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 قرآن و صرفه جويي :

اصوال نگاه قرآن به مسئله اقتصادي نگاهي در راستاي بهره وري مناسب و درست از امكانات و وسايلي 

است كه خداوند در اختيار بشر به طور مستقيم و يا با توليد و كار قرار داده است. از اين رو از مردم مي 

استفاده قرار داده و از اتراف و تبذير و عدم خواهد كه هر چيزي را درست و به شكل مناسب آن مورد 

 بهره مندي از آن خودداري ورزند.

به سخن ديگر در اسالم همواره سخن از اقتصاد است. اقتصاد كه از واژه قصد گرفته شده به معناي 

و ميانه روي و اعتدال است. )مفردات راغب اصفهاني ذيل واژه قصد( از اين رو بنياد امور در حوزه توليد 

توزيع و مصرف كاال در بينش و نگرش قرآني ميانه روي است. هرگونه رفتارهاي بيرون از اين چارچوب 

از نظر قرآن نه تنها نادرست و نابهنجار بلكه گناه و گاه جرم قانوني تلقي مي شود. همان گونه كه زياده 

ت همينطور عدم استفاده روي و اتراف و اسراف و تبذير امري مردود و نادرست و گناه شمرده شده اس

از نعمت هاي حالل خداوند و عدم بهره مندي از آن در راستاي آسايش و آرامش و كمال، امري مذموم و 

ناپسند دانسته شده و شخص مورد نكوهش و توبيخ قرار گرفته است كه چرا حالل خدا را بر خود حرام 

 مي سازد و از آن ها بهره مند نمي شود؟

سوره انعام از مردم مي خواهد كه از اسراف و تبذير دوري ورزيده و  141ون آيه خداوند در آياتي چ

سوره اعراف از مردم مي خواهد كه از  11هزينه هاي خويش را در چارچوب اعتدالي قرار دهند. در آيه 

اسراف نكنند؛ زيرا اسراف امري  نعمت هاي خداوند استفاده كرده و از آن بخورند و بياشامند ولي

  .ند در نزد خداوند است و اهل اسراف را خداوند دوست نمي داردناپس
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 ضرورت اعتدال در مصرف :

سوره انعام به مسئله اعتدال در مصرف اشاره دارد كه همان معناي صرفه جويي و بهينه سازي  141آيه 

و تبذير را مصرف در اقتصاد امروز جهان است. خداوند در اين آيه اعتدال در مصرف و دوري از اسراف 

سوره اسراء و  62سوره اعراف و نيز  11اصلي مهم در هزينه كرد اموال اقتصادي برشمرده و در آيه 

 سوره فرقان برآن تأكيد مي ورزد. 26همچنين 

درحقيقت ازنظر اسالم و قرآن، اعتدال در مصرف و ميانه روي و صرفه جويي به معناي مصرف درست و 

ل نخستين اقتصاد اسالمي مي باشد كه مؤمنان براي دست يابي به متناسب، اصلي اساسي و از اصو

كمال شخصي و جمعي و امت اسالمي براي رسيدن به جامعه نمونه و برتر مي بايست آن را در نظام 

 اقتصادي خويش درنظر گيرند.

ظام از آن جايي كه قرآن كتاب هدايت آدمي و جامعه بشري به سوي تعالي و كمال است، برنامه ها و ن

اقتصادي آن نيز در همين چارچوب مي باشد. از اين رو خداوند بر لزوم وسيله قرار گرفتن ابزارهاي 

( و مي كوشد تا با جمع ميان 66اقتصادي براي تحصيل امر معنوي واخروي تأكيد مي كند )قصص آيه 

و آيات  114ء آيه و نسا 601دنيا و آخرت در حوزه اقتصادي مردم را به سوي كمال سوق دهد )بقره آيه 

 ديگر(

و هود آيه  58اگر از نظر اسالم، سالمت اقتصادي و پرهيز از فسادانگيزي در حوزه اقتصادي )اعراف آيه 

( و تصحيح روابط اقتصادي جامعه، هم پاي مسايل اعتقادي و عبادي در صدر برنامه هاي 52تا  54

و ده ها آيه ديگر(  151تا  166و شعراء آيات  56تا  54و هود آيات  58پيامبران قرار دارد )اعراف آيه 

اين امر نمي تواند جز با صرفه جويي و بهينه سازي مصرف همراه باشد؛ زيرا اقتصاد در هرحال بستري 

 براي تكامل بشري است و به عنوان هدف ابزاري و يا مياني مطرح مي باشد كه مي بايست آدمي با

بهترين شيوه مصرف و استفاده درست و مناسب، خود را در جايي قرار دهد كه بتواند رشد و كمال 



 

3 
 

خويش را ادامه دهد. از اين رو همان اندازه كه اسراف و اتراف و تبذير زشت و ناپسند است استفاده 

 نكردن درست از نعمت هاي خداوندي نيز به معناي ناديده گرفتن ابزارهاي كمالي است.

( و امور ا قتصادي و معيشتي مردم داراي 8زنظر قرآن، اقتصاد و ثروت مايه قوام جامعه است )نساء آيه ا

( دارد و براين 666و 166و 51و 41و 11و 1جايگاهي مهم در حد مسايل اعتقادي و عبادي )بقره آيه 

ت كنند تا اساس مي بايست همگان از شخص و جامعه و دولت در مسير اقتصاد سازنده و مثبت حرك

فرصت هاي برابر براي همگان جهت دست يابي به همه ابزارهاي رشد و تكامل فراهم آيد. بنابراين 

هركسي كه با مصرف زياد و اتراف و تبذير و اسراف بخشي از ابزارهاي رشدي و كمالي را از ميان ببرد 

 مي بايست پاسخ گوي خدا و جامعه انساني باشد.

 صرفه جويي در بحران :

ن كه گفته شد صرفه جويي در زمان بحران معنا و مفهوم تازه اي پيدا مي كند. اگر جامعه اي دچار چنا

بحران در يك يا چند كاالي اقتصادي شد مي بايست همگان چنان تالش كنند تا از آن برهند. در اين 

ازهاي اساسي زمان است كه صرفه جويي گاه به معناي كم مصرف در حد اعتدال و ميانه است كه تنها ني

 و اصلي شخص و يا جامعه پاسخ داده شود.

سوره يوسف خداوند به ضرورت صرفه جويي در زمان بحران هاي اقتصادي اشاره مي كند و  44در آيه 

بر لزوم برنامه ريزي ازسوي دولت مردان براي مقابله و يا حل بحران هاي اقتصادي  44و  44در آيات 

 تأكيد مي ورزد.

شاره به مسئوليت هاي دولت نشان مي دهد كه عوامل طبيعي بوجودآورنده بحران نمي اين آيات ضمن ا

تواند توجيه گر رفتارهاي دولت باشد و دولت ها موظف هستند كه حتي براي شرايط فوق العاده چون 

 خشكسالي برنامه ريزي كنند.

لت هاي فوق العاده، از بنابراين بهره مندي از ابزارهاي پيش بيني اوضاع و آمادگي دايمي براي حا

 ضروريات و مسئوليت هاي دولت است كه در آيه مورداشاره قرار گرفته است.
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لزوم جيره بندي از ارزا ق و كاالهاي اقتصادي در وضعيت كمبود و تنگناهاي اقتصادي از مطالبي است 

 سوره اعراف بدان توجه داده شده است. 106سوره بقره و نيز  06كه در آيات 

ارت حكومت و دولت بر امور اقتصادي از توليد گرفته تا توزيع و مصرف آن ازجمله وظايف و لزوم نظ

سوره يوسف آمده است. مديريت توزيع و اصالح در  55و  44مسئوليت هاي دولت است كه در آيه 

توليد و توزيع و مصرف به عنوان وظايف پيامبران و دولت هاي اسالمي امري است كه در آيات مختلف 

 سوره هود و آيات ديگر بدان اشاره شده است. 40تا  44ويژه  به

از همه اين مطالب و بسياري مطالب و آيات ديگر كه در حوصله اين نوشتار نيست مي توان دريافت كه 

وظيفه همگاني ايجاب مي كند تا در مصرف درست و بهينه كاالهاي اقتصادي تالش كنيم و هريك از ما 

رچوب هاي مورد پذيرش اقتصادي عمل كند و در مصرف كاالي اقتصادي موظف است تا براساس چا

 زياده روي و اسراف نكند.

 


