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 چکيده
 انسانی نیازهای یهمه بردارنده در که دهدمی ارائه را زندگی از زیبایی سبک ما اسالمی اقتصاد

 ترین مهم که دارد دخالت ایجامعه هر در مصرف الگوی گیریشکل در متعددی هایعامل. است

 همسئل این به حاضر مقاله. است اسالمی مصرف و فقرزدایی فرهنگ اسالمی اقتصاد یک در هاآن

 مصرف الگوی؟ دارد وجود جامعه یک اقتصاد در فقرزدایی و مصرف بین ایرابطه چه که پردازدمی

، صیفیتو ـ تحلیلی روش از استفاده با تحقیق این در؟ دارد فقر بردن ازبین در تاثیری چه درست

 طبق.  است شده بررسی اسالمی اقتصاد در اسالمی درست  مصرف، فقرزدایی هایمؤلفه رابطه

. اردد فاصله اسالمی دیدگاه از مطلوب مصرف الگوی با ما جامعه در فعلی مصرف الگوی ها یافته

 در توجهی قابل منابع. است همراه خدمات و کاالها عرصه در فراوانی اسراف با ما امروز مصرف

 حدی در واجب و مستحب هایانفاق. شوندمی اتالف دچار بلکه، اسراف دچار فقط نه، کشورمان

 بپذیریم باید که، است اجتماعی رفتارهای مصرف الگوی. بیانجامد فقر کردن کنریشه به که نیست

 یرتغی با فقط تواننمی و است زندگی سبک و فرهنگ تغییر نیازمند، آن اصولی تغییر که

 نظورمبه اسالم اقتصادی نظام در. پرداخت مصرف الگوهای تغییر به اقتصادی هایکنندهتعیین

 از و شده پیشنهاد نیز کاربردی و علمی نظرهای، نظری و تشویقی مباحث بر افزون، فقرزدایی

 بدانیم دبای ما و است شده استفاده بازدارنده یک مقام در تبذیر و اسراف برابر در شدید گیریموضع

 شماربه اسالمی جوامع جمله از جوامع از بسیاری توجه خوردر هایگرفتاری از یکی اسراف  که

 خوبیبه را معضل این و بوده واقف آن اهمیت بر نظرانصاحب از بسیاری دیرباز از، آیدمی

 هایامانینابس و هانارسایی از بسیاری، آمد فائق امر این بر بتوان اگر رسدمی نظر به و اندشناختهمی

 ودش اسراف جایگزین مصرف اسالمی الگوی درست فرهنگ اگر و.است درمان و چاره قابل اقتصادی

  .کند ایفا بسزایی نقش میتواند فقر کردن کن ریشه در

 .اقتصادی توسعه، اسالمی اقتصاد، زدایی فقر ،مصرف الگوی: واژگان کليدي
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 2سعداهلل ریگی، 1مکه ریگی

 .دانشگاه پیام نور مرکز ساری اسالمی اقتصاد کارشناسی ارشد رشتهدانشجوی  1
 .کارشناسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خاش دانشجوی 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 مکه ریگی

 اسالمی اقتصاد در فقرزدایی چگونگی و مصرف الگوي بررسی
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 مقدمه
. ددار جریان او حیاتی شئونات غالب در و آدمی زندگی هایدوره یهمه در که است انسان یگسترده و فراگیر رفتارهای از یکی، مصرف

 هاانانس، روانی و زیستی گوناگون نیازهای ارضای. دارد سزایی به اهمیت، است آدمی رفتار عمومی هایتجلی از یکی که مصرف الگو شناخت

 مایزاتت پیشانی، مصرفی تمایزات. است آن کیفیت و کمیت یکننده تعیین اصلی عوامل از جوامع فرهنگ و دهدمی سوق مصرف سوی به را

 تلقی جوامع فرهنگ شناخت در مهم گامی توانمی را مصرف بررسی و است جوامع یافتگی رشد ی درجه و مراحل، زندگی سبک و فرهنگی

 به که کندمی معرفی را بسیاری عوارض فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی گوناگون مطالعات در مصرفی رفتار شناسیآسیب دیگر سوی از. کرد

 معتبر مفهومی مدل نیازمند، آن الگوی اصالح و مصرف بحث تبیین برای.شودمی موجب را فراوانی تبعات و تاثیرها، رفتار این گستردگی دلیل

 الگوی اصالح اجرایی هایبرنامه و هاطرح و راهبردها، اهداف، آن صحیح الگوی و مصرف تبیین ضمن بتوانیم آن چارچوب در که هستیم

 لمانمس فرد یک مصرفی هایمحدودیت همچنین و مقرارت و قوانین از درست شناختی  نیز و کنیم تدوین را فقرزدایی امکان حد ودر  مصرف

 ظامن رھ ایھآرمان از یکی جامعه در آن کردن کن ریشه و فقر با ومبارزه دارد حیاتی نقش مصرف الگوی تبیین برای، اسالم دین چارچوب در

 انواع.ودش می ارزیابی، اقتصادی ایھ نظام موفقیت ایھمعیار از یکی عنوان به، فقر با مبارزه در موفقیت که ای گونه به، باشد می اقتصادی

 .است اقتصادی فقر آید می نھذ به فقر واژه شنیدن با معموالً آنچه ولی... و علمی، نگیھفر، اقتصادی فقر است تصور قابل فقر از مختلفی

 

 تاریخچه
 تانانگلس شهر دو در را فقر شیوع بوث و پرداختند فقر بررسی به علمی صورت به روانتری و بوث نامهای به محقق دو 22 قرن اواخر در

 انسندت نام به  شخصی سپس کرد انتقاد او سنجش نحوه و بوث عملکرد به  روانتر سپس داد قرار افراد درامد را خود سنجش معیار و سنجید

 رفتهگ نظر در مطلق فقر را خود معیار که پیشین شخص دو بر شدیدی انتقاد همچنین و کرد مطرح را فقر در قابلیتها مفهوم و امد کار روی

. گرفت نام فقرزادیی جهانی روز عنوان به روز این 1۸۹۱ سال اکتبر هفدهم در بار اولین .کرد مطرح را نسبی ففر مفهوم تانسند و داشت بودند

 سال در را بشر حقوق اعالمیه ملل سازمان که بود آنجا در. شدند جمع پاریس تروکادرو میدان در نفر هزار صدها از بیش پاییزی روز آن در

 حک ودییادب سنگ بر اعالمیه این اصول. رساند جهانیان گوش به بار اولین برای گرسنگی و خشونت، شدید فقر قربانیان از حمایت در 1۸۹۹

 جمع برای محلی به تا شدند فرستاده جهان سراسر در و شدند ساخته سنگ این از مختلفی هاینمونه .شد رونمایی 1۸۹۱ سال در و شد

 داده رارق متحد ملل سازمان مرکزی دفتر باغ در سنگ این هاینسخه از یکی. شوند تبدیل فقرزدایی جهانی روز مناسبت به مردم ساالنه شدن

 و بجنگند فقر با تا شوندمی جمع هم دور سال هر مردم از نفر صدها. شودمی برگزار یادبودی مراسم آن کنار در ساله هر که است شده

 .بدهند نشان راه این در را خودشان همبستگی

 

 مساله بيان
 درآمد. دهدمی اختصاص واجب مصارف شامل خود مصارف به ابتدا را خود درآمد مسلمان فرد یک،  مصرف الگوی اسالمی اقتصاد در

 گذاریسرمایه بازده اگر. کند گذاریسرمایه یا دهد اختصاص انفاق به تواندمی، ماندمی باقی مسلمان فرد مصرف از بعد که را مازادی

 را خود مصرف بر مازاد درآمد صورت آن در، باشد آن آخرتی مصرف پاداش از تربزرگ مسلمان کنندهمصرف برای مصرف بر مازاد درآمد

 علت به مسلمان کنندهمصرف که باشد پاداشی از ترکوچک مصرف بر مازاد درآمد گذاریسرمایه بازده اگر اما. کندمی گذاریسرمایه

 اسالمی جامعه.  کند کمک اسالمی جامعه در فقرزدایی به تواند می ویا نماید انفاق را خویش مازاد درآمد، دارد ذهن در آن اخروی مصارف

 رفتاری جهت از افراد شود می اجرا آن در  اسالمی حقوق دارندو اعتقاد اسالم ارزشی و بینشی مبانی به آن افراد غالب که است ای جامعه

 (7۱ص معزی میر کالن اقتصاد. ) باشد شریعت دستورهای مطابق که است رفتاری.کنند می عمل عقالیی

 

  مصرف الگوي
 و فراگیر رفتارهای از یکی، مصرف. است شده گذارینام «مصرف الگوی اصالح» سال عنوان به 1۸۹۹ سال دانید می که همانطور 

 هایتجلی از یکی که مصرف الگو شناخت. دارد جریان او حیاتی شئونات غالب در و آدمی زندگی هایدوره یهمه در که است انسان یگسترده

 فرهنگ و دهدمی سوق مصرف سوی به را هاانسان، روانی و زیستی گوناگون نیازهای ارضای. دارد سزایی به اهمیت، است آدمی رفتار عمومی

 درجه و مراحل، زندگی سبک و فرهنگی تمایزات پیشانی، مصرفی تمایزات. است آن کیفیت و کمیت یکننده تعیین اصلی عوامل از جوامع

 تاررف شناسیآسیب دیگر سوی از. کرد تلقی جوامع فرهنگ شناخت در مهم گامی توانمی را مصرف بررسی و است جوامع یافتگی رشد ی

 و ثیرهاتا، رفتار این گستردگی دلیل به که کندمی معرفی را بسیاری عوارض فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی گوناگون مطالعات در مصرفی
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 بررسی مورد درجوامع مختلف دیدگاههای از را  مصرف الگوی اکنون است فقر مراتب به انها ترین مهم که شودمی موجب را فراوانی تبعات

 سوی از خداوند و کند می قناعت به ترغیب و کرده نهی "حد از تجاوز" معنای به اسراف و طلبی زیاده از را ها انسان اسالم دهیم می قرار

 .است داده قرار ها انسان ما برای آزمایش میدان را مصرف دیگر

 

 اسالم در مصرف الگوي
 :است اساسی اصل سه بر مبتنی اسالم در مصرف که شود می بیان طور این مصرف الگوی زمینه در اسالم دستورات مجموعه از

 الهی مواهب از انتفاع و تمتع -1

 قناعت -2

 تبذیر و اسراف از پرهیز -۸

 افاتمن الهی های نعمت از برداری بهره با خداوند بندگی و تقرب کنند می خیال که گروهی برداشت خالف بر اسالم، اول اصل اساس بر

 عنوان به را مشروع حد  در مادی لذات از گیری کناره و شمرد می ضروری بلکه جایز تنها نه مسلمانان برای را زندگی مواهب از تمتع دارد

 .داند می غیرمشروع و ناپسند امری رهبانیت

 اسالم ،بکشاند رقابت به و ترغیب و تشویق بیشتر چه هر مصرف در را ها انسان که کند می القاء غرب فرهنگ که را آنچه، دوم اصل در

 .کند می ترغیب و تشویق طمع و حرص از پرهیز به را انسان و کند می مناعت و قناعت به دعوت

 نعمت از وری بهره در روی میانه و اعتدال به و دارد می حذر بر مصرف در گری اشرافی و تبذیر و اسراف از را مسلمانان، سوم اصل در

 .کند می دعوت خداوند های

 کدامیک که بیازماییم را ایشان تا دادیم قرار آن زینت را زمین روی های آفریده تردید بی: فرماید می ۱ آیه کهف سوره در خداوند

 رشد عامل و بوده مصرف تولید و جدید  اکتشافات و تالش و کار برای اصلی محرک، آن رفع و آدمی پنهان و آشکار نیاز. دارند را عمل بهترین

 اسالم مقدس دین در آنچه و است بشر نیاز رفع برای ها داشته مصرف بنابراین، رود می شمار به بشری جوامع و انسان استعدادهای شکوفایی و

 امناک اش طبیعی نیازهای رفع در را انسان مصرف الگوی اصالح عدم و است مصرف بودن آفرین کمال و آمد کار، است این باشد می نظر مد

 یهآ دراین مصرف باب در اسالم نظر. کند می باز انسان روی به را استثمار و استعمار دروازه و شود می انسان کمال و پیشرفت مانع و گذارده

 اهمیت از چنان آن مصرف مساله. ندارد دوست را اسرافگران خداوند همانا، نکنید اسراف و بیاشامید و بخورید ۸1 آیه، اعراف سوره کریمه

 .شود می بازخواست انسان از اموال مصرف چگونگی مورد در قیامت روز در که است برخوردار باالیی

 یگرایمصرف فرهنگ "تمدن جدید مبانی" کتاب در، "پاتن. ان سایون" آمریکایی نویسنده 1۸2۱ سال در مصرف مورد در نیز غرب در 

 و جوییصرفه به گذشته چون را آنان و بپردازد شهروندان هایخواسته و آرزوها مهار به نباید پس این از، جامعه» نویسدمی و زندمی کلید را

 بیشتر کاری، ودخ بیشتر مصرف برای که بخواهد آنها از و کند بیشتر مصرف به تحریک و تشویق را آنان باید، عکس بر بلکه؛ بخواند فرا قناعت

، انبوه لیدتو پی در که غرب در مصرفی رویکرد این. «بردمی رفاه و وفور سوی به را جامعه ،امر این "بیشتر تالش با بیشتر مصرف"؛ دهند انجام

 به انسانی تعالی و اخالقیات از هاارزش جایگزینی به منجر و شده تبدیل "مصرف جنون" به اخیر هایسال در و بعدها نمودمی ناپذیراجتناب

 ادهاستف با آن فریبنده مظاهر و کرد باز نیز کشورها سایر در را خود پای جای اندک اندک، امّا غرب مصرفی جامعه. گردید تقاضا و عرضه، بازار

 قریباًت امروزه ایکهگونه به گمارد همت هاتمدن و هافرهنگ در نفوذ به و شده تبلیغ، اطالعاتی جوامع بر تأثیر و ایرسانه پیشرفته ابزارهای از

 فرهنگ و واال معارف وجود با ما کشور در غربی مصرف الگوی گسترش. شودمی مشاهده غربی گراییمصرف هایرگه و آثار جهان نقاط همه در

 فریبدل و نوازچشم زیورهای و زیب و هابرق و زرق متأسفانه اما هست و بوده روبرو فراوانی هایمقاومت و هاچالش با، اسالمی قدرتمند

 هدیدت مورد گذشته هایسال طی نیز را ما صنعت و بازرگانی، اقتصاد از بزرگی هایبخش، فرهنگ هایآسیب تا شد باعث مصرفی تولیدات

 است شده تبدیل اصلی اجتماعی فعالیت یک به گراییمصرف نوین جوامع در. دهد قرار

 

 فقرزدایی
 و دبرنمی سر به فقر در مردم از برخی یابد افزایش جوامع این در فقر تا شده سبب کشورها از بسیاری در مالی مشکالت بروز امروزه

 اضحو طور به جایی کمتر در اما استشده زیادی اقتصادی و اجتماعی هایبحث به منجر مسائل این تمام. هستند فقر خط نزدیکی در گروهی

 کشورها از برخی. است سیاسی محافل پرتکرار و مهم مباحث از فقر با ومقابله استچگونه فقر در زندگی و چیست فقر که استشدهداده توضیح

 حذف در سعی کشورها سایر، دیگر سوی در. هستند آن ایجاد شرایط در تغییر با، کامل طور به فقر کردن کنریشه برای حلیراه دنبال به

، داریسرمایه کردن محدود با که هستند معتقد گروه این. دارند، داریسرمایه نظیر، هستند جامعه در نابرابری ایجادکننده که هاییسیستم

http://www.rassjournal.ir/


 81 -77  ، ص8311تان ، تابس81رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 یمادهایجنبه و است ترشاخص فقر اقتصادی تعاریف حاضر حال در. شد خواهد هدایت نیازمند افراد سمت به طبیعی طور به سرمایه و پول

 گیریاندازه روش از نظرصرف. باشندمی دارا را تقدمحق مادی کاالیی کمبودهای دادن پوشش نتیجه در. رسندمی نظر به اولویت در فقر کاهش

. دربردارد ذهنی چه و عینی چه فقر واقعی وسعت تعیین برای را بزرگی عواقب که دارد وجود وهمفزونی شناسایی مسئله، حالت هر در فقر

 اهشک در همیشگی اثراتحصول برای اقتصادی و  سیاستی هایزمینه همه در همزمان کار یک عنوان به باید را فقر سازگارضد سیاست یک

 .کرد تلقی،فقیر جمعیت بر گذار اثر محروم سازوکارهای حذف وسیله به، فقر

 اقتصادی عوامل است کرده تأکید امروز جوامع مهم اهداف از یکی عنوان به را عمومی رفاه تأمین و فقر کردن ریشه اسالمی اقتصاد 

 رصتف نبودن و ها قیمت سطح افزایش ثروت ناعادالنه توزیع چون دیگری عوامل که است جامعه بر حاکم اقتصادی روابط نوع عامل ترین مهم

، فقر جادای یل دال مهمترین از یکی. است یافته اختصاص فقر با مقابله های راه بیان به بعدی قسمت در. داشت خواهد پی در نیز را شغلی های

 اریتاثیرگذ شاهد، واقتصادی اجتماعی های پدیده تمامی بر شدن جهانی تاثیر و جهانی دهکده گیری شکل با. است  اقتصادی رکود و تورم

 ضعیف شورهایک فقر، غنی کشورهای شدن ثروتمند و اقتصادی پیشرفت با تاثیر این گاه که هستیم یکدیگر بر کشورها اقتصاد بیشتر چه هر

 .دارد همراه به را

 که دارد وجود مشکالت این افزایش احتمال، آمریکا و اروپایی کشورهای سوی از ایران اقتصادی تحریم به توجه با حاضر حال در

 عدالت ینا. کنند کن ریشه اسالمی جامعه از را تبعیض و فقر معضل ثروت عادالنه توزیع و درایت با توانند می کشور مسوولین و کارشناسان

 و خرید و امالک های بنگاه نظیر مشاغل از بعضی آوردن در کنترل تحت با جمله از شود انجام گوناگون های راه از تواند می ثروت توزیع و

 ستا معلمان و فرهنگی قشر، اقشار ترین اعتماد مورد از یکی جامعه سطح در اینکه به توجه با حال و همراه تلفن گوشی و کارت سیم فروش

 مشکال به توجه با البته پرداخت خواهند مستمر و دقیق نظارت به خاصی گروه از طرفداری یا تطمیع گونه هیچ بدون افراد این شک بدون که

 نبی پاداش ها پرداخت کردن هماهنگ با نیز دولتی بخش در.افزاید می امر این تسهیل بر نیز دستمزد و پرداخت فرهنگیان اقتصادی ت

 اقتصادی مشکل حل برای اساسی های راه از یکی مزایا و حقوق نه عادال تقسیم و مذکور ادارات مزایای به توجه و مختلف ادارات کارمندان

 با ندک نمی مشاهده تفاوتی و کند می مقایسه بانک یک کارمند مثال با را خود زندگی سطح پرورش و آموزش کارمند یک وقتی زیرا، است

 مردم روزنامه کریمی صغری.)داشت خواهد خود زندگی مسائل کردن طرف بر در سعی، داشته رضایت خود حقوق به آرامش و خاطر طیب

 (1۸۸7ساالری

 .کنندمی زندگی فقر در مردم از درصدی هم جهان کشورهای ثروتمندترین در حتی. هستند روروبه فقر معضل با جهان کشورهای همه

 پیش در اب توانستند بود شده نهادینه آنها در فقر که کشورهایی برخی میان این در. است متفاوت مختلف کشورهای در اما فقر به ابتال میزان

 تموفقی به راه این در هنوز اما دیگر برخی. سازند ترغنی را خانوارهایشان سفره و کنند مقابله آن با درستی به موثر راهکارهایی گرفتن

 معضل نای حل برای موفق کشورهای که راهکارهایی بررسی. است نکرده تفاوتی خانوارهایشان بین در فقر میزان و اندنیافته دست محسوسی

  .کند کامل پیش از بیش را فقرزدایی راه نقشه تواندمی اندگرفته پیش در

 و اندازه بر معناداری اثر عامل این. است بوده  کشورها از دربرخی فقر نرخ کاهش عوامل ترینمهم از یکی جمعیت رشد نرخ کاهش

 و است شده زندگی استانداردهای بهبود و عمومی خدمات به بهتر دسترسی به منجر نهایت در که، گذاشته کشورها این در جمعیت ساختار

 بدون اولیه غذایی مواد به دسترسی و بهداشتی هایمراقبت، رایگان تحصیل همچون امکاناتی  کشورها این مردان دولت و گذارانسیاست نیز

 مندسود نهایت در اما داشت محدودیت ها دولت برای چه اگر که کردند فراهم  کشورها این مردم برای فقیر و غنی افراد میان شدن قائل تمایز

  .بود

،  سازیخصوصی درآمدهای از استفاده و مالیات آوریجمع کارآیی،  اجتماعی هایبخش در دولت گسترده گذاریسرمایه مانند عواملی

 صبوری نیما).دارند شایانی نقش فقر نسبی بردن بین از در نهاد مردم هایسازمانپویاینقش،  مالی منابع به هابنگاه و افراد ترمناسب دسترسی

۸2۹۵22۸) 

 سازمان کمیته که زمانی1۸۱2 سال به یگردد برم المللی بین های سازمان در درآمد توزیع و مصرف الگوی و فقر به مربوط های سیاست

 ضرورت که نیاز مورد های تالش: کرد اعالم ملل سازمان توسعه های برنامه دوم دهه برای شدن آماده در، توسعه ریزی برنامه برای متحد ملل

 و درآمد توزیع بهبود، توسعه شتاب طریق از فقر کاهش, کرد اعالم کمیته این. شود می بهترمشخص، یشود م نامیده«  فقر با مبارزه»

 ( 1۸۱2، متحد ملل سازمان) است مناسب نالمللی بی توسعه استراتژی یک عمده اهداف عنوان به اجتماعی دیگرتغییرات

 است گرفته قرار رسالت خاندان با دوستی و حالل راه از مال تحصیل، جوانی، عمر کنار در که شده تلقی مهم آنقدر مصرف مساله

 مصرف از که رسیده السالم علیهم معصوم پیشوایان از دیگری بسیار احادیث. نمود مسئوالنه و جدی اقدام باید صحیح مصرف برای بنابراین

، فروشی کم، دزدی راه از را نامشروع مال آوردن دست به حرمت نیز و است نموده مذمت را آدمی، ورزی بخل و مال کردن جمع، مال نادرست
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 لگویا اصالح به مصرف الگوی اصالح بنابراین است کرده نهی شدت به مشروع نا درآمدهای و ها کسب انواع و ربا، رشوه، اختالس، تقلب و غش

 .شود می مربوط بیشتر درآمد

 

 اسالم دیدگاه از فقرزدایی و فقر به نگاهی

 آن از گيريپيش و فقر درمان
 مسأله این به نگرش دو با  جااین در. است فقر درمان هایراه بررسی بعدی گام، جوامع و افراد فقر در مؤثر عوامل شناسایی از پس

 و اییشناس به، تهیدستان از برخی ناگوار بسیار وضعیت سبب به و است مشکل این به مقطعی و مدّتکوتاه نگاهی، اول نگرش.پردازیممی

 ررسیب مورد را فقر درمان و گیریپیش اساسی هایراه، دوم نگرش. پردازدمی مشکل این با رویارویی برای ضربتی و مدتکوتاه هایراه تبیین

 ریزیبرنامه و زمان به آن اساسی درمان طبیعی طوربه و شودمی ایجاد زمان طول در فقر زیرا؛ نامید بلندمدت توانمی را دومنگرش. دهدمی قرار

 .گیردمی قرار توجه مورد آن ضمن در افراد مشکل و است کالن سطح در بامسأله برخورد مباحث این هدف البته. دارد نیاز دقیق و منظم

 مدتکوتاه هايراه
 وضع به گیرسیده در تأخیر و برندمی سربه ناگوار موقعیتی در که است تهیدستانی به گیرسیده هدف، هاراه این در، شد گفته کهچنان

 .یابدمی تحقّق مرحلهسه در فقر ضربتی درمان. انجامدمی ناپذیرجبران هایزیان و هستی از هاآنشدن ساقط به هاآن

 انجام بارهنای درییکارشناسانه و دقیق کار تواننمی مقطع دراین، طبیعی طوربه. است تهیدستان از گروه این شناسایی، نخست گام ـ1

 از توانمی مثال برای. برد بهره، دهدمی نتیجه جنبی آثار ترینکم با و زمان ترینکوتاه در که، دیگر هایراه یا موجود ازآمارهای باید. داد

 .کرد استفاده افرادی چنین شناسایی در ،محل مساجد چون مطمینی هایپایگاه

 غیره و؛ زکات مانند شرعی وجوه( ب؛ دولت( الف: وجوددارد راه سه، بودجه تأمین برای. است طرح بودجه تأمین بعدی گام ـ2

 .مردمیهایکمک

. کرد تفادهاس مسیر ترینهزینهکم و ترینمطمین از باید نیز مرحله دراین. است شده شناسایی تهیدستان به وجوه رساندن، سوم گام ـ۸

 .دشون گرفته کار به طرح کننده آهنگهم و اجرایی بازوی عنوان به توانندمی، دارند زمینه این در تریموفق سابقه کهنهادهایی از برخی

؛ باشند سودمند بسیار مرحله دراین توانندمی، داشتند موثر نقشی مردمی هایکمک گردآوری و تنگدستان شناسایی در که، مسجدها چنینهم

 مهم این، شوندمی دهیسازمانمردمی هایهسته در جماعت امام نظر زیر که، فعّال جوانان و افرادنیکوکار یاری به توانمی، محل هر در یعنی

 .یابد تحقق واسطه بدون رسانیکمک عملیات تا کرد معرفی نیکوکار افراد به را تنگدست هایخانواده توانمی البته. داد انجام را

 وجود مختلفی هایراه، جامعه اقتصادی وضعیت نیز و افراد خاص مشکل و موقعیت به توجه با، نیز افراد بین کمک اعطای شیوه درباره

. باشد نهالحسقرض وام یا بالعوض شکلبه تواندمی، افراد وضعیتبه توجه با، نقدی هایکمک. باشند غیرنقدی یا نقدی تواندمی هاکمک. دارد

 .باشد(… و پوشاک و خوراک) کاال صورت به تواندمی نیز نقدی غیرهایکمک

 لمشک ّحل و رسانیکمک تسهیل بر عالوه، مسکونی هایدرمجتمع، دارند قرار ناگواری اقتصادی موقعیت در که فقرا از بخشی خانه

 .کندمی فراهم فقرشان اساسی درمان برای را زمینه، هاآنمسکن

 بلندمدت هايراه
 فقر از گیریپیش هایراه ـ1

 هک دارند اتّفاق داکتران و متخصصان همه کهچنان؛ استآن آمدن پدید راه بستن ،مشکلی هر با برخورد اصولی شیوه کلی طور به

 برای یهایسیاست اجرای نیز فقر مشکل با مبارزه در. است ترمهم و ترآسان آن درمان از ،بیماری پیدایش از جلوگیری و بهداشت به پرداختن

 .آیدمی شمار به گام ترینمهم ،آن پیدایش هایزمینه بردن بین از

 یک در. برشمردیم را مختلفی عوامل، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی هایجنبه در فقر پیدایش علل بررسی در، گذشته بحث در

 .قرارگیرد توجه مورد یادشده عوامل بردن بین از باید، فقر پدیده از جلوگیری برای، سنجیدهریزیبرنامه

 اجتماعی و فرهنگی عوامل با مقابله( الف

 : از اندعبارت اجتماعی و فردی فقر اجتماعی و فرهنگی عوامل، خالصه طور به

 ؛کار در استقامت عدم و تنبلی 1٫

 ؛گیبرنامهبی 2٫

 ؛آخرت و دنیا درباره نادرست دیدگاه ۸٫

 ؛نفس به اعتماد عدم و گیخودباخته ۹٫
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 ؛جامعه در فساد و گناه ترویج ۵٫

 ؛فقر اظهار و گدایی، اعتیاد 7٫

 قتشوی. است متفکّران وسیلهبه دینی صحیح تعلیمات ارایه و فرهنگی کارهای دادن انجام، عوامل این زدودن جهت در گام ترینمهم

 امید، اطنش ایجاد که است بدیهی. نمایدمی موثّر بسیار راه این در نیز کوشش آخرتیِ و دنیایی آثار به هاآن دادن توجّه و تالش و کار به مردم

 نتیجه کشیدن تصویر به.است جامعه در تالش و کار فرهنگ گسترش برای اوّلیه شرط، جوانان بین در عقیدتیهایپایه استحکام و آینده به

 بستن کاربه سایه در که، اسالمی عظیم تمدّن یادآوری نیز و اندیافته دست بزرگ هایموفّقیت به استقامت و تالش سایه در که افرادی تالش

 جامعه معنوی ابعاد تقویت، این بر افزون. دارد بسیار تأثیر مردم گیخودباخته و نومیدی، تنبلی روحیه زدودن در، یافت تحقق دین هایآموزه

 دیهیب. کندمی جلوگیری گناهان به، جوان نسل ویژهبه مردم آوردن روی از، آن بارمرگ آثار تبیین و اعتیاد و گناه هایزمینه بردن بین از و

 .نمایدمی ضروری امری هاآن به جوانان تشویق و آموزشی و علمی نیز و ورزشی و تفریحی امکانات کردن فراهم، امور این نفی کنار در که است

 آنان برای شغلی امکانات ایجاد نیز و هاآن ییحرفه و فرهنگی آموزش، مشخص مراکزهای در هاآن آوریجمع، ییحرفه  گرانگدایی با برخورد

 .دارد سزاییبه نقش فوق هایسیاست کارآمدی در، حکومتی های رسانه ویژه به، گروهی هایرسانه. آیدمی شمار به هاسیاست از بخشی

 طبیعی عوامل با مقابله( ب

 زا هاییگروه شدن تهیدست موجب زلزله و سیل، خانواده سرپرست گیکارافتاده از و مرگ چون طبیعی عوامل گاه، گذشت کهچنان

 :است الزم اساسی کار دو جهت این در. شودمی جامعه

  ابنده در ایمنی اصول رعایت و بندسیل ایجاد مانند، طبیعی عوامل از ناشی هایآسیب رساندن حداقل به جهت در اقداماتی انجام 1٫

 .هاساختمان و هاجاده و

 .عیطبی حوادث قربانیان و سرپرستانبی، گانافتاده کار از دادن قرار پوشش تحت منظور به، اجتماعی تأمین سیستم تقویت 2٫

 

  اسالمی اقتصاد
 بین ابطهر کشف علم اقتصاد علم. است بشر زیاد نیازهای بیشتر هرچه کردن برآورده  برای محدود منابع بهینه تخصیص علم ، اقتصاد

 یا "منزل رتدبی".است شده اقتصاد علم بخصوص علوم رشد  و پیدایش باعث رفاه و  توسعه به عالقه یا بشر های نیاز.است اقتصادی هایپدیده

 علم اقتصاد.است مفهوم همان که گویندمی منابع  بهینه تخصیص امروز.اندگفته اقتصاد علم برای  ابتدا که بوده درستی تعریف معاش تدبیر

 کسب دفه با کننده تولید. است خویش مطلوبیت افزایش بدنبال اغلب کننده مصرف.است( حقوقی و حقیقی) افراد اقتصادی رفتار مطالعه

 فرادا ثروت آن تبع به و  جامعه ثروت افزایش کالن سطح در اسالمی اقتصاد نظام اصلی یا عالی هدف.  گماردمی همت تولید به سود و درآمد

 تردیدی است اقتصادی هاینظام همه هدف رفاه و ثروت افزایش که موضوع این در. است دینی تعالیم درچارچوب"عمومی رفاه "و جامعه

 غائی فهد.شودمی مربوط آنها غائی هدف به اقتصادی درامور هانظام تفاوت. است اقتصادی هایوتکنیک علم هدف این تحقق ابزار البته.نیست

 مادی مکاتب حتی. دارند غایی هدف، رفاه افزایش اصلی هدف بر عالوه هم مکاتب همه. گرددمی تعیین اقتصادی مکتب درچارچوب هم

، کندمی بیینت را ومصرف توزیع، تولید بهینه شیوه اقتصاد علم هایاندیشه وسلطه توسعه برای ایوسیله را اقتصاد شودمی تصور آنچه برخالف

 این بر فمصر تحلیل. شود حداکثر جامعه رفاه تا شود توزیع چگونه. شود حاصل محصول بیشترین هزینه کمترین با که شود تولید چگونه

 ابزار اداقتص علم. دارد قرار اقتصاد علم درحوزه نیز گیردمی شکل مختلف عوامل تاثیر تحت کننده مصرف بهینه تقاضای چگونه که اساس

 ینهاد مالحظات گرفتن نظر در با و اقتصادی مکتب هایومحدودیت قیدها چارچوب در که است( جامعه و فرد) اقتصادی وضعیت سازیبهینه

 اقتصاد اهداف. است جامعه درهر اقتصاد علم تبیینی حیطه اجتماعی نهادهای قواعد و مکتب قوانین رعایت دیگر عبارت به. کندمی عمل

 اهداف لماًمس. است یافته سامان آنها به دستیابی برای، خود خاص ساختار و الگوها، مبانی با اسالم اقتصادی نظام که هستند مقاصدی، اسالمی

 از و انسان غایی هدف مسیر در، سویی از اهداف این. شودمی گیرینتیجه مستقیم غیر طور به اسالمی اقتصاد بر حاکم بینیجهان از مزبور

 مدره اخالقی و سیاسی، اعتقادی مباحث با اقتصادی مباحث، اسالم در. است تعریف قابل اسالمی هاینظام سایر اهداف با متناسب طرفی

 موجب ردیگ هاینظام از، اسالم اقتصادی نظام جداانگاری که ایگونه به؛ شودمی تعریف آنها اساس بر، اقتصادی روابط رفتاری الگوی و آمیخته

 توسعه کشوری ایران که شده ترسیم ای گونه به 1۹2۹ سال تا کشور آینده انداز چشم، سند اساس بر ایران در .گرددمی آن نادرست فهم

 هایچالش زا یکی و المللبین روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالمی هویت با منطقه در فناوری و علمی، اقتصادی اول جایگاه با است یافته

 .است مطمئن انرژی تأمین، اهداف این به دستیابی برای کنونی

 اب شودمی تالش، رواین از. دارد وجود هم یافته توسعه و توسعه حال در کشورهای از بسیاری در بلکه ما کشور در تنها نه مشکل این

 مصرف، انرژی هایحامل قیمت تعدیل و صحیح مصرف زمینه در راهنمایی، مصرف میزان از انرژی مصرف بر کافی نظارت و استاندارد تدوین

 .شود فراهم زیربنایی توسعه و محیطی زیست نیازهای و کرده کنترل کشور در را انرژی
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 تیح، کشورها سایر به نسبت ما کشور مردم سرانه مصرف میزان، انرژی انواع تولید فرایند از مردم سازی آگاه، مصرف مدیریت آموزش

...،  و نرژیا مصرف اقالم از برخی در کشورها این به نسبت ما کشور مصرف میزان برابری و دارند ما از بیشتر مراتب به جمعیتی که کشورهایی

 .کندمی بیان را انرژی از بهینه و صحیح استفاده آموزش و مردم به رسانی اطالع ضرورت که است مواردی از جملگی

 

 پژوهش اهداف
  اصلی هدف

 ثروت عادالنه توزیع آموزش کیفیت رفتن باال نتیجه در زدایی فقر با آن مثبت ارتباط و مصرف درست الگوی ایجاد

 :جزئی اهداف

 اسالمی اقتصاد در مصرف الگوی بررسی

 بین از نتیجه در  ثروت عادالنه وتوزیع مصرف الگوی بین موثر ارتباط بردن باال برای  ها سازمان و دولت ای حرفه های روش بکاربردن

 جوامع در فقر نسبی بردن

 

 تحقيق هاي یافته
 زا برای تواندمی فقرزدایی هایپروژه در دولت مشارکت و است مهم بسیار فقرزدایی برای مصرف درست الگوی و اسالمی  جامعه وجود

 و نفوذ و ثربخشیا، آنها شناسایی از اعم مختلف جوامع و دولتی سازمانهای فراروی که مشکالتی وجود این با. کند شایانی کمک آن بردن بین

  سازمانهای. است زمان هم اقدامات از ایمجموعه مستلزم فقر باطل دور شکستن که است این حاصله نتیجه، دارد وجود مالی تأمین نهایت در

 رد سیاسی و اجتماعی، اقتصادی تحول فرآیندهای کنندهتسهیل و نموده فراهم جامعه در را فقیر مردم مشارکت امکان مدنی وجامعه دولتی

  .باشندمی جامعه افراد و ها گروه سطوح

 

 تحقيق روش
 اسالمی اداقتص،  مصرف الگوی  چیستی و چرایی، چگونگی به، آن در که است تحلیلی و توصیفی، تحقیق این در استفاده مورد روشهای

 . دانست مصرف الگوی اصالح شروع نقطه مناسبترین توان می را  دولت که است شده پرداخته فقرزدایی در آن الزامات و

 

 تحقيق پيشينه
ش خب این در. شود می تقسیم خارجی تحقیقات از کوچکی وبخش داخلی تحقیقات اصلی بخش دو به حاضر پژوهش پیشینه بخش

 .گردد ارائه، است شده انجدام اقتصاد در مصرف الگوی بحث روی بر کشور از خارج و داخل در که مشابه تحقیقات است شده تالش

 

 کشور داخل در شده انجام تحقيقات
 مانمسل فرد یک،  مصرف الگوی:  مسلمان فرد یک مصرف مورد در نور پیام ارشد  کارشنای دوره میرمعزی دکتر کالن اقتصاد کتاب)

 می، ماند می باقی مسلمان فرد مصرف از بعد که را مازادی درآمد. دهد می اختصاص واجب مصارف شامل خود مصارف به ابتدا را خود درآمد

 از رت بزرگ مسلمان کننده مصرف برای مصرف بر مازاد درآمد گذاری سرمایه بازده اگر. کند گذاری سرمایه یا دهد اختصاص انفاق به تواند

 (کند می گذاری سرمایه را خود مصرف بر مازاد درآمد صورت آن در، باشد آن آخرتی مصرف پاداش

 (آمریکا و اروپایی کشورهای سوی از ایران اقتصادی تحریم به ساالری مردم روزنامه در1۸۸7ساالری مردم روزنامه کریمی صغری)

 درآمدهای از استفاده و مالیات آوریجمع کارآیی،  اجتماعی هایبخش در دولت گسترده گذاریسرمایه مانند: نگار روزنامه صبوری نیما(

 شایانی نقش فقر نسبی بردن بین از در نهاد مردم هایسازمانپویاینقش،  مالی منابع به هابنگاه و افراد ترمناسب دسترسی،  سازیخصوصی

 ).دارند

 )کریم قرآن از آیاتی(

 

 خارج در شده انجام تحقيقات
 اهداف عنوان به اجتماعی دیگرتغییرات و درآمد توزیع بهبود، توسعه شتاب طریق از فقر کاهش 1۸۱2، متحد ملل سازمان منشور)

 (است مناسب نالمللی بی توسعه استراتژی یک عمده
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 ها داده تفسير و تحليل و تجزیه
. تاس ضروری و الزم امری راهبردی رویکرد و اصولی نگاه اتخاذاسالمی  اقتصاد در فقرزدایی چگونگی و مصرف الگوی اصالح مقوله در

 حسطو در مصرف الگوی اصالح. گیرد قرار نظر مد موضوع مختلف سطوح و ابعاد و پذیرد انجام جانبههمه و جامع باید عملی راهکارهای طراحی

 آیدمی شمار به کشور آن ثروتهای جزء کشور هر ذخایر و منابع زیرا. باشد مطرح تواندمی فردی و خانوادگی، ایحرفه، سازمانی، ملی مختلف

 از. است تفاوتبی ثروتش و هادارایی به نسبت واقع در، باشد تفاوتبی خود منابع غیراصولی مصرف به نسبت کشوری اگر که معنی این به

 هزینه آن اقتصادی هایزیرساخت توسعه و رشد برای تواندنمی، شودمی تبلیغ و توجیه آن در گراییمصرف که کشوری درآمدهای دیگر سوی

 از.  شود می فقر کردن ریشه باعث نیز و شد خواهد کشور سطح در غیراصولی و رویهبی مصرف هزینه ناخواه، خواه نیز درآمدها این. شود

 و رشد و وریبهره افزایش و بهینه مصرف جهت عملی الگوی ارائه هستند مصرف الگوی اصالح اصلی کننده کنترل و بازیگر انسانها که آنجائی

 اهدخو ضرورت  درآمد کم قشر به ثروتمندان سرمایه از بخشی تخصیص و درست مصرف سازی فرهنگ برای الزم های اموزش و پایدار توسعه

 امام. دارد معنا نیز عمومی اقتصاد حوزه در یابد می مفهوم و معنا اسالمی اقتصاد حوزه در اینکه بر عالوه جویی صرفه همه این با. داشت

 و دانسته آور ضمان را آن بلکه داند می حرام و نادرست تنها نه را برق و آب در نیاز از بیش و زیاد مصرف که است اساس این بر( ره) خمینی

 آدمی راهنمایی و هدایت کتاب قرآن زیرا؛ است پرداخته مختلف ابعاد از مساله این به نیز قرآن .شمارد می مدیون جامعه به نسبت را شخص

 سیرم در انسان که این برای و داشته توجه، دارد آرامش و آسایش مساله با تنگاتنگی ارتباط که اقتصادی مساله به و است کمال سوی به

 لتحلی و نگرش بازخوانی. است پرداخته نیز آن های هزینه و درآمد کسب درست و مناسب های روش و اقتصاد مساله به کند حرکت کمالی

 واکاوی رآنق دیدگاه از را مساله این تا است تالشی حاضر نوشتار. کند کمک درست های شیوه به یابی دست برای زمینه این در تواند می قرآن

 .نماید

 

  پيشنهادي هاي حل راه
 فرادا میان  گروهی روابط ایجاد فقر بردن بین از و مصرف درست الگوی با بخش اثر ای رابطه ایجاد برای اقتصادی های سازمان و دولت

 یعنی جویی صرفه اسالمی جوامع در مصرف الگوی اموزش مانند عواملی به توجه.کنند اقدام ارتباط ایجاد به نسبت پایه فقیر اقشار با ثروتمند

 رد و است اساسی و مهم بسیار هزینه و درآمد میان تعادل ایجاد برای مساله این. است آن مناسب و درست شکل به چیزی مصرف مفهوم به

  .باشد ساز سرنوشت و تاثیرگذار تواند می نیز خانواده اقتصاد حوزه

 

  گيري نتيجه
 هایشاخص ارتقای موجب، است هرکشوری در انرژی منابع از استفاده صحیح روش کردن نهادینه معنی به که مصرف الگوی اصالح

 تا شود می موجب بهینه مصرف الزام، دیگر سوی از. کرد خواهد فراهم را جامعه در عدالت گسترش زمینه و شده هاهزینه کاهش و زندگی

 وزیعت فرصت، جهانی استانداردهای با مطابق بهینه تجهیزات و وسایل ساخت و طراحی در فناوری ارتقای از ناشی علمی پیشرفت بر عالوه

 مردم  نزدیک آینده در که است امید .شود فراهم نیز است بوده توجه مورد کمتر که هایی بخش سایر در پیشرفت آن تبع به و منابع مناسب

 مشکل هاتن و باشدنداشته وجود غذایی مواد یارانه ارائه به نیازی، آلایده جهان یک در، کشورها تمام یکپارچه تالش با و مصرف درست الگوی با

 کمی با نیز نآ که باشد تکنولوژی مبنای بر پیشرفته هایسیستم این ارائه برای جهان فقیر کشورهای در تکنولوژی نبود مشکل حل اساسی

  فعال و قوی مشارکت با که است فقرزدایی در  درست مصرف الگوی مؤثر نقش خصوص در مقاله این. بود خواهد شدن حل قابل سعی

 شده رغیبت گیریهاتصمیم در شرکت به، یافته افزایش فقیر افراد تولیدی ظرفیتهای  کارافرینی ایجاد و جوامع غنی واقشار دولتی سازمانهای

 و بینی جهان از پذیرفته تأثیر، ای جامعه هر در مصرف مقدار. گرددمی فراهم فقر گردونه از خروج و فقرا توانمندی موجبات مجموع در و

 در، است افراطی گرایی مصرف ترویج برای جوامع سازی یکپارچه پی در تبلیغی امپریالیسم که گونه همان. است جامعه آن فکری مکتب

 .است اقتصاد و اعتدال به یابی دست دنبال به اسالم بخش حیات مکتب، مقابل

 

  پيشنهادات
 قران دیدگاه طبق بر مصرف الگوي-1

 از و اساسی اصلی، متناسب و درست مصرف معنای به جویی صرفه و روی میانه و مصرف در اعتدال، قرآن و اسالم ازنظر درحقیقت

 و مونهن جامعه به رسیدن برای اسالمی امت و جمعی و شخصی کمال به یابی دست برای مؤمنان که باشد می اسالمی اقتصاد نخستین اصول

 .کنند عمل ان طبق بر و دهند قرار خویش اقتصادی نظام در را آن بایست می برتر
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 بحران زمان در جویی صرفه-2

 می شد اقتصادی کاالی چند یا یک در بحران دچار ای جامعه اگر. کند می پیدا ای تازه مفهوم و معنا بحران زمان در جویی صرفه

 هک است میانه و اعتدال حد در مصرف کم معنای به گاه جویی صرفه که است زمان این در. برهند آن از تا کنند تالش چنان همگان بایست

 .شود پرهیز اسراف از و شود داده پاسخ جامعه یا و شخص اصلی و اساسی نیازهای تنها

 کند می ایجاب همگانی وظیفه که دریافت توان می نیست نوشتار این حوصله در که دیگر آیات و مطالب بسیاری و مطالب این همه از

 عمل اقتصادی پذیرش مورد های چارچوب براساس تا است موظف ما از هریک و کنیم تالش اقتصادی کاالهای بهینه و درست مصرف در تا

 .نکند اسراف و روی زیاده اقتصادی کاالی مصرف در و کند
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