج ،3ص.5 )38
البته ایثار در فرهنگ اســامی محدود به چارچوب مشــخصی اســت و اینگونه نیست که
فردی که همه زندگی خود را در راه خدا انفاق کند ،لزوما فردی مؤمن اســت؛ بلکه کسی که همه
اموالش را در را خدا انفاق کند و برای خود و عیال خود چیزی نگذارد ،اســرافکار معرفی شــده
است (فرقان6) 67/؛ ازاینرو انفاق هم محدود به این گزاره است که سبب نشود زندگی به زیر حد
کفاف برسد.
كاركرد سبك زندگی اقتصادی مطلوب در اسالم
ترویج سه ارزش پركاری ،قناعت و انفاق به ترتیب در سه بخش تولید ،مصرف و توزیع در
ســبك زندگی اقتصادی اسالمی به مفهوم هدفگذاری افزایش تولیدات ،كنترل مصرف در سطح
كفاف و انتقال مازاد درآمد از طریق انفاق در راه خدا اســت؛ ازاینرو ،ســبك زندگی اقتصادی
َ َّ َ ْ
َ ْ َْ َ ُ
َّ
َ ِّ
َ َ َ
وك ِم ْن كد َي ِد ِه.
 .1ع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِه:  أن أ ِم َير ال ُم ْؤ ِم ِن َين ع أع َت َق ألف َم ْمل ٍ 
َ
َ
َ َ ُْ ُ َ
َ َّ
َ َ
َ َ ْ َ َ َّ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ً َ َ َ ْ
ــهرا ك ِث َير ًة قال أخ ِر ْج ُه َو ِب ْع ُه قال قلت ل ُه َو
 .2قال ِلي أ ُبو ع ْب ِد الل ِه  و قد تز يد الســعر ِبالم ِدين ِة كم ِعندنا ِمن طع ٍام قال قلت ِعندنا ما يك ِفيك أش
ً َ ْ ً ْ َ ً َ َّ َّ
ْ ً َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ ْ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ ْ ُ َ
َ
الل َه َي ْع َلمُ
ــعيرا و ِنصفا ِحنطة ف ِإن
ليس بالم ِدين ِة طعام قال بعه فلما بعته قال اشــتر مع الن 
اس ْيوما ِبي ٍوم َّو ق َ ْال َيا ْ مع ْت ُب َ ْاجعل ْقوت َ ِعي ِالي ِنصفا ش ِ
َأ ِّني َو ِاج ٌد َأ ْن ُأ ْطع َم ُه ُم ْال ِح ْن َط َة َع َلِى َو ْجه َها َو َل ِك ِّني ُأح ُّب ِ َأن َي َران َي الل ُه قد أح َسنت تقد َير ال َ
ة.
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ــي ٍء َو َم ْن َر َز ْق ُ
وکا ال َي ْق ِد ُر َعلي َش ْ
ناه ِم َّنا ِر ْزقا ح َســنا ف ُه َو ُي ْن ِف ُق ِم ْن ُه ِس ًّرا َو َج ْهرا َهل َي ْس َت ُوون ال َح ْمد ِلل ِه َبل أ کث ُر ُه ْم ال
 .3ضرب الله مثال عبدا ممل
َ َ
َي ْعل ُمون.
َ َ َّ ْ َ ْ َ َّ
َ
َ
َ
 .4وأن ليس ِل ِلنس ِان ِإل ما سعى.
ّ
 .5إنما الدنيا مزرعة اآلخرة.
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ً
 .6و الذين ِإذا أنفقوا لم يس ِرفوا و لم يقتروا و کان بين ِذلک قواما.
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مطلوب اســام مبتنی بر ســه ارزش قناعت در مصرف ،پرکاری در تولید و انفاق مازاد مصرف
است .این سبکزندگی اقتصادی سبب ایجاد تعادل در سطح خرد و کالن میشود.
ســبکزندگی اقتصادی اسالم در ســطح خرد ،رفتار اقتصادی انسان را در سه بخش تولید،
توزیع و مصرف هدایت كرده و در ســطح كالن ،با معرفی نظــام اقتصادی در حوزههای تولید،
توزیع و مصرف ،انســان را به ســوی حیات طیب و پاكیزه كه در قرآن ،هدف زندگانی انســان
معرفی شده است ،راهنمایی میكند .تفاوت اساسی سبکزندگی اقتصادی اسالم ،با سایر مکاتب
در آموزهها و مفاهیم ارزشی آن نهفته است.
شکل  .2سبکزندگی اقتصادی مطلوب

در ایــن الگو خانوار با ارائه نیروی کار به بنگاه ،کســب درآمد میکند .درآمد خانوار در دو
بخش مصرف میشود :بخشی به مصرف در حد کفاف اختصاص مییابد .خانوار از بنگاه به میزان
حد کفاف خریداری میکند ،بخش دیگری از درآمد به نیازمندان انفاق میشــود که نیازمندان با
ایــن بخش از درآمد تالش میکنند تا زندگی خود را به حد کفاف برســانند؛ ازاینرو نیازمندان
تولید مازاد را تقاضا میکنند.
از آنجا كه مصرف کننده مســلمان ،دنیا را به منزله مزرعه آخرت(كلینی ،ج ،3ص 1 )38در نظر
ّ
 .1إنما الدنيا مزرعة اآلخرة.
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میگیرد و تنها هدفش رســیدن به مقام عبودیت(ذاریات 1) 56 /اســت؛ ازاینرو با میل و رغبت از
مصرف خود کاهش و به مصرف سایر افراد نیازمند جامعه کمک مینماید .مصرف کننده مسلمان در
سطح خرد با حداکثرسازی نفع اخروی خود ،به حداکثرسازی مطلوبیت دنیوی فقرا کمک میکند.
شكل  .3كاركرد سیستمی سبكزندگی اقتصادی اسالمی

در ســطح کالن نیز این نوع سبکزندگی منجر به بهینه شدن مصرف کل ،انتقال مازاد درآمد
به اقشــار نیازمند جامعه و افزایش رشــد اقتصادی جامعه میشود .این نوع سبکزندگی به علت
انفاق مازاد درآمد و انتقال آن به فقرا منجر به رشد عادالنه میشود.
در این نوع ســبکزندگی اقتصادی انسان مسلمان از یک طرف ،تولید را عبادت میشمارد و
از حاصل آن برای رفاه خود و همنوعانش اســتفاده میكند .او خود را خلیفه خداوند و امانتدار
او دانســته ،هدفش از تولید ،تنها حداكثركردن سود و درآمد نیست؛ بلکه سودی را دنبال میكند
كه رضایت خداوند را به همراه داشته باشد .برای تولیدكننده مسلمان ،مباحثی از قبیل از میدان به
دركردن رقیب و انحصارطلبی ،احتكار ،گرانفروشی و كمفروشی ،جایی ندارد (فراهانی فرد.)1389 ،
از ســوی دیگر در حوزه مصرف انسان مسلمان با مصرف در حد کفاف و پرهیز از اسراف
و تبذیر ،به انفاق مازاد درآمد خود میپردازد؛ ازاینرو در سطح خرد به افزایش مطلوبیت فقرا و
در سطح کالن به کاهش نابرابریهای درآمدی ،افزایش تولید کل و رفتن جامعه به سمت ثبات و
تعادل منجر میشــود .در سطح خرد تأکید اسالم بر پرکاری ،مصرف در حد کفاف و انفاق مازاد
درآمد سبب میشود تا مصارف تجمالتی از جامعه حذف و با انتقال مازاد درآمد به گروههای کم
درآمد مطلوبیت دنیوی فقرا حداکثر شود .از طرف دیگر در سطح کالن نیز با کاهش مصرف فرد
َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ
ون.
 .1و ما خلقت ال ِجن و ِالنس ِإال ِليعبد ِ
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مســلمان به حد کفاف و انفاق مازاد درآمد ،اشتغال در جامعه بیشتر ،تولید کل افزایش و مصرف
کل در حد کفاف کاهش مییابد.
در این الگو انتقاداتی که بر الگوی ســبک زندگی اقتصادی در دولت رفاه ،بیان شــد ،وجود
نــدارد؛ بلکه این الگو منجر به همافزایی کارآیی و عدالت ،کاهش فشــار مالی بر دولت و حفظ
منابع طبیعی میشود.
همافزایی كارآیی و عدالت
ِ
امکانات در دسترس به وسیله فرد ،خانوار ،بنگاه ،سازمان و دولت
کارآیی ،اســتفاده بهینه از
اســت .بهترین استفاده ،مالزم است با عدم اتالف منابع و ترکیب نهادهها با کمترین هزینه ممکن
بــرای ایجاد بهترین ترکیب کاالها (عبادی ،1370 ،ص  .)258این وضعیت کارآمد ،لزوما وضعیتی
عادالنه نیست؛ اما در سبک زندگی اقتصادی اسالم ،به علت ترویج سه ارزش پركاری ،قناعت و
انفاق به ترتیب در سه بخش تولید ،مصرف و توزیع در سبك زندگی اقتصادی اسالمی به منظور
افزایش تولیدات ،كنترل مصرف در سطح كفاف و انتقال مازاد درآمد از طریق انفاق در راه خدا،
امکان تحقق همزمان عدالت و کارآیی وجود دارد.
در یك سیســتم اسالمی با توجه به داوریهای ارزشی اســامی ،كارآیی اقتصادی به معنی
تخصیــص بهینه كاالها یا منابع اقتصادی و عوامل تولید به نحوی اســت كه بیشــترین ســطح
رضایتمنــدی حقیقی (به عنوان تقریبــی از رضایت پروردگار) را از تولیــد كاالها و خدمات
یــا مصرف یا انفاق آن نتیجه دهد .بنابراین در دیدگاه اســامی دربــاره تعریف كارآیی میتوان
تخصیص كاالها و خدمات و عوامل و منابع تولید را برای ایجاد باالترین مطلوبیت یا رضایتمندی
حقیقــی مورد توجه قرار داد كه در چهارچوب حفظ قــوام اقتصادی جامعه و پایداری و تعادل
حقیقی اقتصاد به كار گرفته میشوند (عیوضلو ،1386 ،ص .)63
كاهش فشار مالی بر دولت
در سبکزندگی دولتهای رفاهی ،تنها دولت موظف به تأمین رفاه جامعه است؛ ازاینرو بار
مالی دولت رو به تزاید اســت؛ اما در سبکزندگی اقتصادی اسالم ،به علت حاکمیت ارزشها و
باورهای اســامی خود افراد بدون نیاز به اعمال قوانین و مقررات از ســوی دولت ،اقدام به انفاق
تمام یا بخشی از مازاد درامد خود به نیازمندان میکنند و از آنجا که انسان مسلمان ،خدا را در همه
جا حاضر میداند؛ ازاینرو توجه بیشتری به رفاه جامعه دارد؛ ازاینرو تعادل در این سبکزندگی،
ذاتا با ثبات اســت؛ چرا که در این روش ایمان به حسابرســی در محضر پروردگار بزرگ توانای
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دانا نقش بســزایی در کنترل منفعت شــخصی و توجه به رفاه اجتماعی دارد؛ اما در سبک دولت
رفاه ،دولت به دلیل ضرورتهای اجتماعی مجبور به اعمال قوانینی در جهت توزیع عادالنه درآمد
میشود ،و از آنجا که هدف در این نوع سبکزندگی فقط حداکثرسازی سود است؛ ازاینرو صدور
مقررات فراوان واجرای آنها هزینههای اقتصادی ســنگینی را تحمیل میکند .وجود این مقررات
دولتی به روش نظاممند و سالم عمل نمیکند؛ زیرا کوششهای بسیاری صرف فرار از مقررات یا
رشوه دادن به دست اندرکاران حکومت میشود (چپرا ،1384 ،ص .)90
حفظ منابع طبیعی
با تحلیل آیه  31ســوره بقره  1به این موضوع میرســیم که یکی از عناصر جامعه استخالف
اســت .با مطالعه این آیه مالحظه میشــود که جامعه زمینی از ســه عنصر« :زمین»« ،انســان» و
«استخالف» به وجود میآید .رابطه استخالف نیز به سه صورت قابل تجلی است؛ رابطه انسان با
خود ،انسان با دیگران (جامعه) و انسان با طبیعت .این رابطه بیانگر آن است که انسان در برابر سه
سرنوشت ،مسئول و امانتدار است« :سرنوشت خویش ،سرنوشت اجتماع و سرنوشت طبیعت».
بنابراین نقش انســان در برخورد با زندگیاش نقش استخالف است .در این جامعه زمینی ،رابطه
انســان با طبیعت ،رابطه مالک و مملوک نیست؛ بلکه رابطه «امین» با مورد امانت است (صدر ،بی
تا ،ص  .)129ماهیت جانشــینی ایجاب میکند که جانشــین ،وظایفش را درباره آنچه به عهده او
گذاشته شده به خوبی انجام دهد.
سبک زندگی اقتصادی اسالم از ظرفیت باالیی برای كاهش تخریب محیط زیست برخوردار
است .هدف اساسی این سبک زندگی ،تغییر در نگرش انسان به داشتههایش است .طبق این سبک
زندگی ،رابطه انســان با طبیعت ،رابطه استخالف و جانشینی است و خدا طبیعت را به امانت در
اختیار انسان گذارده است تا از آن استفاده کند.
از سوی دیگر تأکید این سبکزندگی اقتصادی بر مصرف در حد کفاف ،تولید طیب و انفاق
مازاد درآمد سبب میشود که انسان به مقتضای جانشینی و امانتداری از امكانات و منابع طبیعی
و زیســت محیطی ،مطابق با مقصود مالک حقیقی که خداست ،استفاده کند .درنتیجه ،حق ندارد
با طبیعت رفتارهایی داشته باشد كه منجر به تخریب آن میشود .این نوع سبکزندگی بر خالف
ســبک زندگی سرمایهداری که تأکید بر بیشینه کردن مصرف به منظور حداکثرسازی مطلوبیت و
بیشــینه کردن تولید به منظور حداکثرسازی سود مادی دارد ،سبب میشود که انسان در نگهداری
منابع طبیعی و محیط زیست مسیری متعادل را بپیماید.
 . 1و اذ قال ربک للمالئکة انی جاعل فی االرض خلیفة.

تحلیل كاركردی سبك زندگی اقتصادی مطلوب در اسالم

65

انسانهای تربیت شده در ســبکزندگی اقتصادی اسالم در مصرف منابع ،اسراف نمیکنند؛
بلکه اهل قناعتاند ،اعتقاد به خدا و روز قیامت و اینکه جانشــین و امانتدار خداوند هســتند،
دارند؛ دنیا را مزرعه آخرت دانســته ،در حفظ آن کوشا هستند ،تولید را عالوه بر تأمین زندگی و
معاش ،عبادت تلقی میکنند ،بنابراین هیچگاه در صدد سواری مجانی و تحمیل هزینههای جانبی
تولید و مصرف خود بر دیگران نیستند .همچنین این سبکزندگی ،رفتارهای مصرفی انسان را در
جایگاه خلیفه و امانتدار ،به گونهای جهت میدهد که در کنار تحقق رفاه خود ،آسیبی به حقوق
دیگران و از جمله محیط زیســت وارد نســازد .اصول اخالقی و فقهی حرمت اسراف ،اتالف و
ضرررسانی و نکوهش تجمل و مصرفزدگی در تقویت این هدف تأثیر فراوانی دارد.
اندیشــمندان سرمایهداری نیز به ضرورت حفظ محیط زیســت رسیدهاند؛ اما در بسیاری از
موارد،با توجه به اینکه آثار فعالیتهایی که انســان انجام میدهد یا متوجه خود او نمیشود و یا
در طی زمان طوالنی اثر ظاهر میگردد ،انســان با وجود منافع شــخصی به سادگی حاضر به زیر
بار رفتن اموری از این قبیل نخواهد شــد؛ بهویژه اینکه در برخی موارد نیاز به خود گذشتگی و
فداکاری وجود دارد؛ اما این مشــکل در ســایه تقویت ایمان حلشدنی است و به همین جهت
بسیاری از بومشناسان ،ضرورت توجه به اخالق و استمداد از ادیان را با تمام وجود حس کردهاند.
ساختار نهادی پشتیبان سبک زندگی اقتصادی مطلوب
هرچند شكلگیری سبك زندگی اقتصادی اسالمی میتواند كاركردهای گفته شده در باال را
ایجاد كند ،عملیاتی شدن این مسأله مستلزم شكلگیری ساختار نهادی (فرهنگ ،قانون و ساختار
اجرایی) تثبیت كننده سبكزندگی اقتصادی مطلوب است .این امر مستلزم برنامهریزی دولت در
سه حوزه فرهنگ ،قوانین و ساختارهای اقتصادی است؛ چرا كه شكلگیری سبكزندگی اقتصادی
مطلوب از طرفی مســتلزم تغییر نگرشها ،تمایالت و هنجارهای اجتماعی(فرهنگسازی)؛ و از
ســوی دیگر نیازمند شكلگیری قوانین و ساختار اجرایی پشتیبان (قانون و ساختارهای اجرایی)
نیز است.
شکل .4ساختار پشتیبان سبکزندگی اقتصادی اسالمی
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در میان عوامل ســهگانه اثرگذار بر ســبكزندگی اقتصادی ،تأثیر فرهنگ اقتصادی بســیار
پراهمیت اســت .با وجود این ،تغییــرات فرهنگ اقتصادی به طور معمول بســیار كند صورت
میپذیرد؛ ازاینرو سیاســتگذاری جهت تغییر فرهنگ اقتصــادی نیازمند برنامهریزی بلندمدت
است.
قوانین اقتصادی نیز به عنوان قواعد رسمی حاكم بر سبکزندگی نقشی اساسی در شکلگیری
ســبکزندگی اقتصادی دارند .این قوانین از كانال حفظ حقوق مالكیت ،ترسیم خطوط قرمز در
تولیــد و مصرف ،و جلوگیــری از انحراف در توازن اجتماعی در ایجاد ســبکزندگی اقتصادی
مطلوب نقشــی اساســی دارند .تغییرات قوانین اقتصادی نیز هر چند از نظر زمانی در برهههای
زمانی كوتاهتری امكانپذیر اســت؛ ولی اثربخشــی این تغییرات نیز تا حدود زیادی وابســته به
شــكلگیری تحوالت فرهنگ اقتصادی است؛ زیرا تبعیت از قوانین در صورت عدم وجود زمینه
فرهنگی آن ،نفوذ عملی چندانی نمییابد.
ســاختارهای اقتصادی نیز به عنوان هستههای ســخت اثرگذار بر رفتارهای اقتصادی نقشی
اساسی در شکلگیری سبک مطلوب اقتصادی دارند .در این زمینه شکلگیری ساختارهای مدیریت
اقتصادی ،بازرگانی داخلی ،تجارت خارجی ،محیط كســب و كار ،تأمین مالی و تأمین اجتماعی
متأثر از باورها و ارزشهای اســامی از اهمیت زیادی برخوردار است .تغییرات ساختاری نیز به
طور معمول زمانبر ،پرهزینه و كند است.
با وجود این ،دولتها گاه در فاصلههای زمانی كوتاه اقدام به تغییر در ساختارهای اقتصادی
میكنند .به طور نمونه ،اجرای سیاســتهای خصوصیسازی به منظور فاصله گرفتن از ساختار
اقتصاد دولتی در بســیاری از كشــورهای جهان انجام میگیرد؛ اما اگر این تغییرات نیز همراه با
تغییرات فرهنگی صورت نگیرد ،به این علت که افراد به دنبال حداکثرســازی نفع شخصی خود
میباشند ،از ثبات چندانی برخوردار نخواهند بود.
این نكته نیز قابل توجه اســت كه شــكلگیری ســبكزندگی اقتصادی مطلوب به تنهایی
نمیتواند مشــكالت اقتصادی را حــل كند؛ برای مثال ،ممكن اســت كمكهای مردم در قالب
صدقات واجب و مســتحب كفاف هزینههای فقرزدایی را ندهد .در این مواقع ،دولت اسالمی با
ت حكومتی تالش میكند تا منابع كافی برای فقرزدایی را فراهم آورد .همچنین مداخله
وضع مالیا 
دولت برای ایجاد توازن اجتماعی و جلوگیری از شــكلگیری انحصارات اقتصادی نیز ضروری
اســت .گذشــته از آنكه حضور فعال دولت جهت ایجاد فرهنگ ،قوانین و ساختارهای پشتبیان
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سبكزندگی اقتصادی مطلوب نیز ،همانگونه كه گفته شد ،الزامی است.
ظهور كاركردهای مثبت ســبكزندگی اقتصادی اسالمی نیازمند تدوین الگوهای اجرایی هم
در زمینه چگونگی ایجاد این ســبكزندگی و همچنین سیاســتهای پولی ،مالی جهت مدیریت
تغییرات و تحوالت اقتصادی اســت .به این سیاستهاباید سیاستهای فرهنگی جهت تقویت
ارزشهای فرهنگ اقتصادی مطلوب اسالم را نیز اضافه نمود.
نتیجهگیری
مدل دولت رفاه به صورت یكی از پیشرفتهترین الگوهای امروزی اقتصاد سرمایهداری ضمن
ترویج تولید و مصرف انبوه ،ســعی میكند كه با اســتفاده از نظام اجباری مالیات  -یارانه مشكل
توزیع ناعادالنه ثروت را تا حدودی حل نماید .این نمونه ،با وجود موفقیتهایی كه كسب نموده،
به واســطه مبتنی بودن بر اندیشــه مادیگرایی و لذتگرایی در عمل با مشكالتی جدید همچون
كسری ممتد در تأمین مخارج تأمین اجتماعی ،تخریب محیط زیست و هزینههای باالی بازتوزیع
منابع روبهرو بوده است.
یكی از ویژگیهای محوری نظام اقتصادی اســام ،ارائه ســبكزندگی اقتصادی اســت كه
در مقایســه با ســبكهای زندگی اقتصادی متداول از جمله ســبكزندگی اقتصادی دولت رفاه،
عادالنهتر و باثباتتر است .این نتیجه محصول پیوستگی الگوهای اسالمی تولید ،مصرف و توزیع
و پایهگذاری آنها بر اساس ارزشهای اسالمی است.
آموزههای اســام در زمینه تولید بــر تولید طیب و نافع ،و رعایت ســود عادالنه و نهی از
بیــکاری و کنز اموال تأكید دارد .در بخش مصرف ،اســام بر قناعــت و نهی از تجملگرایی و
اسراف تأكید مینماید .در زمینه توزیع نیز نسبت به عدالت ،انفاق ،صدقات و احسان تأكید شده
اســت .این آموزهها زمینهساز شكلگیری ســبکزندگی اقتصادی است كه در آن انسان مسلمان
تنها به دنبال کســب منافع شــخصی خود نیست؛ بلکه نفع جامعه را نیز مد نظر دارد .این رویه با
كاستن از آسیبپذیریهای جامعه و ایجاد ثبات در ستونهای اقتصادی ،نه تنها به تقویت كارآیی،
هدر نرفتن منابع و حفظ محیط زیســت و منابع طبیعی كمك مینماید؛ بلكه باعث بهبود عدالت
توزیعی در جامعه شده و مانع از ایجاد شكاف فاحش طبقاتی میشود.
ســبکزندگی اقتصادی اسالم با تأکید بر سازوکارهای ارزشی و باورها ،به دنبال نگه داشتن
مصرف در حد کفاف و انفاق درآمد مازاد بر کفاف اســت .اسالم بر مسلمانان واجب میکند که
از مصارف تجمالتی و باالتر از حد کفاف خودداری و قسمت یا تمام درآمد مازاد بر کفاف خود
را به فقرا انتقال دهند؛ ازاینرو ســبب حذف تقاضاهای مازاد میشود .بدین ترتیب ،تقاضاهایی
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که در تحقق عدالت مشــارکت مثبت ندارند و یا باعث انحراف از آن میشوند ،حذف میشوند.
همچنین با تأکید اســام بر تولید طیب و توجه به خیر اجتماعی در تولید ،ســازوکار نابود کردن
منابع یا اتالف آنها (برای نمونه از بین بردن کاال به منظور باال رفتن قیمت آن) را مجاز نمیداند؛
ازاینرو تولید نیز به سمت تقاضاهایی که سبب افزایش عدالت در جامعه میشود حرکت میکند
و از اتالف منابع جلوگیری میشود.
با رواج این نوع ســبكزندگی اقتصادی ،میزان تولیــدات طیب افزایش مییابد ،مصرف در
ســطح كفاف كنترل میشود؛ و مازاد درآمد در انفاق در راه خدا هزینه میگردد .چنین ساختاری
از یک طرف ســبب میشود در بعد معنوی ،انسان به قرب الی اهلل و تعالی برسد؛ از طرف دیگر
در بعد مادی سبب تخصیص بهینه همه منابع به روشی کارآمد و ایجاد عدالت توزیعی در جامعه
میشــود .این الگو ،به واســطه مبتنی بودن به ارزشهای ســه گانه طیب بودن تولید ،قناعت در
مصرف و انفاق مازاد درآمد بر حد کفاف سبب شكلگیری پیشرفت پایدار و حیات طیبه میشود.
باید توجه داشــت تحقق كاركردهای ســبكزندگی اقتصادی اســامی از سویی وابسته به
شكلگیری ساختارهای نهادی پشــتیبان (فرهنگ ،قوانین و ساختارهای اقتصادی مطلوب) و از
ســوی دیگر منوط به تدوین نمونه اجرایی جهت تحقق آن است .در این الگوی اجرایی ،تدوین
سیاســتهای پولی ،مالی و فرهنگی جهت ایجاد و نهادینه كردن سبكزندگی اقتصادی مطلوب
اسالم و همچنین مدیریت مواجهه با مشكالت اقتصادی ضروری است.
منابع
 .1ابن بابویه ،محمد بن على ( 1413ق) ،من ال یحضره الفقیه ،قم :دفتر انتشارات اسالمى ،چ.2
 .2ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ( 1404ق) ،تحف العقول عن آل الرسول ،قم :جامعه
مدرسین ،چ.2
 .3ابن محمد احمد بن اعثم الكوفى( ،)1986الفتوح ،لبنان ،دارالكتب العلمیه.
 .4احمدى میانجى ،على ( 1426ق) ،مكاتیب األئمه ،قم :دار الحدیث.
 .5اســتیگلیتز ،ژوزف ای ،)1391( ،.اقتصاد بخش عمومی ،ترجمه :محمد مهدی عسگری،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .6اســکور ،ژولیت ( ،)1385طرح مسأله دولت رفاه و مسأله مصرف ،راهبرد یاس ،ش،5
ص .209 – 230
 .7آدلر ،آلفرد ( ،)1379شناخت طبیعت انسان ،ترجمه طاهره جواهر ساز ،تهران :رشد.
 .8آشوری ،داریوش ( ،)1373دانشنامه سیاسی ،تهران :مروارید.

تحلیل كاركردی سبك زندگی اقتصادی مطلوب در اسالم

69

 .9تنســی ،اســتیون ،)1379( ،مبانی علم سیاست ،ترجمه حمید رضا ملک محمدی ،تهران:
نشر نی ،چ.2
 .10توکلی ،محمد جواد و شــفیعینژاد ،عباس (« ،)1391شــاخص تولید خالص داخلی
طیب» ،معرفت اقتصاد اسالمی ،ش  ،6ص .29 – 53
 .11تیلور ،گری ،)1392( ،ایدئولوژی و رفاه ،ترجمه حسین محققی کمال و مهدی نصرت
آبادی ،جامعه شناسان.
 .12چپرا ،محمد عمر ( ،)1384اسالم و چالش اقتصادی ،ترجمه جمعی از مترجمین ،تهران:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .13حر عاملى ،محمد بن حســن ( 1404ق) ،تفصیل وســائل الشــیعة إلى تحصیل مســائل
الشریعة ،قم :مؤسسة آل البیت.
 .14خادمیــان ،طلیعه ( ،)1390ســبک زندگی و مصرف فرهنگــی (مطالعه ای در حوزۀ
جامعهشناســی فرهنگی و دیباچهای بر ســبک زندگی فرهنگی ایرانیان) ،چ ،4تهران :مؤسســه
فرهنگی -هنری جهان کتاب.
 .15دادستان ،پریرخ ( ،)1376آدلر و آدلری نگری ،روانشناسی ،ش .4
 .16سید باقری ،سید کاظم ( ،)1391اصالح الگوی مصرف از منظر سیاسی ،قم :پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .17شریفی ،احمد حسین ( ،)1392سبک زندگی اسالمی ایرانی ،تهران :آفتاب توسعه.
 .18شریف الرضى ،محمد بن حسین ( 1414ق) ،نهج البالغه (للصبحی صالح) ،قم :هجرت.
 .19صادقی ،حسین و فراهانی ،سعید ( ،)1389محیط زیست از منظر دین و اقتصاد ،اقتصاد
اسالمی ،ش  ،10ص .23 – 53
 .20صدر ،محمدباقر ( 1417ق) ،اقتصادنا ،قم :دفتر تبلیغات اسالمى.
 .21ــــــــــــــــ(بی تا) ،المدرسة القرآنیة ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
 .22عبادی ،جعفر ( ،)1370مباحثی در اقتصاد خرد ،تهران :سمت.
 .23عیوضلو ،حســین ( ،)1386شــاخصهای عدالت اقتصادی ،تهران :مجمع تشخیص
مصلحت نظام؛ دبیر خانه کمیسیون اقتصاد کالن ،بازرگانی و اداری.
 .24فاضلی ،محمد ( ،)1382مصرف و سبک زندگی ،قم :صبح صادق.
 .25الفت ،ســعیده و ســالمی ،آزاده ( ،)1391مفهوم سبک زندگی ،مطالعات سبک زندگی،
ش  ،1ص .36-9

70

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه سبکزندگی /سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 95

 .26فراهانی فرد ،سعید ( ،)1389كاركرد اقتصادی دین اسالم ،قبسات ،ش  ،56ص .29 – 47
 .27قمی ،علی بن ابراهیم ( 1404ق) ،تفسیر القمی ،قم :دارالکتاب.
 .28کاویانی ،مح ّمد ( ،)1392ســبک زندگی اســامی و ابزار سنجش آن ،قم :پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه.
 .29كلینى ،محمد بن یعقوب بن اســحاق ( 1407ق) ،الكافی (ط  -اإلســامیه) ،تهران :دار
الكتب اإلسالمیه ،چ.4
 .30مجلســى ،محمد باقر بن محمد تقى ( 1403ق) ،بحــار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة
األطهار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،چ.2
 .31موسوی ،میر طاهر و محمدی ،محمد علی ،)1388( ،مفاهیم و نظریههای رفاه اجتماعی،
تهران :دانژه.
 .32مهدوی کنی ،محمد سعید( ،)1387دین و سبک زندگی ،تهران :دانشگاه امام صادق ،چ.2
33. Robson, William A. (1976), Welfare State and Welfare Society,
Allen & Unwin ltd.
34. Ryan, Alan (2012), the Making of Modern Liberalism, Princeton
and Oxford University Presses.

