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 مفهوم صرفه جویی :

صرفه جویی به مفهوم مصرف چيزي به شكل درست و مناسب آن است. این مساله براي ایجاد تعادل 

ميان درآمد و هزینه بسيار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نيز می تواند تاثيرگذار و 

تصاد شخصی معنا و مفهوم می سرنوشت ساز باشد. با این همه صرفه جویی عالوه بر اینكه در حوزه اق

 یابد در حوزه اقتصاد عمومی نيز معنا دارد. امام خمينی )ره( بر این اساس است كه مصرف زیاد و بيش

از نياز در آب و برق را نه تنها نادرست و حرام می داند بلكه آن را ضمان آور دانسته و شخص را نسبت 

 به جامعه مدیون می شمارد.

له از ابعاد مختلف پرداخته است؛ زیرا قرآن كتاب هدایت و راهنمایی آدمی به قرآن نيز به این مسا

سوي كمال است و به مساله اقتصادي كه ارتباط تنگاتنگی با مساله آسایش و آرامش دارد، توجه داشته 

و براي این كه انسان در مسير كمالی حركت كند به مساله اقتصاد و روش هاي مناسب و درست كسب 

هزینه هاي آن نيز پرداخته است. بازخوانی نگرش و تحليل قرآن می تواند در این زمينه براي درآمد و 

دست یابی به شيوه هاي درست كمك كند. نوشتار حاضر تالشی است تا این مساله را از دیدگاه قرآن 

 واكاوي نماید.

مفاهيم گوناگونی را  واژه عربی صرف كه به معناي تغيير و تحویل آمده است در علوم مختلف معانی و

بيان می كند. به عنوان نمونه در علم صرف و نحو به معناي ساختن صيغه هاي مختلف از یك اصل می 

 باشد كه در ادبيات عربی معروف و مشهور است.

در علوم قرآنی صرفه به معناي بازداشتن شخص از آوردن آیه و یا سوره اي است كه در مقام تحدي 

ین كه این نظریه درست و یا نادرست است سخنی نيست بلكه تنها بيان این كه انجام می گيرد. در ا

 صرفه به معناي بازداشتن شخص به شكل تكوینی از آوردن سوره و یا آیه نيز به كار رفته است.

در علم اقتصاد چون سخن از توليد و توزیع و مصرف است واژه صرفه جویی به معناي مصرف درست و 

ه در اختيار شخص قرار دارد و در ازاي آن كار و یا هزینه اي پرداخت شده است. مناسب چيزي است ك
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بنابراین صرفه جویی در ارتباط با مصرف چيزي است كه داراي ماليت می باشد و انسان در قبال آن كار 

 و یا هزینه اي پرداخته و یا می پردازد.

 صرفه جویی، كم مصرف كردن نيست :

معناي كم مصرف كردن معنا كرده اند ولی به نظر می رسد این معنا نمی تواند  عده اي صرفه جویی را به

اقتصادي باشد؛ زیرا هدف از توليد یك شی اقتصادي، مصرف آن است و مصرف چيزي زمانی به وقوع 

می پيوندد كه آدمی به آن نياز داشته باشد و با مصرف آن چيز نيازي از نيازهاي وي برآورده می شود. 

ن شخص الزم است تا در حد نياز و برآورد آن، چيزي را مصرف نماید و كم مصرف كردن نمی بنابرای

تواند نياز وي را برآورده سازد، مگر آن كه در مساله نياز به نيازهاي اساسی و نيازهاي غير اساسی و یا 

بایست در نيازهاي الزم و غير الزم توجه داده شود. در این صورت می توان گفت كه مصرف چيزي می 

 حد برآورد نيازهاي اساسی و الزم باشد.

ولی مشكلی كه در این جا خود را نشان می دهد آن است كه همان گونه كه نيازهاي آدمی به دو دسته 

نيازهاي اساسی و الزم و غير اساسی و غير الزم دسته بندي می شود و به شكلی اولویت خود را تحميل 

عنوان مواد مصرفی مورد توجه قرار می گيرد نيز اولویت بندي صادق می كند، در حوزه چيزهایی كه به 

 است. 

به این معنا كه هرچه نياز شخص و یا جامعه به چيزي اساسی و ضروري و الزم باشد آن چيز به شكل 

امري با ماليت بيش تر و اساسی تر مطرح می شود. از این رو ارزش نيازي انسان به چيز اقتصادي، آن 

 شمندتر می سازد چنان كه كم اهميتی آن نيز آن را در درجه دوم اهميت قرار می دهد.چيز را ارز

البته این امر به چيزهایی برمی گردد كه ارزش مالی داشته و براي توليد و تهيه آن نيازمند كار و 

پرداخت هزینه هستيم. بنابراین با آن كه هوا و اكسيژن براي آدمی داراي ارزش و اهميت بسيار و 

حياتی است ولی از آن جایی كه درحال حاضر براي آن هزینه اي پرداخته نمی شود و نياز به توليد آن 

نداریم و كاري براي آن انجام نمی دهيم چيزي بی ارزش بوده و از ماليت خارج می شود و سخن از 
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كسيژن مصرفی صرفه جویی در آن معنا و مفهومی ندارد؛ ولی اگر فرض كنيم كه در آینده براي توليد ا

انسان نيازمند توليد و یا كار براي آن باشيم می بایست براي آن ماليت قرار داده و درباره شيوه هاي 

 مصرف و استفاده آن سخن بگویيم.


