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چکيده
يکي از مسائلي که در فقه جايگاه مهم و البته مبهم دارد ،مسئله «شأن» است .اين مسئله به داليلي از جمله
قرابت مفهومي بسيار با عرف چندان مورد بررسي قرار نگرفته است .مسئله «شأأن» بأا توجأه بأه کأاربرد
گستردهاي که در مسائل فقهي به ويژه خمس ،نفقه ،زکات ،حج و ديون دارد ميتواند يکي از مهمتأرين و
تعيينکنندهترين عوامل در استخراج الگوي مصرف و هزينهکرد انسان مسلمان باشد .همچنين نظريه مصرف
تظاهري که نخستين بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظريهپردازي شد با مفهوم شأن که روي ديگر
آن موقعيت اجتماعي و اعتبار فرد ميباشد ،ارتباط تنگ اتنگ دارد .از اينرو مقاله درصددگويي به اين سؤال
است که چه ارتباطي بين اين دو نظريه که يکي در ادبيات فقهي اقتصأاد اسأيمي و ديگأري در نظريأات
اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسي نقاط قوت و ضعف هر يک به الگوي روشنتر و کارآمأدتري از
مصرف اسيمي نائل شويم .اين تحقيق با استفاده از منأاب کتابخانأهاي و اسأنادي و بأا روش توصأيفي -
تحليلي به بررسي هر يک از اين دو ديدگاه و مقايسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافي به دنبال
رسيدن به پاسخ مسئله تحقيق است فرضيهاي براي آن وجود ندارد .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد مصرف
متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتي چون تسري رشد اقتصادي و بيان منزلت اجتماعي فرد ،داراي آثار
سوء اقتصادي ،اجتماعي و حتي رواني مي باشد که سبب مصرف گرايي شديد در جوام غربي شده است.
اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسيمي نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکأه داراي
نقاط مثبت بيشتري همچون کاهش شکاف طبقاتي بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه
ميباشد؛ بنابراين الگوي بهينهاي براي مصرف فرد مسلمان ميباشد.
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مقدمه

يکي از مشکيتي که دنياي امروز به ويژه جوام اسيمي بأا آن مواجأه هسأتند ،مسأئله
الگوي مصرف است .اين مسئله از يک سو بخاطر کمبود مناب و محدوديتهايي که در
مناب طبيعي خدادادي وجود دارد ،از سويي ديگر بخاطر مشکيت زيستمحيطي ناشي
از مصارف انبوه و از بعدي بسيار مهمتر به سبب ايجاد مشأکيت روانأي و فرهنگأي و
اجتماعي ناشي از مصرفگرايي ،اهميتي مضاعف و صأدچندان يافتأه اسأت .مطالعأات
زيادي در غرب در اين زمينه صورت گرفته تا رفتار يک انسان عقييي را در رابطأه بأا
مصرف و عوامل مؤثر بر آن و متغييرهاي توضيحي آن شناسايي کنأد .البتأه در جوامأ
اسيمي همچون جامعه ما نيز اين امر از اهميتي خاص برخوردار است چرا که مردم مأا
متأسفانه به پيروي از غرب و جوام سرمايه داري ،الگوهاي مصرف غربي را جأايگزين
الگوي مصرف اسيمي کرده اند .البته اين امر تا حد زيادي ناشي از ابهامأات و مسأائلي
است که در مورد الگوي مطلوب اسيم از مصرف وجود دارد و اينکه هنوز بطور کامل،
جام  ،عميق و البته کاربردي استخراج نشده است .در الگوي مصرف اسيمي نيز عوامل
تعيينکننده و البته بيش تر سلبي و نه اثباتي توسط علما و انديشمندان اسأيمي؛ سأني و
شيعه استخراج شده است .لکن همانطور که ذکر شد اين الگو بيشتر با فاکتورهاي منفي
و سلبي همچون عدم اسراف و تبذير ،عدم اتراف ،عدم اتأيف و ،...تبأديل بأه الگأوي
کم مصرفي ،زهد کامل و مخالف با رشد و توسعه قلمداد گشته است .فلأذا بسأياري از
مردم از بکاربردن آن روي گردان هستند و در پياده کأردن آن ميأل و انگيأزهاي ندارنأد.
بنابراين اين الگو ،يک الگوي ناقص و غيرقابل کاربرد براي عموم جامعه ميباشد.
ابتدا در اين مقاله به بررسي مفهوم شأن و اصول موضوعه آن در آموزههاي اسيمي
پرداخته سپس مؤلفه ها و عناصر تعيينکنندهي آن را تا حد امکان بحث خواهيم کرد تأا
مشخص شود که مراد از شأن همان عرف اسأت يأا چيأز ديگأرگ آنگأاه بأا اهميأت و
کاربردهاي شأن در فقه شيعه آشنا خواهيم شد و نحوه تأثيرگذاري مقوله شأن بر مسائل
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فقهي را بحث خواهيم کرد .در بخش بعدي نظريه مصرف متظاهرانأه را در ميأان آراي
متفکرين و اقتصاددانان غربي بحث کرده و در نهايت با مقايسه اين دو و تحليأل نقأاط
ضعف و قوت آنها ،امکان سنجي ساخت الگوي مصرف اسيمي بر اساس مفهأوم شأأن
بررسي خواهد شد.
 .1پيشينه بحث شأن در ادبيات فقهي

دادگر و باقري ( )1386در تحقيقاتي راج به الگوي مصرف اسيمي و حد فقر شأرعي
به نکات ارزندهاي راج به شأن دست يافتهاند .ايشان مفهوم شأن را داراي يک محدوده
عرفي ،عقلي و عقييي مي داند و با توجه به نيازهاي مختلف افأراد ،نيازهأاي شأأني را
مرتبط با تفاوتهاي طبيعي و منطقي ميداند .به طور مثال اخأتيف در سأن ،وزن ،قأد،
گرما ،نور ،رطوبت هوا ،افعال گوناگون ،نيازهاي متفاوتي براي انسانها پديد مأيآورد و
اين نيازها ميتوانند شأنهاي متفاوتي را براي افراد پديد آورند .ايشان همچنين اخأتيف
در طبيعت ها را منشأ اختيف عادات و سييق مي داند .مواردي چون انتخاب نوع شغل
و کاالي مصرفي براي طبقات گوناگون سبب ايجاد عادتهاي مختلف شأده کأه خأود
مقتضي شأني خاص است .سطح معاشرت و موقعيت افراد در جامعه نيز هر کدام باعث
شکلگيري شأني براي افراد مي شود و بطور کلي فرهنگهاي متفاوت شأنهاي متفاوت
بوجود مي آورد .آنها از ميان ابعاد شأن ،چند بعد خاص را مورد تأکيأد قأرار مأيدهنأد:
شأن فيزيکي و مرتبط با محيط جغرافيايي ،شأن درآمدي متناسب بأا درآمأد فأرد ،شأأن
عادتي متناسب با عادات مصرفي و ديگر عادات اقتصادي فرد ،شأن سليقه اي مربوط به
انتخاب نوع شغل ،شأن اجتماعي حاصأل از روانشناسأي اجتمأاعي و شأأن معنأوي و
اخيقي با توجه به درجه ايمان ،زهد و قناعت افراد.
عابديني ( )1378نيز بر اين عقيده است که کاربرد نخستين شأن ،شغل و کأار مهأم
بوده است .بعد به مقام و مرتبه حقيقي و سپس به مقام و جايگأاه اعتبأاري تغييأر معنأا
يافته است .به همين جهت بيشتأرين جايي که به کار رفته درباره خداوند متعال اسأت،
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مانند...« :کل يوم هأو فأي شأأن» (الرحمن )29 :در کتابهاي چهارگانه روايي شيعه که
حدود شصتبار اين واژه و بأرگأرفتههاي از آن ،به کأار رفتأه ،حأدود سأي مأورد آن
مربوط به خداوند است که ساحت او از مقام اعتباري به دور است و به مقام حقيقأي و
ذاتياش اشاره دارد .ولي اين واژه ،به تدريج بأراي امأور اعأتباري بأه کأار رفأت و در
اين معني استقرار يافت به طأوري که امروزه وقتي شأن گفته ميشأود ،تنهأا مقأامهأاي
اعتباري به ذهن ميآيد.
وي با ذکر مثالهايي از رعايت شئون در جامعأه بيأان مأيکنأد کأه ايأأن گأونأأه
شأأنها را به طور معمول ،عرف باز مي شناسد و گويا ميک و مأعأيأار آن ايأن اسأت
کأه وقت يک دکتر با ارزشتر از اين است که به جأاروکأشأي بپردازد و وقت رئأيس
قبيله نيز همين طور .رئيس اداره نيز از نظر شأغألأي مأرحأله بسيار باالتري از آبدارچي
دارد و نبايد خود را به حد درگيري با وي ،پايين بيأاورد .بأه نظأر او در ايأأن گأونأأه
موارد ،ارزشمندي وقت ،نوع تخصأص ،مرتبأه علمأي ،مرتبأه اجأتأأماعي و بايسأتگي
استفاده بهينه از فرصتها ،توانها و ...شأأن را تعيأين مأيکنأد و عأرف اجأازه چنأين
کارهايي را به اين کسان نميدهد و اگر انجام دهند ،آنان را سرزنش ميکند .وي بطأور
کلي بر اين نظر است که عرف شأنهايي را که برخاسأته از نيازهأا باشأد؛ چأه نأيأأاز
مأعأنوي ،چه مادي ،چه اجتماعي و سياسي و ...ميپأذيرد .ولأأي آنأچأأه فأأرد سأعي
مي کند خود را نيازمند آن بداند و با توجيه به خأود بأبأنأدد چأه با نسأبت دادن خأود
به مقام و موقعيتي باشد و چه با نأسأبأت دادن بأه فأرد صاحب جاه و مقام و چأه بأه
رخ کشيدن مال و منال باشد ،از ديد عرف پذيرفته نيست .بنابراين وي منشأ شأن را نياز
و مرج تأييد آنرا عرف مي داند بطوري که عرف نيز ترکيبي از مقام و منزلت همراه بأا
احتياج و نياز را در نظر ميگيرد و بر اساس آن حکم ميکند.

باقري ( )1388شأن را مرتبط با قاعده عسروحأرج در اسأيم مأيدانأد و توضأيح
مي دهد که در زماني که مردم عادت هاي حيلي پيدا کردهاند و در کوتاهمدت نميتوانند
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جز با مشقت آنرا تغيير دهند ،اين عادات ،جزء شئون آنهاست و بايد توسط سرپرسأتان
آنها و دولت رعايت گردد.
نوآوري اين مقاله در دو مورد ذيل ميباشد:
 .1بررسي دقيق و جام ساختار مفهومي شأن در فقه اسأيمي و کاربردهأاي
آن با تکيه بر رفتار مصرفي فرد
 .2مقايسه نظريه شأن با نظريه مصرف متظاهرانه در اقتصاد متعأارف و بيأان
ويژگي هاي ممتاز اين نظريه در راسأتاي شأناخت بهتأر الگأوي مصأرف
اسيمي ميباشد.
 .2معناي شأن

ميتوان براي کلمه شأن دو معناي لغوي و اصطيحي در نظر گرفت.
 .1-2معناي لغوي شأن

«شأن» واژهاي عربي است که در  4مورد در قرآن کريم ذکر شده و و آنچنانکأه راغأب
ميگويد کلمه »شأن» به معناي حال و امري است که بر وفق و به صيحيت پيش ميآيد
و اين کلمه استعمال نميشود مگر در احوال و امور بزرگ هم چنان که در آيأه »...کُأل
يوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» (الرحمن )29 :در همين معنا آمأدهاسأت .عيمأه طبرسأي(ره) ،مفسأر
بزرگ قرآن ذيل اين آيه ،حديثي از ابن عباس روايت ميکند که گفت :از چيزهايي کأه
خداوند تعالي خلق کردهاست لوح و صفحهاي سفيد از درّ است که دو صفحه جلأو آن
از ياقوت سرخ ميباشد ،قلم آن از نور و نوشته آن نور اسأت و خداونأد هأر روز 360
مرتبه بر آن نظر مي کند نظري که ايجاد مأي کنأد و روزي مأيدهأد و زنأده مأيکنأد و
مي ميراند و عزت مي بخشد و ذلّت مي دهد و هر چأه بخواهأد مأي کنأد .همچنأين وي
درباره ي معناي آيه »لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يوْمَئِذٍ شَأْنٌ يغْنِيهِ» (عبس )37 :مي گويد :يعني براي
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هر انساني از ايشان امر و گرفتاري بزرگي اسأت کأه او را از نزديکأانش مشأغول و از
ايشان او را منصرف ميدارد ( ،1360ج ،24ص.)86
بنابراين آن چنانکه از آيات قرآن در اين رابطه مشهود است ،کلمأه شأأن در مأورد
کارهاي بزرگ و حالتهاي خاص استعمال ميشود.
«شأن» در کتاب العين به معناي امر مهم (فراهيدي ،1410 ،ج ،6ص ،)287در کتاب
لسان العرب به معناي حأال و امأر مهأم و کأار آمأده اسأت (ابأنمنظأور ،1414 ،ج،13
ص .)230در مجم البحرين و قأاموس قأرآن نيأز بأه معنأاي امأر و حأال آمأده اسأت
(طريحي ،1416 ،ج ،6ص ،270قرشي ،1412 ،ج ،4ص .)1امأا در کتأاب التحقيأق فأي
الکلمات القرآن الکريم معناي دقيقتر و جام تري از شأن آورده شدهاست که آنرا از امر
و عمل و مانند آن متمايز مي سازد .وي معتقد است يگانه اصلي که در اين مأاده وجأود
دارد ظهور امر و تجلي عملي از حالت باطني است .توضيح اينکه شأن بأر اظهأارات و
ا عمال از حيث انتسابشان به فاعل و جهت صدور آن اطيق ميشود در حالي که عمأل
از حيث وقوع در خارج و تحققش در عالم ماده و طبيعت مأورد نظأر اسأت .شأأن آن
چيزي است که به مقتضاي حال و آنچه که قهراً يا اختيأاراً بأا آن مناسأبت دارد ظأاهر
مي گردد و در آن جهت صدور مدنظر است ح ال آنکه در عمل صأرف اختيأار فاعأل و
تحقق و وقوع عمل مراد نظر است (مصطفوي ،1426 ،ج ،6ص .)11-9در واق ميتوان
چنين خيصه کرد که منظور از شئون ،اعمالي است که انسأان بأه مقتضأاي حأاالت و
طبيعتها و اميال دروني خويش انجام ميدهد.
 .2-2معناي اصطالحي شأن

اما از آنجا که کلمه شأن در معناي اصطيحي اش در لسان فقها با مفهوم عرف و عادات
گره خورده است لذا از سوي ايشان تعريف دقيقي از آن نشده است و در واق شناخت
و درک آن به عرف واگذار شده است .لکن به سبب تغيير و تحأوالت زمانأه کنأوني و
اهميت زياد اين بحث و نقش تعيينکننده آن در مسائل مختلف فقهي در اين مقاله سعي

بررسي مقايسهاي مفهوم شأن در الگوي مصرف مسلمان و نظريه مصرف متظاهرانه 113 

شده است تا با بررسي متون فقهي و روايي ،مؤلفههاي تشأکيلدهنأده آن تأا حأدي کأه
ميسّر است ارائه گردد.
 . 3استخراج اصول موضوعه مسئله شأن توسط علما و فقها

در اين قسمت از مقاله به دنبال اصول موضوعه مفهوم شأن از منظر متون ديني هستيم.
 .1-3اصول موضوعه شأن در قرآن

در اينجا به آياتي از قرآن اشاره مي شود که به نوعي مستقيم يا غيرمستقيم به مقوله شأن
و کاربرد آن در جنبههاي گوناگون زندگي ميپردازد:
 ...« .1و آنان را به طور پسنديده ،به نوعى بهرهمند کنيد -توانگر به اندازه [تأوان]
خود ،و تنگدست به اندازه [وس ] خود[ .اين کارى است] شايسأته نيکوکأاران» (بقأره:
 .)236عيمه طبرسي در توضيح «متاعاً بأالمعروف» مأينويسأد :بهأرهمنأد سأاختن بأه
شايستگى و نيکى و منظور از «معروف» همين است که در حد وسط باشد نأه در حأد
اسراف و نه کمتر از معمول و بعضى مي گويند بايد نسأبت بأه امکانأات و وضأ مأرد
حساب شود و بعضى ديگر معتقدند که بايد نسبت به هر دو ميحظه شود هم امکانات
مرد و هم موقعيت و شخصيت زن زيرا نمي توان زن شريفه آزاد با زن کنيز آزاد شده را
يکسأأان در نظأأر گرفأأت (1360ش ،ج ،3ص .)47عيمأأه طباطبأأايي نيأأز در تفسأأير
شريفالميزان مي نويسد :اينکه چيزى به او بدهيد ،چيزى که عرف مأردم آن را بپسأندد
(البته هر کسى به اندازه توانايى خود ،ثروتمند به قدر وسعش يعنى بقدرى که مناسب با
حالش باشد ،بطورى که وض همسر مطلقهاش بعد از جدايى و قبل از جأدايى تفأاوت
فاحش نداشته باشد) ،و فقير هم به قدر وسعش ( ،1374ج ،2ص .)367البته الزم بأذکر
است آيه فوق ناظر به رعايت شأن در تأمين زنأدگي همسأر پأس از طأيق مأيباشأد.
بديهي است که با وجود چنين سفارشي نسبت به رعايت حق همسر پس از طيق ،بأه
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طريق اولي بايد در زندگي مشترک با وي نيز حقوق وي را متناسب با شأن وي رعايت
نمود.
« .2بر توانگر است که از دارايى خود هزينه کند ،و هر کأه روزى او تنأگ باشأد
بايد از آنچه خدا به او داده خرج کند .خدا هيچ کس را جز [به قأدر] آنچأه بأه او داده
است تکليف نمىکند( »...طيق.)7 :
...« .3و با آنها (زنان) بشايستگى رفتار کنيد( »...نساء .)19 :کأه در آيأه اول بأدان
پرداخته شد.
 .2-3اصول موضوعه شأن در روايات معصومين عليهم السالم

اين قسمت را در قالب چند اصأل موضأوعه کأه از روايأات معصأومين علأيهمالسأيم
استخراج گرديده است به اختصار ذکر ميکنيم.
 .1-2-3اصل حفظ عزت و کرامت انسان مسلمان

 .1حديث ابوبصير :عبدالعزيز نقل مي کند من و ابوبصير بر امام صأادق(ع) وارد شأديم.
ابوبصير به حضرت گفت :همانا ما دوستي داريم که مردي راستگفتار است و آنچنانکه
ما خدا را اطاعت ميکنيم او نيز چنين ميکند .سپس حضرت فرمود :اي ابامحمأد ايأن
کيست که چنين تعريفش ميکنيگ گفت« :عباس بنوليد بأنصأبيح» .حضأرت فرمأود:
خداوند وليد بن صبيح را رحمت کند .او را چه شده است اي ابامحمد ابامحمد گفأت:
فدايت گردم ،او خانهاي به ارزش 4هزار درهم دارد و نيز کنيز و غيمي دارد که هر روز
بين دو تا چهار درهم به شترش آب مينوشاند کأه ايأن بجأز هزينأه علأف اوسأت و
همچنين خانوادهاي نيز دارد .آيا او ميتواند چيزي از زکات بگيردگ حضأرت فرمودنأد:
بلي .سپس ابوبصير گفت :اما او صاحب اين اموال است .حضرت فرمودند :اي ابامحمد
آيا دستور مي دهي که به او امر کنم که خانه اش را بفروشد در حالي که آن خانه ،عأزت
او و زادگاهش است؛ يا اينکه کنيزش را که او را از گرما و سرما محافظأت مأيکنأد و
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آبروي او و خانواده اش را حفظ مي کند بفروشد و يا غيم و شترش را کأه همانأا مايأه
زندگاني و قوت اوست بفروشدگ نه .بلکه او زکات ميگيرد و براي او اين زکات حيل
است و نيازي به فروش خانه ،غيم و شتر نيست (شيخ کليني ،1407 ،ج ،3ص.)562
همانطور که از فرموده امام نتيجه ميشود حفظ و نگه داشت آبأروي افأراد ولأو از
طريق حفظ خانه و عدم فروش آن واجب است چرا که شأنيت فرد در جامعه و اعتبأار
وي با اين کار خدشهدار مي شود و اسيم حفظ عرض و آبروي مؤمن را از کعبه بأاالتر
ميداند (محدث نوري ،1408 ،ج ،9ص.)46
 .2حديث صحيح عمربن اذينه  :از امام باقر و امام صادق(ع) درباره مردي کأه صأاحب
خانه و عبد و خدمتکار بود سؤال شد که آيا وي زکات ميگيردگ ايشان فرمودنأد :بلأي
چرا که خانه و خدمتکار مال حساب نميشأود (حأر عأاملي ،1409 ،ج ،9ص .)236در
اين مورد از مال نبودن خانه و خدمتکار ميتوان چنين نتيجه گرفت که اين دو مورد بأه
حسب حال افرادِ آن زمان ،بيشتر جنبه حيثيتي و آبرويي داشأته و بعبأارت ديگأر جأزء
شئون فرد به حساب ميآمده است لأذا آن فأرد بأراي زکأات اسأتحقاق دارد .صأاحب
جواهر در ذيل اين دو حديث ميگويد :ظاهر اين دو حديث ،استثناي هر آنچه که مورد
نياز است همچون اسب سواري و لباسهاي تجمل و زيبأايي و نيأز کتأب علمأي (در
صورت نياز) از مال مي باشد بطوري که با داشتن آنها از حد فقر به حد غنا نمأيرسأد.
بلکه حتي ظاهر اين است که برخي از اين نيازها مواردي است که فرد بخاطر عأزت و
شرافتش بدان محتاج است (نجفي ،بيتا ،ج ،15ص.)319
 .2-2-3اصل رعايت سطح رفاه عموم مردم

يکي از اصول ثابت و تغييرناپذير اينست که يک مسلمان بايد زندگي خود را از زندگي
عموم جامعه جدا نداند و بايد زندگي خود را با زندگي عموم تطبيق دهد .معني نأدارد
در حاليکه عموم مردم در بدبختي زندگي ميکنند عأده ديگأر بأا مستمسأک قأراردادن
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آيه اي از قرآن 1در درياي نعمت غوطه ور شوند هر چند فرض کنيم از راه حيل بدست
آمده باشد (مطهري ،1385 ،ص .)127امام صادق(ع) که به اقتضاي زمان زنأدگي را بأر
خاندان خود توسعه داده بود ،در موقعيتي که نرخ خواروبار ترقأي کأرد و قحأط و غأي
بوجود آمد ،به خادم خود دستور داد تا همه آذوقه گندم در خانه امام را بفروشد و بعأد
مثل ساير مردم روز بروز از نانوايي گندم و نان تهيه کند و بعد دستور داد تا خادم نأان،
نيمي از نان را از گندم و نيمي ديگر را از جو تهيه کند (يعني همان نأاني کأه اکثريأت
مردم ميخوردند) (اقتباس از شيخ کليني ،1407 ،ج ،5ص.)166
 .3-2-3اصل آمادگي براي قيام و مخالفت با دشمن

ابوطيفور متطبب نقل ميکند :امام موسيبن جعفر(ع) از من پرسيدگ براي سأواري چأه
مرکبي داريگ گفتم بر درازگوش سوار مي شوم .فرمأود :بأه چأه مبلأر آنأرا خريأداري
کرد يگ گفتم به سيزده دينار .فرمود :اين اسراف است که استر را بگذاري و درازگأوش
را به  13دينار بخري .گفتم :سرور من اسب و استر مئونه و خرج بيشتري بأر مأيدارد.
امام فرمود :همانا کسي که مئونه و هزينه درازگوش را تأمين ميکند ،از عهده تأمين استر
نيز برميآيد .وانگهي مگر نمي داني آن کس که در ارتبأاط بأا ماسأت و اسأب سأواري
مجهزي دارد در حالي که آماده و منتظر امر قيام است و بدين وسأيله دشأمن مأا را بأه
خشم مي آورد و منسوب به ماست ،خداونأد روزياش را فأراوان و سأينهاش را بأاز و
گشاده مي سازد و او را به آرزوهايش ميرساند و اين کار نيز کمک به نيازمنأديهأايش
خواهدبود (شأيخ کلينأي ،1407 ،ج ،6ص .)535بنأابراين شايسأته اسأت تأا پيأروان و
منسوبان به امام عليه السيم براي مقابله با دشمن و آمادگي براي قيام و تقويت جايگاه و
نفوذ کيم خويش در برابر آنان ،شأن مصرفي مناسبي را اختيار نمايند.

 . 1قُلْ مَنْ حَرمَ زينَةَ اللهِ التي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطيِّباتِ مِنَ الرِّزْق (اعراف)12 :
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 .4-2-3اصل رعايت مقتضيات زمان و مکان

در سيرت پيشوايان دين به اموري برمي خوريم که به حسب ظاهر با يکديگر تنأاق

و

تعارض دارند که اگر چنانچه اين تعارض هاي ظاهري حل نگردد و هر کسي يک خبأر
و حديثي را مستمسک خود قرار دهد و عمل کند مستلزم هرجومأرج مأيشأود .شأهيد
مطهري در کتاب بيست گفتار معتقد است اين تعارض را خأود اسأيم بوجأود آورده و
روح زنده و سيال تعليمات اسيمي آنرا ايجاب ميکند و به نوعي درسي بسيار بزرگ و
آموزنده است ( ،1385ص .)124در زمان حضرت امام صادق(ع) گروهي پيدا شدند که
سيره ي رسول خدا در زهد را به معناي بياعتنايي به دنيا و احتأراز از آن معنأا کأرده و
معتقد بودند که مسلمان هميشه و در هر زماني بايد کوشأش کنأد از نعمأتهأاي دنيأا
دوري کند (شهيد مطهري ،1385 ،ص .)126سفيان ثوري ،يکأي از افأراد متصأوفه و از
فقهاي اهل سنت ،روزي بر حضرت وارد شد ،ديد امام جامه سفيد و لطيأف و زيبأايي
پوشيده ،اعتراض کرد و گفت :يابن رسولاهلل سزاوار تو نيست کأه خأود را آلأوده دنيأا
سازي .امام به او فرمود :ممکن است اين گمان براي تو از وض زندگي رسأول خأدا و
صحابه پيدا شده باشد .آن وض در نظر تو مجسم شده و گمان کرده اي اين يک وظيفه
است از طرف خداوند مثل ساير وظايف و مسلمانان بايد تا قيامت آنأرا حفأظ کننأد و
همان طور زندگي کنند .اما بدان که اين طور نيست .رسول خدا در زمان و جايي زندگي
ميکرد که فقر و تنگدستي مستولي بود ،عامأه مأردم از داشأتن وسأايل و لأوازم اوليأه
زندگي محروم بودند .اگر در عصري و زم اني وسايل و لوازم فأراهم شأد ديگأر دليلأي
براي آن طرز زندگي نيست بلکه سزاوارترين مردم براي استفاده از موهبأتهأاي الهأي
نيکان زمانهاند (شيخ کليني ،1407 ،ج ،5صص .)70-65يا امأام رضأا(ع) مأيفرمودنأد:
دوستان سست عقيدهام دوست ميدارند که من بر پيسي بنشينم و جامه خشن بپوشم و
حال آنکه زمانه چنين رفتاري را بر نميتابد (مجلسي دوم ،1410 ،ج ،76ص.)309

  118مطالعات اقتصاد اسالمي ،سال هفتم ،شماره دوم ،پياپي  – 14بهار و تابستان 1394

در نمأودار 1خيصأأه اي از اصأأول موضأأوعه شأأأن در متأأون اسأأيمي را ميحظأأه
ميفرماييد.
نمودار( :)1اصول موضوعه شأن
(مستخرج از متون اسالمي)

اصول موضوعه شأن
در قرآن
بهره مندساختن
عیال مطابق
عرف

نفی عسر و حرج

در روایات
عدم سختگیری
بر مدیون و
معسور

اصل حفظ عزت
و کرامت انسان
مسلمان

اصل رعایت
سطح رفاه عموم
مردم

اصل آمادگی
برای قیام و
مخالفت با دشمن

اصل رعایت
مقتضیات زمان و
مکان

 .4مؤلفههاي شأن

براي شناخت بهتر مفهوم شأن ضروري است که اجزاء و مؤلفههاي تعيأينکننأده شأأن
افراد را بصورت مجزا احصاء کنيم تا بتوانيم مفهوم روشنتري از آن ارائه دهأيم .نکتأه
حائز اهميت در اينجا اين است که چون مفهوم شأن يک مفهوم عرفي است لأذا مأا بأا
بهره گيري از عرف و عقل سعي داريم مؤلفههاي اصلي آنرا بشناسيم .البته در اين راسأتا
از مطالب بسياري از بزرگان و برخي متون فقهي که تا حدي اشارهاي به ايأن موضأوع
داشتهاند بهره گرفتهايم.
باقري تودشکي ( )1384در مقاله خود هفت نوع شأأن متفأاوت را ذکأر مأيکنأد:
)1شأن درآمدي؛ )2شأن مرتبط با عادت که از ناحيه عادات مصرفي فرد بوجود ميآيأد؛
)3شأن مربوط به سأليقه در انتخأاب شأغل؛  )4شأأن شأرف ،نسأب و آبأرو در روابأط
اجتماعي؛  )5شأن زهد و قناعت که مطابق درجات ايمان و تقواي فرد شکل مأيگيأرد؛
 )6شأن اعتباري برآمده از ناحيه مقام اعتباري است؛  )7شأن فيزيکي و مرتبط بأا منطقأه
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جغرافيايي .آيةاهلل بروجردي در کتاب زبدةالمقال در بحث مئونأهي مسأتثني از خمأس،
ضمن تأکيد بر اينکه بايد عرف ميک قرار گيرد ،با جامعيت و زيبايي خاصي بحث شأن
را مطرح نمايند « :بر هر فردي واجب است که حد اعتدال را در مئونه و مخارج خويش
رعايت نمايد بطوري که شأن وي چنين اقتضايي دارد و اين امر با توجأه بأه اخأتيف
اشخاص از جهت فقير و غني بودن و به حسب جايگاهها و مناصب با مراتب مختلف و
نيز انتساب به قبايل و خانواده ها و نيز با توجه به تفاوت در مکأانهأا و سأرزمينهأا و
زمانها و دوره هاي مختلف ،بأا همأديگر متفأاوت خواهأد بأود» (1380ق ،ص .)88از
بيانات فوق ميتوان چند مؤلفه شأن را استخراج نمود)1 :داراييهأاي مأادي و مجمأوع
ثروت و درآمد فرد؛ )2موقعيت اجتماعي فرد؛ )3مناصب و مشأاغل افأراد؛ )4خأانواده؛
)5نسَب و قوميت؛ )6شرايط خاص زمانه؛ )7موقعيت جغرافيايي و مکاني.
بر همين اساس و با توجه به نظرات باال به مؤلفههاي اصلي شأن اشأاره مأيکنأيم
هرچند که ادعاي تماميت در اين زمينه وجود ندارد.
 .1-4درآمد

يکي از مواردي که تأثير زيادي در داوري عرف درباره شأأن افأراد دارد ،ميأزان درآمأد
افراد مي باشد .البته بايد دانست در اينجا منظور تنها درآمد خود فرد نيست بلکه درآمأد
خانواده ي وي نيز بسيار تعيين کننده است .با اين توضيح که فردي که پأدرش صأاحب
درآمد بسيار است با فردي که پدرش داراي درآمد پايين است ،دو شأن متفاوت دارنأد
هر چند اگر درآمد خودشان يکسان باشد .درآمد باال سبب ميشود فرد با خريد کاالهاي
بيشتر ،متنوعتر و با راحتي و آسايش بيشتر ،به تدريج و با مرور زمان ،عادات مصأرفي
جديد پيدا کند .بنابراين و از آنجأا کأه تأرک عأادت مأرض اسأت و بأه نقأل از امأام
عسکري(ع) چيزي شأبيه بأه معجأزه (فأي

کاشأاني ،1406 ،ج ،26ص ،)285لأذا در

صورت عدم مغايرت با اصول و قيود اسيم ،رعايت آن اشکالي نداشته بلکه الزم است.
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 .2-4منطقه جغرافيايي

نوع محل سکونت و پرورش به لحاظ آب و هوا تأثير زيادي روي خلق و خو و عادات
و نيز نيازهاي افراد مي گذارد .بنابراين در شرع مقدس و در متون فقهي رعايت حأال و
شأن افراد حسب محل و سرزميني که در آنجا ساکن هستند مورد تأکيد است و از آن به
«اهل بلد يا بيد» تعبير شده است.
 .3-4نوع شغل و کار

شغلي که افراد به حسب عيقه و استعداد و شرايط ديگر براي خود اختيار ميکنند نيأز
مستلزم برخي ع ادات و احوالي است که سبب شکل گيري شأن آنان ميشود .آنچنان که
در بحث مصرفگرايي غربي مطرح است ،فعاليتهاي کاري و شغلي نقشي اساسأي در
شکل گيري هويت افراد غربي دارد بطوري کأه مأارکس آنأرا زيربنأاي شخصأيتي فأرد
ميدانست که اين امر در دوره کنوني در غرب از نقشهاي توليدي به سبک و الگوهاي
مصرفي تغيير يافته است (باکاک ،1381 ،ص .)5بنابراين شرع هأم بصأورت محأدودي
تأثير نوع شغل و فعاليت کاري اقتصادي را بر روي خلقيات و رفتارهاي فأرد ،پذيرفتأه
است به عنوان مثال شأن يک قصاب با شأن يک تاجر متفاوت است و شأن ايأن دو بأا
شأن يک کارمند دولت متفاوت است .همچنين شأن استاد دانشأگاه بأا شأأن ايأن سأه
متفاوت خواهد بود و قس علي هذا .در متون فقهي به ويژه در مورد اعسار و دينونيأت
و در استحقاق اخذ زکات اشارههايي به اين جنبه از شأن شده است که خواهد آمد.
 .4-4خانواده

خانواده در کنار نهاد دين و دولت از گذشته تاکنون سأازنده جوامأ اسأيمي و بأويژه
جامعه ايراني بوده است (آزاد ارمکي ،1386 ،ص .)3خانواده در شکلدهأي شأأن افأراد
شايد داراي مهم ترين نقش باشد .چرا که بسياري از عادات و خلقيات فرد تحأت تأأثير
محيط خانواده که در آن تربيت و رشد يافته است قرار دارد .به عنوان مثال نوع کاالهاي
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مصرفي از قبيل مواد غذايي ،پوشاک ،تفريحات ،همچنين سطح بهداشأت و آمأوزش و
ديگر امکانات رفاهي که بدان عادت نموده است ،همه اينها به نوعي شأن وي را شأکل
داده اند .خدمتکار براي خانه ،کتب علمي ،لبأاسهأاي تجمأل (لبأاسهأاي مخصأوص
ميهماني) ،لوازم زينتي و آرايشي براي بانوان ،نوع وسيله سواري و غيره مثالهايي است
که در کتب فقهي به تناسب زمان و مکان خاص آن بدان اشاره شده است کأه بأه نظأر
مي رسد براي زمان فعلي اين مثالها گستردهتر شده است و مواردي چون مبلمانخانأه،
کمد مجزاي لباس براي کودکان و يخچ ال فريزر ،تلفن همأراه و ماننأد آن را نيأز دربأر
مي گيرد آنچنانکه عرف اينها را جزء شأن و اليق حال برخي افأراد مأيدانأد .در متأون
فقهي در بحث نفقه زوجه به اين امر تصريح شده اسأت کأه بايأد در دادن نفقأه شأأن
زوجه در خانه پدري وي مراعات گردد .عيمه بحراني معتقد است ميک در دادن نفقه
به زن شرايط زن در خانه پدرياش ميباشأد ( ،1405ج ،25ص .)123همچنأين آيأةاهلل
بهجت در پاسخ به استفتائي درباره ي ميک شأنيت فرمودهاند« :ميک شأنيت ،خأود آن
شخص و شأنيت خانوادگى او است» ( ،1428ج،3ص.)61
 .5-4زمان و مکان

يکي از اساسيترين مؤلفههاي تأثيرگذار در تعيين شأن افراد ،عامل زمان و مکان اسأت.
در کتب فقهي ومتون روايي نيز صراحتاً بدان اشاره شده است و سيره امامان معصوم ما
گواهي بر اين مدعاست .بطوري که حضرت امام صادق(ع) در پاسخ اعتراض اصأحاب
خود نسبت به نحوه لباس پوشيدن ايشان ميفرمودند :بهترين جامه بأراي هأر روزگأار،
جامه مردم همان زمان است (شيخ کليني ،1407 ،ج ،1ص 411و ج ،6ص.)444
 .6-4نيازهاي قومي (آداب و عادت اجتماعي)

يکي از مؤلفه هاي شأن هر انسان مسلمان نيازهايي است کأه بواسأطه زنأدگي در ميأان
گروه خاص يا قوميت خاص براي انسان شکل ميگيرد .تقبل قواعد عرف و اجتماع هم
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عقيً مطلوبست و هم شرعاً مقبول .فطرت سليم بشري نيز به ارتباط با اجتمأاع و عأدم
نق

عرفيات حکم ميکند و هرگونه گوشهنشيني را مذموم ميداند .مثيً در مورد لباس

و کيفيت آن ،يکي از ضوابط اساسي ،مطابقت لباس با عرفيات و مقبوالت مردم اسأت.
مسلمان بايد به گونه اي لباس بپوشد که مستنکر يا قبيح نباشد تا مورد بيتوجهي مأردم
قرار نگيرد (جمعي از نويسندگان ،1368 ،صص .)77-76در ادبيات فقهي نيز اين مسئله
با نام «لباس شهرت» مطرح است.
 .7-4عادات شخصي

مصرف بر اساس آنست که بتوان جسم را حفاظت کرد و تا آن حد که سيمت بأدن را
تضمين نمايد ،مصرف جايز است و اين مصرف در اشخاص مختلف به حسب طبأاي ،
اختيف مييابد بطوري که امام رضا(ع) بيان ميفرمايند :به مقأدار قأوت و دلخواهأت
غذا بخور و در توضيح آن عيمه مجلسي ميفرمايد :زيادخوردن و کمخأوردن غأذا بأه
حسب مزاجها مختلف است (بيتا ،ج ،59ص .)311بنأابراين آنگأاه کأه فأرد بأه چيأز
حيلي عادت پيدا کرد بايد عادات او را نيز مراعات نمود و بخشي از شأن او ميشود.
 .5محدوديتهاي شأن

تعريف شأن به مجموعه اي از شرايط اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و فيزيکأي و روانأي
شخص بدين معنا نيست که اسيم همه اين شرايط را بدون قيأد و شأرط مأيپأذيرد و
رعايت آنرا توسط افراد الزم ميداند .بلکه در اين ميان محدوديتها و قيودي نيز بر اين
مفهوم از سوي شارع در نظر گرفته شده است که ميتواند به عنوان اصأليتأرين وجأه
تمايز شأن با مصرف متظاهرانه غربي باشد .سه مورد از مهمترين آنها در ذيل ميآيد.
 .1-5عدم اسراف (ذيل آن تبذير)

رعايت شأن تا آنجايي مجاز و الزم است که منجر به اسراف نشود .اهميت اين نکتأه از
آنجاست که برخي خيال مي کنند همين که شرع شأن افراد را مأيک قأرار داد بنأابراين
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رعايت هرگونه عادت و شرايطي که فرد بدان خو گرفته ،مورد قبول شرع است و بايأد
ميحظأه شأود .بلکأه عأادات بأه ويأژه عأادات مصأرفي غلأط کأه از مأواردي چأون
چشموهمچشمي ،مدگرايي ،تفاخر و تظاهر و بطور کلي نيازهاي کاذب و اميال هأوس
گونه ناشي مي شود همگي مصداقي از اسراف بوده و حرمت آن در شرع قطعي و مؤکد
است .در کتب فقهي نيز صراحتاً همين نکتأه اشأاره شأده اسأت .بروجأردي (1380ق،
ص )88مي نويسد :بر هر فردي واجب اسأت کأه حأد اعتأدال را در مئونأه و مخأارج
خويش رعايت نمايد بطوري که شأن وي چنين اقتضايي دارد البته تا جايي که بأه حأد
اسراف و تبذير نرسد.
الزم بذکر است مأا در اينجأا تبأذير را آن چنانکأه در روايأات آمأده و برخأي از
محققين(محمدي ري شهري ،1390 ،صص )39-38نوشته اند ،جزئي از اسراف دانسته و
بطور مجزا آنرا ذکر نميکنيم.
 .2-5عدم اتراف (تنعّم)

يکي از محرماتي که هر انسان مسلماني اعم از فقير و غني و زن و مرد ملزم به اجتناب
از آن هست ،موضوع اتراف و تنعم است (مسند ابن حنبل :ج ،8ص ،258حليأةاوولياء:
ج ،5ص 155به نقل از محمدي ريشهري ،1390 ،ص .)39اتراف بأه معنأاي غوطأهور
شدن در نعمتها (راغب ،1412 ،ص )166و غافل شدن از ياد خدا و کفران نعمتهاي
اوست .مصاديق آن عبارتند از افراط در رفاهطلبي ،لذتجويي و تجملگرايي (محمأدي
ري شهري ،1390 ،صص .)40-39شرع نميپذيرد که افراد بخواهند بواسطه رعايت شأن
و شئونات ،گرفتأار تأنعم و دنيأا خواهي شأوند و از فقأراي از بأرادران دينأي و غيأره
دستگيري نکنند و آنان را در فقر خويش تنها بگذارند .مسئلهاي که در اينجأا بأه وقأوع
مي پيوندد ،ايجاد يکسري شأنهاي جعلي و بيمبنا براي استفاده حداکثري و بيرويأه و
در عين حال بظاهر مشروع از نعمت هاي خدادادي توسط عدهاي ثروتمند و مرفه است
که شرع شديداً با آن به مقابله ميپردازد .اين امر درباره مسئولين حکومتي بسأيار شأاي
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است .افرادي که با رسيدن به يک پست و مقام خاص دولتي براي خود شأنهاي جديد
ميسازند و زندگي گذشته خود را به يکباره دگرگون ميکنند.
 .3-5لزوم رعايت سطح زندگي عموم مردم

اين امر يکي از اصول اساسي مصرف است که شأهيد صأدر در کتأاب طأرح گسأترده
اقتصاد اسيمي آنرا چنين بيان مي کند :اسيم به هيچ فرد از افراد جامعه اجازه نميدهأد
که بيش از حد معمول و طبيعي مصرف نمايد .و نيازهاي طبيعتش را بيش از اندازه الزم
برآورد .اگر ف رد از حد و مرز معمول تجاوز نمايد مُسرف شناخته شده و دولت بايأد او
را از اين کار من کند .اين کار يکي از دو راهي است که اسأيم در جهأت برانأداختن
اختيفات طبقاتيِ موجود در سطح زندگي مردم جامعه ،بکار ميگيأرد ( ،1359ص.)34
موسايي نيز در تحقيقي درباره رفتارهاي مصرفي مطلوب اسيم ،مصرف متوسأط افأراد
جامعه را بهترين معيار براي سنجش اسراف ميداند (.)1381
بنابراين رعايت شأن و منزلت هم تا جايي مورد پذيرش شأرع مقأدس اسأت کأه
منجر به اختيف فاحش طبقاتي و درآمدي بين افراد جامعه نگردد.
 .6کاربردهاي شأن در فقه شيعه

شأن در فقه شيعه کاربردهاي فراواني دارد .در ادامه چند کاربرد اصلي از مفهوم شأن در
احکام اسيمي خواهد آمد و بعد از آن فرضيه الگوي مصرف مبتني بر شأن را در متأون
ديني بررسي خواهيم کرد.
 .1-6دريافت زکات

يکي از مواردي که صراحتاً در روايات بدان پرداخته شده اسأت لأزوم رعايأت شأأن و
آبروي افراد در پرداخت زکات به ايشان است .توضيح اينکه در اسأيم يکأي از مأوارد
مصرف زکات ،براي رف فقرِ فقرا و مساکين مي باشد .در اينجا نکتهاي که بسأيار حأائز
اهميت است تعيين حد فقر براي شناسايي فقر است .آنچنأان کأه فقهأاي عظأام بأدان
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تصريح کرده اند اسيم هيچ حد کمي براي فقر در نظر نگرفته است .بلکأه مأيک آن را
داشتن مئونه خود و عيال فرد دانسته است که البته اغلب فقها آن را براي يک سأال در
نظر گرفتهاند .بنابراين ميک و ميزان در پرداخأت زکأات ،نداشأتن مئونأه متناسأب بأا
شرايط هر فرد است .پس هر کس که خرج خود و خانوادهاش را تا يک سال نداشت از
جهت فقهي و شرعي فقير محسوب شده و بايد از منب مالي زکات به او داده شأود تأا
بي نياز گردد .بنابراين ممکن است يک فرد با داشتن ده ميليأون تومأان درآمأد در سأال
مستحق دريافت زکات نباشد ولي فرد ديگري با داشتن همان ميزان درآمد و البته داراي
شراي ط و حاالت و موقعيت باالتري نسبت به فرد اول فقير محسأوب شأده و مسأتحق
دريافت زکات باشد چرا که شأن او چنين اقتضايي دارد و بر وي واجب است تا شأأن
خود و عيالش را در دادن مخارج زندگي و نفقه رعايت کند .امام خميني (1425ق ،ج،2
ص )49در بيان جزئيات مينويسد :خانه مسکونى  ،خادم و اسب سوارى که به حسأب
حالش و لو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نياز داشته باشد و (همچنأين) لبأاسهأاى
تابستانى و زمستانى و لباس مسافرت و لباس وطن اگر چه براى تجمّل باشد ،و فرش و
ظروف و مانند آن مان از دادن زکأات (بأه شأخص) و گأرفتن آن (بأراى او) نيسأت.
همچنين عيمه حلي در تذکره (بيتا ،ج ،5ص )275گرفتن زکات براي فردي که داراي
خانه ،خدمت کار و سواري اسب و لباسهاي تجمل ميباشد در صأورتي کأه اليأق بأه
حال و شأنش باشد ،بدون اختيف مي داند چرا که نياز به اين اشياء شديد است و فأرد
با داشتن اينها از حد فقر خارج نمي شود .در اين مورد نجفي (بأيتأا ،ج ،15ص 318و
 )320سخن از امکان اجماع تحصيلي به ميان مي آورد و ميک را در حد فقر و حليأت
اخذ زکات ،داشتن آنچه که مناسب با حال اوست کماً و کيفاً از جهت نيأاز و شأرفش
دانسته و آنرا به نسبت اشخاص و زمانها و مکانها متفاوت ميدانأد .همچنأين عيمأه
بحراني (1405ق ،ج ،12ص )163معتقد است افراد داراي شرف و منزلت که عادت بأه
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زندگي در خانه هاي بزرگ و با خدم و حشم و لباس هاي تجمل و مانند آن را دارند ،با
داشتن اين وسائل ،از اخذ زکات محروم نميشوند.
 .2-6خمس

کاربرد ديگر مفهوم شأن که با مورد قبلي شباهت زيادي دارد در احتساب مئونه و خارج
کردن آن از متعلق خمس مي باشد .يکي از متعلقأات خمأس فوايأد و اربأاح مکاسأب
منهاي مئونه سال مي باشد .بحث اينجاست که آيا هر ميزان خرجي را فأرد مأيتوانأد از
متعلق خمس خارج کندگ فقها باالجماع معتقدند که بايد در ميزان مئونه ،شأن فرد بدون
تقتير و اسراف و سفاهت لحاظ گردد .در واق يک مئونه ميانه و معتدل براي فرد ميک
عمل خواهد بود (بروجردي1380 ،ق ،ص .)88آيأةاهلل خأويي (1416ق ،ج ،1ص)195
ميک در مورد مئونه استثناء شده از خمس را عدم زياده بودن از شأن شخص ميدانأد.
آيةاهلل خامنهاي (1424ق ،صص )190-189نيأز مأيک در مئونأه مسأتثني از خمأس را
صدق عنوان نياز به آن به مقتضاي موقعيت و شأن عرفي وي ميدانند .لذا ممکن اسأت
فردي آپارتماني  3طبقه را متناسب با شأن خود و خانوادهاش خريداري کرده و آنرا جزء
مئونه حساب کند و حکمش نيز چنين باشد ولأي همأين خأرج بأراي فأرد و خأانواده
ديگري مورد نياز نبوده و فوق شأن وي محسوب گردد و خمس آن بر عهأدهاش قأرار
گيرد .همچنين در اين باب برخي هبه اي را که فرد به ديگري ميدهأد در صأورتي کأه
خيف شأنش باشد مستثناي از مئونه ندانسته و خمس آنرا واجب ميدانند (امام خميني،
1426ق ،ص 369و آيةاهلل خامنهاي1424 ،ق ،صص.)189-177
 .3-6نفقه

اين مورد هم شامل نفقه زوجه و همسران فرد است و هم شامل ديگر خويشأاوندان از
قبيل فرزندان و پدر و مادر و غيره که البته بروزش در مورد همسأران آشأکارتر اسأت.
فقهاي عظام هم در مورد ميزان نفقه و هم اجزاي آن و هأم جأنس ،نأوع و کيفيأت آن
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بحث هاي فراواني کرده اند و برخي همچون نجفي (بيتا ،ج ،31ص )337و امام خميني
اذعان نموده اند که در تمامي اين بحثها حد مشخص و معيني از سأوي شأارع نيامأده
است و ميک و ضابطه در چنين مواردي رعايت حال زن و امثال و همرديفأان اوسأت
در همان زمأان و سأرزمين و داوري آن را بأه عأرف واگأذار مأيکننأد (1425ق ،ج،3
ص .)563همچنين در مورد نفقه به خويشاوند نيز اندازهاي وجود نأدارد (1425ق ،ج،3
ص .)573شيخ طوسي در مورد اندازه نفقه ،عرف و عادت شخص را البته بدون اسراف
و با رعايت اقتصاد ميک دانستهاند (1387ق ،ج ،2ص .)275ابن ادريس حلي (1410ق،
ج ،2ص ) 583و شيخ مفيد نيز حال زن و شرايط زماني و عادات و عرف را ميک قرار
دادهاست(1413ق ،صص .)534-533ميک داوري نيز در اين موارد عأرف اسأت و در
موارد اختيف به اکثريت غالب مراجعه ميشأود (1413ق ،صأص 534-533و نجفأي،
بيتا ،ج ،31ص .)337پس اينطور نيست که بگوييم همه افراد در نفقه دادن به همسأران
خود بايد به يک شکل و به يک ميزان نفقه دهند بلکه آنچه آنان بايد ميک عمأل خأود
قرار دهند رعايت شأن همسر و خانواده وي ميباشد .در دو مأورد فقهأا رعايأت شأأن
همسر را بطور خاص در نفقه دادن به وي الزم دانستهاند يکي استخدام خدمتکار براي
زن اگر از شريفان باشد و شأنش داشتن آن باشد و ديگري لباسهاي تجمل اگر از اهل
تجمل باشد (امام خميني1425 ،ق ،ج ،3ص ،563-561نجفي ،بأيتأا ،ج ،31ص 334و
.)336
 .4-6مستثنيات دين

يکي از اصول مترقي اسيم در مواجهأه بأا افأراد ،رعايأت شأأن افأراد حتأي در زمأان
مديونيت و اعسار و افيس است بطوري که اسيم حکم ميکند کأه اوالً بايأد بأه فأرد
بدهکار مهلت داد تا بدهي اش را بپردازد (بقره )280 :و ثانيأاً در صأورت عأدم قأدرت
داشتن بر انجام کار و کسب درآمد يا حرجي بودن و مشقت داشتن آن ،نبايد او را بدان
کار اجبار نمود (امام خميني1425 ،ق .ج ،4ص )105و ثالثاً حتي در صورت توانايي بأر
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انجام کارِ درآمدزا که بتوان با آن بدهي را پرداخت نمود ،باز نميتوان او را بأر آن کأار
وادار کرد اگر که آن کار عرفاً خيف شأن وي محسوب گردد مأثيً کارهأايي همچأون
جاروکشي ،جم آوري هيزم و مانند آن (امام خميني1425 ،ق ،ج ،4ص )105و رابعاً در
صورت دارا بودن ،تنها مي توان آن اموالي را بابت دين از وي مصادره نمود که مخأالف
شأن وي نباشد و جزء ضروريات زندگي او و عيالش بر طبق شأنش محسأوب نگأردد
که در اين مورد ادعاي اجماع وجود دارد (طوسي1378 ،ق ،ج ،2ص .)275امام خميني
همچنين لباسهاي تجمل و کتب علمي مورد نياز حسب شأأن و مرتبأه فأرد را نيأز از
ديون او استثنا ميکند (1404ق ،ص .)164آيةاهلل خامنأه اي نيأز ماشأين ،تلفأن و سأاير
چيزهايى که جزء احتياجات زندگانى مناسب با شأن فرد محسوب مى شأوند ،از حکأم
الزام به فروش ،مستثنى ميدانند ( ،1424ص.)418
بنابراين اکثر فقها با توجه به شرايط خأاصِ در هأر زمأان و مکأان ،امأوالي را کأه
اشخاص بطور متعارف بدان نيازمندند و برايشان ضأروري اسأت از دِيأن فأرد اسأتثناء
مي کنند .حتي اگر فرد صاحب منزلت و داراي شرافت باشد بيش از اين ميأزان بأرايش
محاسبه ميشود.
 .5-6استطاعت حج

يکي از شرايط وجوب حج در اسيم داشتن استطاعت م الي است .درباره استطاعت دو
مسئله مرتبط با شأن وجود دارد که در صورت عدم رعايت هر کدام از آنها حج ادا شده
کفايت از حجةاالسيم نکرده و همچنان بر ذمه شخص باقي ميماند .يکي داشتن نفقه و
مئونه ي خود و عيال خود متناسب با شأن وي پس از بازگشت از سفر حأج اسأت کأه
اصطيحاً شرط رجوع به کفاف ناميده ميشود (شيرازي ،بيتا ،ص ،13تبريزي1428 ،ق،
ص )18و ديگري داشتن توشه و راحله (وسيله و مرکب) مناسب با شأن فرد ميباشأد.
عده اي از فقهاي متقدم از جملأه صأاحب حأدائق (بحرانأي1405 ،ق ،ج ،14ص )98و
شهيد اول (1417ق ،ج ،1ص )312مراد از راحله براي اسأتطاعت در حأج را راحلأهي
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مناسب حال شخص مي داند بطوري که با وجود آن فرد به مشقت و حرج نيفتد و قول
کساني را که ميک در راحله را حال شخص از جهت شرافت ميداند کاميً رد ميکنأد
و مي گويد نبايد بر قول اين افر اد حتي اگر فحول بحث باشند اعتماد نمود .امأا فقهأاي
متأخر از جمله سيد يزدي عيوه بر حرجي نبودن منافات نداشتن با شأن فرد را هأم در
مورد فروش وسايل زندگي براي حج الزم مأيداننأد (1409ق ،ج ،2صأص.)433-432
امام خميني نيز بر خيف نظر متقدمين درباره ميزان راحله ،به صراحت بيان ميدارد که
مقصود از توشه و مرکب آن است که بحسب حال او از نظر قأوت و ضأعف و بأاال و
پايين بودن شأن (اجتماعى او) در سفر حج به آن نيازمند اسأت و کمتأر از آن کفايأت
نمىکند (1425ق ،ج ،2صص.)121-119
همه اين کاربردهايي که در باال عنوان شأد در يأک مقولأه مشأترکند و آن مفهأوم
«مئونه» يا همان «مخارج زندگي» است .ميتوان از بحثهاي مذکور نتيجأه گرفأت کأه
ميک عمل در مورد مئونه ،رعايت شأن و آبروي افراد است.
خيصه مفاهيم مرتبط با شأن را در نمودار  2ميحظه نماييد.
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نمودار( :)2ساختار کلي مفهومپردازي شأن در متون اسالمي

شأن
مختصات

مبانی

کاربردها

محدودیتها

استطاعت حج

اتراف(تنعّم)

روایات

نیازهای قومی(آداب
و عادت اجتماعی)

مستثنیات دین

اسراف (ذیل آن
تبذیر)

عرف

زمان و مکان

نفقه

لزوم رعایت سطح
زندگي عموم مردم

خانواده

خمس

نوع شغل و کار

دریافت زکات

قرآن

درآمدی

غیردرآمدی

منطقه جغرافیایی

عادات شخصی

از آنجا که هدف اصلي اين مقاله شناخت و پي ريأزي الگأوي مصأرف از ديأدگاه
اسيم است و نيز از آنجا که مفهوم «مئونه» ارتباط بسيار نزديک و تنگأاتنگي بأا بحأث
«مصرف» دارد و مي توان گفت اصيً اينهأا يأک مفهومنأد در قالأب دو لفأظ ،بنأابراين
مي توان گفت که الگوي مورد نظر اسيم در مورد مئونه و مصأرف ،مصأرف مبتنأي بأر
شأن و حيثيت افراد است .علت اين امر هم از اهميت فوقالعاده زياد اسيم به عأزت و
کرامت فرد مسلمان و بطور کلي کرامت انسان ناشي ميشود.
اما براي اينکه با سابقه اين بحث در ادبيات اقتصادي غأرب نيأز آشأنا شأويم الزم
است تا مروري بر نظريات اقتصاددانان در باب مصأرف متظاهرانأه داشأته باشأيم و در
ادامه با اين پشتوانه نظري به الگوي مصرف اسيمي مبتني بر شأن بپردازيم.
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 .7پيشينه بحث مصرف متظاهرانه

مصرف متظاهرانه به نمايش خودنمايانه ثروت به منظور کسب و حفاظت از منزلأت يأا
پرستيژ اجتماعي اشاره دارد .هزينه کردن پأول بأراي نمايأانسأازي موفقيأت يأک فأرد
پديدهاي نو نيست و داراي سابقه زيادي است .تمايل به مصرف متظاهرانه به دورانهاي
طائفه اي و فئودالي که مردان ،زنان و بردگان را به عنوان نشانههاي فتح و ظفر در اختيار
خود ميگرفتند ،برميگردد ( .)Veblen, 1912بأا اينکأه از آن زمأان بأازيگران و مأوارد
مصرفي چنين رفتاري تغيير يافته است ،اما مسابقه مالکيت متظاهرانه ضرورتاً ثابت مانده
است و برندگان آن افرادي هستند که براي خأود منزلأت و پرسأتيژ و شأرافت و آبأرو
کسب مي کنند .سابقاً در اين مسابقه تنها اشراف و بزرگان و نجبا ميتوانستند بازي کنند.
اما اکنون در جوام صنعتي ثروتمندان ،تازه به دوران رسيده ها و اقشار متوسط و حتأي
ضعيف نيز در اين بازي وارد شدهاند .البته وبلن اول کسي نيست که به تجزيه و تحليل
مصرف متظاهرانأه پرداختأه اسأت بلکأه قبأل از او در دوران مرکانتيليسأتهأا برنأارد
دوماندويل 1هم از مصرف چشمگير ياد کرده و در دوران کيسيکها جان را براي اولين
بار لغت مصرف متظاهرانه را استعمال نمود و به نظريأهپأردازي در مأورد آن پرداخأت
ليکن تجزيه و تحليل وبلن در اين زمينه داراي درخشش بيشتري اسأت و بايأد اذغأان
کرد که نظراتش تا اندازهاي در بحثهاي مربوط به اقتصاد کين و اقتصاد خرد نيز مورد
بررسي قرار گرفته است .اما برخي معتقدند اين چنين رفتار مصرفي قبيحي ،نتيجه سأوء
و نامبأأارک سأأرمايهداري اسأأت (،Galbraith, 1984 ،Marx, 1848 ،Veblen, 1912
 .)Toynbee 1973, Stanfield 1980در حاليکه سايرين معتقدنأد مالکيأت مأادي بأراي
شناخت اينکه ما کأه هسأتيم ،بأه مأا کمأک مأيکنأد ( Goffman 1952, Belk 1988,

 .)Solomon 1983, McCracken 1987, Levy 1959مککراکن معتقأد اسأت مصأرف
متظاهرانه و رقابتي به ويژه براي مطالعه تاريخ مصرف اهميت دارند چرا که نقش مهمي
Bernard de Mandeville

1
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را در رشد جامعه مصرفي ايفا مأيکنأد ( .)1987, P.50او نشأان مأيدهأد کأه مطالعأه
نمايش هاي آشکار ثروت در داخل گروه هاي اجتماعي و بين گروهها با يکديگر ممکأن
است ما را براي درک بهتر از عوامل سوق دادن جوام غربي به سمت عيقه شأديد بأه
داراييهاي مادي ياري دهد.
در اين مقاله سعي داريم تا سير تحول چنين رفتار مصرفي را در جوام غربأي بأه
ويژه در آمريکأا مأورد بررسأي قأرار دهأيم تأا از ايأن طريأق بتأوانيم بأه ريشأههأا و
خاستگاه هاي مصرف متظاهرانه دست يافته و به مقايسأه بأا شأأن بپأردازيم و در ادامأه
داللت هاي آنرا براي لگوي مصرف اسيمي و درسهأايي از ايأن نأوع رفتأار و آثأار و
پيامدهايش را نشان دهيم.
 .1-7روش تحقيق

براي بررسي پديده ي مصرف متظاهرانه ابتداً سير تاريخي آنرا در چهأارچوب  4دورهي
اقتصادي و جامعه شناسي شامل مصرف کيسيک بازاري ،مصرف نئوکيسيکي و نهادي،
مصرف مدرن و مصرف پسامدرن بحث ميکنيم و به فراخور نيأاز از نظأرات متفکأرين
اقتصادي و جامعهشناسي استفاده خواهيمکرد.
 .2-7چهارچوب نظري

چندين نظريه در مورد علل اينکه چرا مردم به مصأرفکأردن متظاهرانأه احسأاس نيأاز
مي کنند وجود دارد .از اين نظريات برخي ماهيأت اجتمأاعي و جامعأهشأناختي دارد و
برخي نيز ماهيت اخيقي و رواني .نظريأات داراي ماهيأت اجتمأاعي در بررسأي ايأن
پديده بر عوامل و ساختارهاي اجتماعي مؤثر بر آن تأکيد دارند در اين ميان وبلن اولين
کسي است که در کتاب «نظريه طبقأه مرفأه» خأود بأه ريشأه هأاي اجتمأاعي مصأرف
متظاهرانه ميپردازد ( .)1992وبلن معتقد بود پايه و اساس کسب و حفظ نأام و نشأان،
فراغت و مصرف متظاهرانه است .فرد از طريق اقتدار مالي و نمايش آن ،نأه تنهأا يأک
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امتياز فردي براي خود ايجاد مي کند بلکه همچنين در بين جامعه فأردي داراي منزلأت،
پرستيژ و احترام و اعتبار ميشود ( .)1912دوزنبري 1نيز با تبيين «اثر ارابهاي يا نمايشأي
خود» 2کار وبلن را تکميل و به روز کرد .وي معتقد بود افراد مصرف خود را در رابطه و
مقايسه با ديگران انتخاب ميکنند و و در تيشاند تا از ساير همرتبههاي اجتماعي خود
عقب نمانند .اما ماسون نظريه اي برعکس اثر نمايش دوزنبري با نأام «اثأر برجسأتگي»

3

ارائه داد که طبق آن افراد عيقه مند به منزلت اجتماعي ،از مصأرف محصأوالتي کأه در
دسترس و ميحظه ي مردم عوام است خودداري ميکنند و محصوالت مورد عيقه آنان
قابليت دسترسي اندک دارد ( .)Mason, 1981, P.128گالبرايت نيأز عقيأدهي وبلأن را
پذيرفت لکن آنرا بهروز کرد و بيان ميکرد که صرف نمأايش سأاده و مسأتقيم ثأروت،
امري قديمي و مبتذل اسأت و بأراي بأروز شأدن بايأد داراي جنبأههأاي هنرمندانأه و
روشنفکرانه و عقيني نيز باشد ( .)1984مارکس نيأز بأه انگيأزه هأاي اجتمأاعي بأراي
مصرف متظاهرانه اعتقاد داشت اما چنأين رفتأاري را ناشأي از يأک «طلسأم کأااليي»

4

ميدانست که به موجب آن کاالها اشتباهاً داراي ارزش پرستيژ تلقي شده و بنأابراين بأه
آناني که چنين اشياء منزلتي را کسب مي کنند ،احترام ،اقتدار و تمايز ميبخشد (.)1948
همچنين تبيينات ديگري از داليل رفتارهاي مصرفي خودنماي افراد صورت گرفته است
که شامل شناساندن طبقه اجتماعي ،قابليت حرکأت و پويأايي طبقأه اجتمأاعي و تأأثير
گروهي ميشود.
دسته دوم گروهي از دانشمندان هستند که اعتقاد دارند عوامل اجتماعي هيچ تأثيري
در چنين رفتارهايي ندارند .در عوض آنان شخصيت و اميال ذاتي انسان را عامل چنأين
رفتاري مي دانند .به عنوان مثال مارشال چنين نظريهپردازي ميکند که ميأل بأه مصأرف
متظاهرانه از بدو تولد همراه با ماست و تا زمان مرگ و تا پأاي قبأر هرگأز مأا را رهأا
1. Duesenberry
2. "Demonstration" or "Bandwagon" Effect
3
. Snob Effect
4
. Commodity Fetishism
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نميکند .او بيان ميکند که اين ميل قويترين عيقه و آرزوي انساني است ( Marshall,

 .)1890, P.73بطور مشابه جانرا افراطکاري و ولخرجي براي بيان برتري و خودبيني را
يک ميل ذاتي انساني ميداند (.)Rae, 1905, P.247
 .1-2-7مصرف کالسيک بازاري
1

تا قبل از سال  1500نيز در جوام اروپايي «نمايش اقتصادي متظاهرانه» شناسايي شده
بود .در آن زمان ولخرجي افراد ثروتمند و ممتاز که در حدود موجهي انجام ميشد ،بأه
عنوان يک عيمت ضأروري رتبأه و جايگأاه فأرد ،مأورد قبأول بأود .تنهأا زمأاني کأه
نوکيسه گاني حق چنين اشأرافي را غصأب مأيکردنأد ،يکسأري قأوانين محدودکننأده
هزينه اي اعمال مي شد تا با آن مقابله کند .اما براي اکثريت مردم ،ابزارها و فرصتهأاي
ولخرجي در قالب هرگونه نمايش متظاهرانه ثروت ،مطرود بود .عيوه براين کليسا نيأز
به سرعت آرزوهاي افرادي را که ميخواستند برتري هاي اجتماعي و اقتصادي اشأراف
را تقليد کنند ،سرکوب مينمود.
بعد از سال  ، 1500ولخرجي در نوع نمايش اقتصادي عأيوه بأر مأذمت اخيقأي،
مخالف رشد و منفعت بازرگاني نيز تلقي گرديد .مرکانتيليستهأا بأين صأرفهجأويي و
رونق اقتصادي همبستگي آشکاري ميديدند با اين توضيح که سطوح باالي پسانداز که
بطور صحيحي در تجارت داخلي و بينالمللي سرمايهگذاري شود ،به عنوان موتور رشد
اقتصادي تلقي مي شود .بنابراين اکنون حکأم محکوميأت اخيقأي ولخرجأي از سأوي
کليسا ،بوسيله يک باور کاربرديتر به ارزشهاي اقتصاديِ صأرفهجأويي و پأسانأداز،
تقويت گرديد.

1

. Ostentatious Economic Display
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 .1-1-2-7برنارد دوماندويل

بعد از سال  ،1600به تدريج تأکيد بر صرفهجويي به عنوان موتور توسعه اقتصادي زيأرِ
سؤال رفت .بطوري که اين باور شکل گرفت کأه تأکيأدات بسأيار بأر روي پأسانأداز
موجب رکود اقتصادي و بيکاري مي شود .اولين حمله عليه مزاياي صرفهجويي توسأط
برنارد دوماندويل مطرح گرديد .او مدعي بود که موفقيتهاي اقتصادي جمهوري هلنأد
در قرن هفدهم با سطوح باالي مصأرف لوکسأي کأه توسأط تجأار آمسأتردام و ديگأر
شهرهاي بزرگ و حتي ميتوان گفت در درجات مختلفي در همه سأطوح اجتمأاعي و
اقتصادي انجام مي شد ،نه تنها تضعيف نشد بلکه تقويت گرديأد .وي معتقأد بأود ايأن
مخارج که شايد داراي زشتي هايي از جهت اخيقي باشد ،اما در واقعيت موجب ايجأاد
اشتغال و رونق مي شود که اين خود به نف همگان است.
 .2-1-2-7آدام اسميت

آدام اسميت اعتقاد داشت افراد داراي منزلت اجتماعي واقعي -همچأون ثروتمنأدان و
اشراف -مي توانند براي بيأان برتأري اجتمأاعي و اقتصأادي خأويش بطأور مشأروعي
متظاهرانه مصرف کنند .آدام اسميت ،مصرف متظاهرانه ثروتمندان را به عنأوان بسأتري
براي تيش بيشتر ملي و سختکوشي سايرين و نأه زمينأهاي بأراي تقليأد از اشأراف
مي دانست .اسميت بأا اينکأه غأرور و خأودبيني افأرادي را کأه تأيش مأيکردنأد تأا
موقعيت هاي اجتماعي را «بخرند» محکوم مي کرد اما با اين نظر دوماندويل موافأق بأود
که چنين آرزوهايي در ميان جامعه بطور گسترده اي وجأود دارد .اسأميت بأا ايأن نظأر
موافق بود که در هر سطح اجتماعي داده شده ،هم بأه لحأاظ اخيقأي و هأم از حيأث
اقتصادي مي تواند مشروع و قانوني باشد که هأر فأردي بأه دنبأال حمايأت از جايگأاه
موجود خويش در جامعه از طريق نمايش متظاهرانأه ضأروري باشأد .بأراي اصأيح و
پااليش اين امتياز ،اسميت «ضروريات» را نه تنها به عنوان چيزهاي طبيعي بلکه امأوري
که قواعد تأسيس شده عفت ،آنها را به عنوان اموري ضروري براي پايينتأرين رتبأه از
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مردم مي داند ،تعريف کرد .بنابراين اسميت معتقد بود که چنين مصرفي نه ميتواند و نه
بايد مسرفانه تلقي گردد چرا که اين نوع مصرف براي حفأظ کرامأت زنأدگي در ميأان
«همرتبهگان اجتماعي» 1ضروري است .بنابراين نظرات اسميت با نظرات کليسا در طأي
اين دوره در يک راستا بود و هر دو نمايش متظاهرانه افراطي و غيرضروري را محکأوم
ميکردند (.)Mason,2005, P.96
وي با اشاره به اينکه باالترين لذت متمکن بودن عبأارت اسأت از بأه رخ کشأيدن
ثروت معتقد بود که اين لذت براي ثروتمندان تا زماني که بتواننأد نشأان دهنأد مالأک
نشانه هاي قطعي تمکن هستند که ديگران قادر بر آن نيسأتند ،کامأل نمأيشأود (،1357
ص.)145
 .3-1-2-7جان را

لغت «مصرف متظاهرانأه يأا چشأموهمچشأمي» 2بأراي اولأين بأار توسأط «جأان را»،
اقتصاددان برجسته کانأادايي در ادبيأات اقتصأادي بکأار رفأت ( Durlauf, 2008, V2,

 .)P.118وي به سال  1834در کتاب خود با نام «اصول جديد» ،3اصول متعددي را کأه
به نظرش مخالف رفاه ملي بود شناسايي کرد که از آن جمله تمايل بسياري از مردم بأه
ولخرجي در سطوح باالي مصرف لوکسي بأود .او معتقأد بأود تقاضأا بأراي کاالهأاي
لوکس ،بجاي اينکه پول و تيش را براي پس انداز و سرمايه گذاري در خدمت موفقيت
اقتصادي بلندمدت تر جذب نمايد ،آنرا براي ارضاي فوري جأذب مأيکنأد و بنأابراين
مخالف مناف ملي است.
جان را کاالهاي لوکس را به عنوان مخارجي که توسأط ميأل شأديد بأه غأرور و
خودبيني 4برانگيخته ميشود ،تعريف ميکند بدين صورت که فرد ميخواهأد بأا خريأد
1

. Social Equals
. Conspicuous Consumption
3
. New Principles
4
. Vanity
2
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کاالهاي لوکس چيزهايي را داشته باشد که ديگران نميتوانند داشته باشأند و از طريأق
نمايش و تظاهر به آن ،برتري خود را بر ديگران اثبات کنأد .وي همچنأين معتقأد بأود
مصارف مبتني بر خود برتربينأي موجأب افأزايش شأکاف اجتمأاعي و اقتصأادي بأين
سرمايه داران و کارگران و در نتيجه از ميان رفأتن انسأجام اجتمأاعي خواهأد شأد .وي
خودبرتربيني طبقه سرمايه دار را عامل فسأاد و تبأاهي اجتمأاعي و اقتصأادي جامعأه و
داراي عواقب سوئي براي رشد و رونق اقتصادي ميداند.
جان را همچون اسميت معتقد بود مصرف متظاهرانه بايد به عنوان ضروريات و نه
موارد غيرضروري و لوکس ميحظه شأود و تنهأا زمأاني کأه مصأرف لوکسأي ،بأراي
محافظت از جايگاه اجتماعي ،زايد و غير ضروري تشخيص داده شود ،آنگاه ديگر هأيچ
شايستگي نداشته و ميتواند به اجتماع آسيب برساند (.)Mason, 2005, P.98
از ديد او تمام کاالهاي لوکسي خالص ،زياني را براي جامعه در پي دارد -آنها هيچ
خواسته واقعي را برطرف نميکنند و رفاه کل جامعه را افزايش نميدهند (منفعت يکأي
به معناي ضرر ديگري است) .اما زماني که کاالهاي لوکس شامل يک بنمايه و اليأهاي
از منفعت حقيقي باشند ،توليد افزايشي آن در طول زمان ميتواند منأافعي را بأراي کأل
جامعه به همراه داشته باشد بطوري که به تدريج در دسترس عموم جامعه قرار گرفته و
همگان از آن سود ميبرند مواردي همچون صابون ،ابريشم ،پارچأههأاي نخأي و کليأه
کاالهايي که ابتداً لوکس بشمار ميرفتند اما متعاقباً بطور گستردهاي در اختيار عموم قرار
گرفته و اکنون در خدمت نقش هاي ارزشي به عنوان کاالهأاي سأودمند مصأرفکننأده
ميباشند (.)Mason, 2005, PP.102-103
اما نظرات جان را در باب ذات مصارف لوکسأي و متظاهرانأه و پيامأدهاي آن ،از
طرف دو گروه با ضعف و کم اقبالي روبرو شد؛ يکي گروه تجار و بازرگانان که اينگونه
مصارف را براي مناف خود ضروري ميدانستند و ديگري جامعه دانشگاهي اقتصادي.
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 .4-1-2-7فردريک ليست

فردريک ليست ،1رئيس کميسيون عمومي توليدکنندگان و تجار آلمان ،به عنوان نماينأده
جامعه کسب وکار اگرچه موافق سياست هاي حمايتي توليد بود اما بأر خأيف جأان را
بيان ميکرد که تقليد و مصرف لوکسي براي رشد اقتصادي و توسعه آينده ي بازارهأاي
کاالهاي مصرفي ،امري ضروري است .او همچون دومانأدويل از مصأرف متظاهرانأه و
مخارج مربوط به منزلتطلبي 2دفاع ميکرد با اين استدالل که چنين مصرفي يک دارايي
مثبت و يک شريک مهم براي منفعت عمومي است و هر گونه اعتراضأات اخيقأي در
برابر منفعت عمومي بزرگتر بايد کنار گذاشته شود.
عيوه براين بأازار محصأوالت لوکسأي و کاالهأاي منزلتأي 3از جأذابيت خاصأي
برخوردار بود و غالباً با استقبال روبرو مي شد و توانايي برخود هموارساختن قيمتهاي
باال را که به عنوان نشانهاي از پرستيژ باال و ارزش منزلتي فرد تلقي ميشد ،دارا بود.
 .2-2-7مصرف نئوکالسيک و نهادي

دوره ي دوم بررسي مصرف متظاهرانه به دوره نئوکيسيک هأا برميگأردد .بعأد از سأال
 1840با بنيانگذاري نظريه نئوکيسيکي توسط رهبران آن يعني منگر ،4جيونز ،5کيرک

6

و آلفرد مارشال ،اصل مرکزي دکترين نئوکيسيکي درباره نظريه تقاضاي مصرفکننأده،
اصل ترجيحات بيتفاوت مصرفکننده بود ( .)Mason, 2005, P.105فرضأي کأه بيأان
ميداشت تقاضاي يک فرد براي هر کاال و خدمتي هيچگونه بستگي به نظرات و مصرف
ديگران ندارد .با اين فأرض اقتصأاددانان براحتأي و بأا اطمينأان مأيتوانسأتند مفهأوم
«جم پذيري» 7را پياده سازي کنند که به آنان اين امکان را ميداد که تقاضأاي کأل را از
1

. Friedrich List
. Status-Seeking Expenditure
3
. Status Goods
4
. Menger
5
. Jevons
6
. J.M.Clark
7
. Additivity
2
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طريق جم تقاضاهاي افر اد ،محاسبه و برآورد نمايند .مصرف متظاهرانه خواه از طريأق
غرور و برتربيني برانگيخته شود و خواه بوسيله ديگر ميحظات اجتماعي وسي تر ،براي
مفهوم جم پذيري يک تهديد به شمار مي آمد .چرا که بطور آشکاري اهميأت تأأثيرات
بينفردي در تقاضاي مصرفکننده را آنگاه که ميحظات مربأوط بأه پرسأتيژ و منزلأت
اجتماعي وارد تاب مطلوبيت ميشد ،نشان ميداد ( .)Mason, 2005, P.105نويسندگان
سابق نئوکيسيکي براي جلوگيري از اين افتضاح و شرمندگي بايد اهميت واقعي چنين
رفتاري را کاهش مي دادند .کورنات 1تصديق کرد که برخأي کاالهأا در حقيقأت بأراي
ارزش اجتماعي و نمادين آن خريداري مي شود اما معتقد بود که اين دسته اهميت بسيار
ناچيزي در اقتصاد اجتماعي داشته و نبايد مورد ميحظأه قرارگيأرد .جيأونز نيأز چنأين
تشخيص داد که مصرف مي تواند توسط برخي ميحظات اجتماعي برانگيخته شأود امأا
همچون کورنات با بيتفاوتي از کنار آن گذشأت و ايأن ميحظأات را در تحليألهأاي
اقتصادي خأود وارد نکأرد .مارشأال نيأز همچأون کورنأات و جيأونز وجأود مصأرف
متظاهرانه را انکار نکرد اما احتياطات جدي را درباره اينکه چطور ميشود چنين سييق
و ترجيحاتي را بطور ملموس در درون علم اقتصاد دخالت داد ،بيان کرد .او معتقد بأود
چنين تأثيراتي کاميً بديهي است و اساساً مسئله جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي
است .بنابراين نئوکيسيک ها در نظريات خود از مصرف اساساً مسأئله شأأن و جايگأاه
اجتماعي را کنار گذاشتند و تنها ترجيحات فردي را در آن دخيل کردند.
نظریه وبلن براي اقتصاد آمریکا
اما در ادامه مصرف متظاهرانه در دوران طييي در آمريکا به ميزان فوقالعادهاي رسيد و
حجمي که براي حفظ منزلت اجتماعي هزينه ميشد آنقدر زياد شد که واکنش عمأومي
را درپي داشت .جرايد و مطبوعات نيز در برابر اين رفتأار موضأ خصأمانه گرفتنأد و

1

. Cournot
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مصرف متظاهرانه به يک مسئله سياسي تبديل شد ( .)Mason, 2005, P.106سپس ايأن
نگراني عمومي و سياسي بأا انتشأار کتأاب «نظريأه ي طبقأه مرفأه» 1وبلأن بأه فضأاي
دانشگاهي رسيد .وبلن سرمايه داري مالي آمريکايي را مورد حمله قرار داد و با يک ديد
شبه اجتماعي بجاي عوامل مذهبي و اخيقي ،تحليألهأاي بسأيار متفأاوتي از نمأايش
اقتصادي متظاهرانه ارائه داد .البته کار وي بسيار مديون کار جان را بود هرچند که اکنون
در ادبيات اقتصادي کار وبلن به عنوان اثر شناخته شده در باب مصرف متظاهرانه مطرح
است.
بطور کلي اين طبقه مرفه است که معين ميکند جامعه کأدام شأيوه زنأدگي را بأه
عنوان سبک آراستگي و تفاخر خواهد پذيرفت و نيز وظيفه آن است که بأا ارائأه راه و
روش مطلوب سبک اجتماعي زندگي خوب را در عاليترين و آرمأانيتأرين شأکل آن
رواج دهد (وبلن ،1383 ،ص .)139وبلن در واقأ دو واقعيأت را در جامعأه آن زمأان
آمريکا مطرح مي سازد يکي ظهور طبقه مرفه و ديگري ترويج ويژگيهاي ايأن طبقأه از
قبيل مصرف متظاهرانه ،اتيف متظاهرانه بأه سأاير طبقأات اجتمأاعي و تقليأد آنأان از
رفتارهاي مصرفي طبقه مرفه.
وبلن مصرف متظاهرانه را با قيمت محک زد و به نتيجه اي عکأس نظريأات قبلأي
مصرف دست يافت بطوري هنگامي که قيمأت يأک کأاال کأاهش مأييابأد ،برخأي از
مصرف کنندگان اين رخداد را به عنوان کاهشي در کيفيت و صيحيت کاال و نيز کاهش
استثناپذيري آن تلقي ميکنند و از خريد آن صرفنظر مينمايند ( Durlauf, 2008, V2,

 .)P.119و در نتيجه تقاضا براي آن کاهش مييابد .برخي افراد نيز ترجيح مأيدهنأد از
کاالهايي بخرند که قيمت باالتري دارند که به چنأين کاالهأايي «کأاالي وبلنأي» 2گفتأه
ميشود.

1

. The Theory of The Leisure Class
. Veblen Good

2
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 .3-2-7مصرف مدرن

اين نوع از مصرف در جوام ثروتمند 1و داراي فراوانأي کاالهأا بأه چشأم مأيخأورد.
ميتوان جوام مرفه و ثروتمند را بر طبق مراحل توسعه اقتصأادي «روسأتو» ،2در دوره
«مصرف باالي تودههاي مردم» 3جاي داد .اين جوام داراي پيشرفتهأاي تکنولأوژيکي
بسيار باال ،رقابت در عرصه بازارهاي جهاني و نظامهاي ارتباطأاتي پيشأرفته و پيچيأده
مي باشند .عيوه بر اين ايجاد فرصتهاي آموزشي فراوان براي اشتغالآفريني و امکانات
درآمدي نسبت به ديگر جوام  ،از خصوصيات چنين جوامعي است.
دهه پنجاه مييدي به عنوان اولين دهه ظهور جوام ثروتمند شأناخته شأده اسأت
( .)Mason, 1981کانورس بيان ميکند کأه بعأد از جنأگ جهأاني دوم آمريکأا توزيأ
افزايشيافته ثروت و درآمد را تجربه کرد که به مردم بيشأتري اجأازه مأيداد تأا اشأياء
بيش تري همچون اتومبيل ،خانه ،يخچال ،هواپيما و غيره را تهيه کنند ( Converse, 1959,

 .)P.83اين رونأد امأروزه بأه تعأداد فزآينأده اي از مأردم امکأان رفتأار خودنمايانأه را
داده است .در نتيجه مصرف متظاهرانه اثربخشي خود را به عنأوان ابأزاري بأراي تمأايز
فردي ثروتمندان بطور برجسته اي از دست داده است .گالبرايت مأينويسأد :ارتباطأات
انبوه مدرن بويژه فيلمهأا و تلويزيأون تضأمين کأرده اسأت کأه تأوده مأردم در آينأده
پوشش هاي زينتي و تجميتي را نه تنها در بر دختأران ثروتمنأدان بلکأه حتأي در تأن
دختران معدنکاران و مسافران تجارت پيشه خواهند ديد (.)Galbraith, 1984, P.77
در چنين شرايطي ثروتمندان به منب ديگري بأراي نشأان دادن موفقيأت و برتأري
خود نياز مي يابند چرا که اکنون مصارف آنان همه گير و مبتذل گشته است و آنان سراغ
کاالهايي ميروند که خريد آن در انحصار آنان باشد که اين کاالها عبارتنأد از کاالهأاي
فوق العاده گران قيمت که ديگران توانايي تهيه آنرا ندارند .در اينجاست که ميتأوان اثأر
1

. Affluent Society
. Rostow
3
. Age of High Mass Consumption
2
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برجستگي را شاهد گرفت که ثروتمندان براي نشان دادن اقتدار خود ،از خريد کاالهاي
در دسترس عموم خأودداري و بأه دنبأال محصأوالتي هسأتند کأه تنهأا در بازارهأاي
انحصاري وجود دارد (.)Page, 1992
خصوصيت ديگر اين جوام اينست که با افأزايش آمأوزش ،تحصأييت حرفأهاي
بجاي زرقوبرق هاي افراطي ميک اعتبار قأرار مأيگيأرد .در چنأين جأوامعي مصأرف
متظاهرانه بيشتر در قالب مخارج سليقهاي و آموزشمحور نمايش داده ميشود ( Page,

 .)1992بدين ترتيأب عرصأه رقابأت و مسأابقه چشأم وهمچشأمي ديگأر محأدود بأه
ثروتمندان نخواهد بود بلکه طبقه متوسط و مياني جامعأه نيأز در آن درگيأر مأي شأود.
دارايي ها اکنون نه تنها منزلت و جايگاه فرد را آشکار مي کند بلکه سأليقه و ارزشهأاي
دارندهي آن را نيز منعکس ميسازد .داراييها به فرد حس اينکه چه کسي هستند و چأه
کسي مي خواهند باشند را مي دهد و توانايي فرد را براي انجام کارها افأزايش مأيدهأد
( .)Sartre, 1956بنابراين داراييهاي مادي ميتواند اعتماد به نفس اشخاص را باال برده
و توانايي آنان را براي رقابت و حرکت در جايگاههاي اجتماعي مختلف افأزايش دهأد
(.)Page, 1992
اين امر ناشي از دستگاه هاي ارتباطاتي کاميً پيشرفته اي است که نه تنها ايأدههأا و
ارزش هاي فرهنگي جديد را معرفي ميکند بلکه حتي مرزهأاي طبقأاتي را نيأز در هأم
مي شکند .اين تأثيرات ميتواند در مصارف تقليدي مردم از ارزشهأاي مطلأوب گأروه
مرج بطور آشکاري مشاهده گردد .پيج ( )1992اين رفتأار را بأه «اثأر ارابأهاي» تعبيأر
ميکند.
 .4-2-7مصرف پستمدرن

مصرف پستمدرن نيز يکي از ويژگيهاي جوامأ مصأرفي و مرفأه و ثروتمنأد غربأي
است .پيج ( )1992مادي گرايي در حد اعيي دهه  80مييدي را شاخصأه ايأن جوامأ
مي داند .در اين دهه برخيف دهه  ،20مصرف متظاهرانه بأه عنأوان يأک پديأده طبقأه
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متوسط و نه صرفاً خاص اشراف ظاهر شد .پيج ( )1992مصرف متظاهرانه را در حأوزه
بازاريابي اينچنين تحليل ميکند که بازاريابان در تيشند با استفاده از برنامههاي ارتقايي
محصوالت را با سبک زندگي جذاب پيوند بزنند تا همه طبقات و گروههاي اجتمأاعي
را براي خريد محصوالتشان جذب و اقناع کنند .آنهأا تمرکأز خأود بأر روي قيمأت را
برداشته و درعوض ارزش پرستيژ و منزلت را در کاالهايشأان وارد مأيکننأد .مأارکس
( )1867معتقد است چنين برنامه هاي ارتقايي تبليغاتي و بازاريابي ،طلسم کأااليي را بأر
روي افراد تشديد ميکند بطوري که آنأان رضأايتمنأدي را در ذات کاالهأا مأييابنأد.
بنابراين چه کساني که توانايي خريد دارند و چه افرادي که استطاعت مأالي ندارنأد در
اين پروسه درگير ميشوند که نتيجه اش بدهکاري مصرفکنندگان است .گالبرايت ايأن
امر را پيامد سوء و نامبارک سرمايهداري ميداند (.)Galbraith, 1984, P.147
ماسون معتقد است عيوه بر تبليغات ،برنامه ريزي و توزي گزينشي توليد نيز عامل
مهمأي در ارتقأاي کاالهأأاي منزلتأي اسأت .توليدکننأأدگان در مأورد فروشأگاه عرضأأه
محصوالتشان حساسيت دارند بطوري که فروشگاههاي داراي پرستيژ تأثير مستقيمي بأر
ارضاي حس مصرفکنندگان از کاالهأاي منزلتأي دارنأد ( .)1981, P.122بطأوري کأه
مصرفکنندگان مجاب مي شوند که محصوالت جديدتر نه تنها به لحاظ کارکردي بلکأه
از جهت برتري اجتماعي نيز بر نوع قأديميترشأان ارجحيأت دارنأد و از ايأن طريأق
فروش و سود بيشتري براي خود کسب ميکنند.
گروه پرپي 1و يوپي 2نمونههايي از گروههاي فرهنگي هستند کأه بأه عنأوان گأروه
مرج بسياري از افراد ،مورد هدف بازاريابي واق شده اند .مخأارج منزلتأي رايأج ايأن
گروه شامل اتومبيلهاي بيامو ،گوشيهاي تلفن همراه ،ساعت مچي رولکأس و غيأره
 )Preppie( . 1گروهي از دانشآموزان پيش دانشگاهي که با هزينههاي زياد تحصيلي و نوع پوشش خود شناخته
شدهاند.
 )Yuppie( . 2صاحبان مشاغل حرفهاي در شهر.
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بودند ( .)Andler, 1984همچنين جراحي زيبايي و لباسهاي خأاص از ديگأر مخأارج
منزلتي آنان به شمار ميرفت .بيبي بومر (افرادي که در فاصله بأين سأالهأاي  1945تأا
 1965به دنيا آمده بودند) با احاطهکردن خود به چنين کاالهايي و نيز تزيين بدنهايشان،
تصويري از کمال اجتماعي مجسم ساختند که مصرف متظاهرانه در طول دهه  80را بأه
خوبي به تصوير ميکشد (.)Page, 1992
 .8مقايسه و تحليل دو ديدگاه
 .1-8نقاط اشتراک

از نوشتههاي باال چنين استنباط ميشود که:
 .1مصرف متظاهرانه اگر با قصد آشکارساختن نعمتهاي الهي صورت پذيرد نأه
از حيث اقتصادي و نه از حيث اخيقي ،پديده اي مذموم نيست تا آنجا که هم
مي تواند از جهت اخيقي و ارزشي ،نياز انسان بأه کرامأت و عفأت و عأزت
عمومي و اصطيحاً شأن و آبروي اجتماعي فرد را تضمين و محافظت کنأد و
از نظر اقتصادي نيز موجب انگيزههايي در افراد پايين تر اجتماعي و اقتصأادي
در جهت کار و تيش بيشتر براي بهرهمندي بيشتر از نعمتهاي خدادادي و
رسيدن به درجات باالتر موفقيت و رشأد اقتصأادي باشأد همأانطور کأه آدام
اسميت نيز به اين نکته اشأاره کأرده بأود .بنأابراين چنأين مصأرفي خأالي از
انگيزههاي فخرفروشانه و مسرفانهاي خواهد بود که در مصأرف متظاهرانأه در
غرب معتبر است و بلکه در اينجا چنين مصرفي صرفاً به قصأد بهأرهمنأدي از
امکانات و آشکارساختن نعمتها و مواهب الهي صورت ميگيرد.
 .2البته اين مصرف مادامي که حالت افراطي و زيانبخش به خود نگيرد مطلأوب
خواهدبود و گرنه عي وه بر آثار اخيقأي ناشأي از خأود برتأر بينأي و تحقيأر
ديگران ،موجب ضعف و انحطاط و رکود اقتصادي نيز خواهد شأد .مأيتأوان
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گفت تحليل اساسي جان را در مأورد کاالهأاي لأوکس و مصأرف متظاهرانأه
اينست که وي بين دوگونه مصرف متظاهرانه تفاوت قائل شد يکي که مطلوب
و پسنديده است و ديگري مطرود و مذوم اسأت .نأوع اول آن همانسأت کأه
سبب حفظ منزلت اجتماعي -اقتصأادي و اعتبأار فأرد و خأانوادهاش شأده و
اصطيحاً برايش آبروداري مي کند .نوع دوم آن که داراي عواقب سوء اخيقي،
اجتماعي و اقتصادي است آن نوع از مصرف متظاهرانه است که هأيچ پايأه و
اساسي جز حس برتربيني و غرور و بيهودگي و تقليد از ثروتمندان و اشأراف
ندارد.
 .3از طرف ديگر اثر «نمايشي يا ارابهاي» دوزنبري نيز بر اين اساس مبتني اسأت
که فرد ميخواهد از همرديفان خود در اجتماع عقب نماند و اين نکتهاي است
که در ادبيات فقهي شأن تحت عنوان «رعايت عادة أمثال» نيأز بأدان اشأاره و
پرداخته شده است که افراد بايد در مصارف و مخارج خود و خانواده خويش
سطح زندگي امثال و نظاير آنان و عادات مصرفي آنان را حتماً مأد نظأر قأرار
دهند .البته اين امر غير از چشموهمچشمي و مسابقه در مصرف باالتر است که
به اسراف نزديک است .ضمن اينکه اين امر در مورد خود افراد اختياري اما در
مورد خانواده آنان اجباري و الزم است.
 .2-8نقاط افتراق

مصرف متظاهرانه با بهرهمندي از پشتوانهي نظري کارهاي آداماسميت ،جأانرا و وبلأن
بخوبي تئوريزه شد اما ميتوان گفت با ظهور مکتب نئوکيسيکي مصرف متظاهرانأه در
مسير تشويق بيشتر مردم به مصرف و کسب سود توليدکنندگان و سأرمايهگأذاران قأرار
گرفت و تفاوتهاي اساسي آن با نظريه شأن از همين جا شروع شد.
 .1با ظهور مکتب نئوکيسيکي و تحليل هاي اقتصادي خاص آن ،نظريه تقاضأاي
مصرف کننده بصأورتي انتزاعأي و بأدون لحأاظ چنأين رفتارهأاي مصأرفي و
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ميحظات اجتماعي مربوط به جايگاه و منزلت فأرد ،بنأا نهأادهِ شأد و بأدين
ترتيب به تدريج از اهميت و جايگاه و ضرورت بحث آن در ادبيات اقتصادي
کاسته شد.
 .2در ادامه دوزنبري دوباره در نظريات خويش سعي کرد نظريات وبلأن را البتأه
تنها در بعد درآمدي اش در نظريه مصرف خويش داخل سازد .حأال آنکأه در
نظريات اسيمي از شأن و منزلت که ريشأه در ديأدگاه ديأن اسأيم در مأورد
عزت ،آبرو و کرامت انسان در اجتماع دارد اين بحث محدود به بعد درآمأدي
نشده و حتي شئون مربوط به مقام هاي اعتباري و مناصب حکومتي و عأادات
خاص فردي و آداب و رسوم قومي را نيز دربر ميگيرد.
 .3از آن گذشته در ادبيات فقهي شأن ،قيأود و محأدوديتهأايي بأراي مصأرف
منطبق بر آن قأرار داده شأده اسأت کأه از مشأکيتي کأه دامأنگيأر مصأرف
متظاهرانه شده بود از جمله شکاف اقتصادي و اجتماعي ،غرور بيجا و تحقيأر
ديگران ،اسراف و اتيف در مناب و کاالهأا بأويژه ضأاي کأردن متظاهرانأه و
چشموهمچشمي هاي در مصرف که وبلن بدان پرداخته بأود و بطأور کلأي از
مصرف گرايي شديد در جوام غربي جلوگيري خواهد کرد .اين قيود عبارتنأد
از من اسراف و اتراف و لزوم رعايت سطح زندگي عموم مردم.
 .4وجه ديگر افتراق از بين رفأتن مرزهأاي طبقأاتي در جوامأ مرفأه مبتنأي بأر
مصرف متظاهرانه است بطوري که در اين جوام تنها قشر مرفأه بأه مصأرف
متظاهرانه نمي پردازد بلکه اين پديده ،ويژگي تمامي اقشأار و طبقأات اعأم از
مرفه ،متوسط و ضعيف شأده اسأت و همگأي بأراي کسأب شأأن و منزلأت
اجتماعي باالتر و بيگانه از شرايط خويش از يکسو و ابراز هويت و شخصيت
خود از سويي ديگأر سأعي دارنأد رفتارهأاي متظاهرانأه مصأرفي مأرفهين و
ثروتمندان همچون مصرف کاالهاي گران قيمت و لأوکس را تقليأد و پيأروي
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نمايند .اما در دين اسيم پذيرش مسئله شأن موجب ذومراتب شأدن افأراد در
اجتماع آن هم با حدود و مرزهاي مشخص و البته با فواصل کم و نه فأاحش
شده است بطوري که با رعايت آن هيچکس احساس عقبماندگي و محروميت
و اجحاف نکرده و همگي با يکديگر مواسات و مشارکت معيشتي و اقتصادي
دارند.
 .5همچنين اقتصاد سرمايه داري مدرن با اسأتفاده از ابزارهأاي مختلأف همچأون
رسانه هاي جمعي ،بازارهاي وسي و مراکز تجاري بزرگ ،طراحأي صأنعتي و
برنامه ريزي براي از مدافتادن ،روش هاي جذاب بازاريابي و فأروش و ...سأعي
در دامنزدن به مصرف متظاهرانه به شکل گسترده و بيمبنا و کأاميً حسأادتي
دارد بطوري که فرد بخاطر فشار هنجاري ناشأي از عأدم مصأرف ناچأاراً بأه
مصرف گرايي شديد روي مي آورد و حال آنکه اين امأر بأا مصأرف شأأني در
اسيم تفاوت ماهوي دارد.
بنابراين در ادبيات غرب دربارهي مصأرف چشأموهمچشأمي بأه نکأات دقيأق و
ظريفي دست يافتيم که بيان کننده اينست که اين مسئله که در کتب فقهي و روايأي مأا
تحت عنوان «شأن و منزلت» بسيار بدان پرداخته شده است در ادبيات اقتصأادي غأرب
نيز داراي تاريخچه و سابقه است و مي تواند به عنوان تجربه و درسأي بأراي تحليأل و
بررسي الگوي مصرف اسيمي -ايراني کمک شاياني به محققين بنمايد .اين امر نيازمنأد
تحقيقاتي جداگانه است که بطور خاص نقش شأن را در الگوي مصأرف فأرد مسألمان
تجزيه و تحليل نمايد.
جمعبندي و نتيجهگيري

مفهوم شأن در فقه با عرف و عادت گره خورده است .در اين مقالأه سأعي شأد تأا بأا
کنکاشي در نظرات فقهاي متقدم و متأخر و با استفاده از مباني قرآني و روايي ،مؤلفهها

  148مطالعات اقتصاد اسالمي ،سال هفتم ،شماره دوم ،پياپي  – 14بهار و تابستان 1394

و مختصات شأن توضيح داده شأود .ايأن مؤلفأههأا شأامل دو دسأته کلأي درآمأدي و
غيردرآمدي است .در مورد مؤلفه درآمدي در اسيم منظور کل دارايأيهأاي مأالي فأرد
ميباشد اما مؤلفه هاي غيردرآمدي مواردي چون خانواده ،نوع شأغل و حرفأه شأخص،
عادات شخصي ،آداب و رسوم قومي ،قوانين اجتماعي (عأرف) ،شأرايط جغرافيأايي و
فيزيکي ،موقعيت اجتماعي فرد و نهايتاً شرايط زماني و مکاني را دربرميگيرد .بنأابراين
مي توان شأأن را اينطأور تعريأف نمأود« :مجموعأه اي از شأرايط اقتصأادي ،فرهنگأي،
اجتماعي و فيزيکي و رواني در فرد که جايگاه عرفي هر فرد در اجتماع را در هر عصر
و زمان مشخص مي سازد» .همچنين شأن در فقه کاربردهاي فراواني من جمله در نفقأه،
خمس ،زکات ،حج و ديون دارد که همه اينها در يک امر مشأترکند و آن نحأوه هزينأه
کرد و مخارج فرد است که در اينجا ما آنرا بر مصارف شخص مسلمان حمل مأيکنأيم.
بنابراين شأن يک مؤلفهي کليدي در تبيين الگوي مصرف اسيمي است .امأا در ادبيأات
غربي در حوزه مصرف تنها جايي که به صراحت از شأن بحأث شأده اسأت در بحأث
مصرف متظاهرانه است که به نمايش خودنمايانه ي ثروت به منظور کسب و حفاظت از
منزلت يا پرستيژ اجتماعي اشاره دارد .در مصرف متظاهرانه بر مأواردي چأون مصأرف
کاالهاي منزلتي و لوکس و پرستيژ و جايگاه اجتماعي افراد و نمايش ثروت توسط آنان
بعنوان شأن اصطيحي افراد ،تأکيد خاصي مي شود .در آثار کيسيکها بويژه اسأميت و
جان را بيشتر بر جنبه عزت و کرامت انساني شأن افراد در جامعه تأکيد شده و قيدهايي
براي اين نوع مصرف لحاظ مي شود لذا قرابت بيشتري با معناي شأن فقهي دارد .اما در
آثار نئوکيسيک ها بحث شأن اساساً بخاطر فروض خاص آنأان از تأاب مصأرف کنأار
گذاشته مي شود و ترجيحات فردي جايگزين آن مي شود .وبلن نيأز در جامعأه مرفهأي
آمريکا مصرف متظاهرانه را تبيين کرده و به چالش کشيد که اين رفتار مسأرفانه ،نتيجأه
اقتصاد سرمايهداري آمريکاست که ماهيتاً با نظريه شأن متفاوت ميشود.
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کتابنامه

قرآن کريم
ابن منظور ،ابوالفضل (1414ق) ،لسان العأرب ،بيأروت ،دار الفکأر للطباعأة و النشأر و
التوزي  -دار صادر ،چاپ سوم ،ج.13
آزاد ارمکي ،تقي ( ،)1386جامعهشناسي خانواده ايراني ،تهران ،سمت ،چاپ اول.
اسميت ،آدام ،)1357( ،ثروت ملل ،ترجمه دکتر سيروس ابراهيم نژاد ،تهران ،پيام ،چاپ
اول.

باقري تودشکي ،مجتبي (« ،)1388الگوي مصرف بر مبناي ارزشهاي اسيمي» ،اقتصأاد
اسيمي ،شماره.34
باکاک ،رابرت ( ،)1381مصرف  ،ترجمه خسرو صبري ،تهران ،شيرازه ،چاپ اول.
بحرانى ،آلعصفور (1405ق) ،الحدائق الناضرة فأي أحکأام العتأرة الطأاهرة ،قأم ،دفتأر
انتشارات اسيمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميأه قأم ،چأاپ اول ،ج 12و
.25
بروجردى ،آقا حسين طباطبايى (1380ق) ،زبدة المقال في خمس الرسأول و الل ،قأم،
چاپخانه علميه ،چاپ اول.
بغدادى ،مفيد (1413ق) ،المقنعة ،قم ،کنگره جهانى هزاره شيخ مفيأد رحمأة اهلل عليأه،
چاپ اول.
بهجت ،محمدتقى (1428ق) ،استفتاءات ،قم ،دفتر حضرت آيتاهلل بهجت ،چأاپ اول،
ج 3و .4
تبريزى سبحانى ،جعفر (1420ق) ،الخمس في الشريعة اإلسأيمية الغأراء ،قأم ،مؤسسأه
امام صادق(ع) ،چاپ اول.

جمعي از نويسندگان واحد تحقيقات تجارت اسيمي ( ،)1368نظري اجمالي بر اصأول
و مباني مصرف در اسيم ،بيجا ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
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ح أرّ عأأاملى ،محمأأد بأأن حسأأن (1409ق) ،وسأأائل الشأأيعة ،قأأم ،مؤسسأأه آلالبيأأت
عليهمالسيم ،چاپ اول ،ج.1
حسينى شيرازى ،سيدمحمد (بيتا) ،مناسک الحج ،بيجا.
حلّى ،ابن ادريس (1410ق) ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ،قم ،دفتر انتشارات اسيمى
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم ،ج.2
حلّى ،حسن بن يوسف (بيتا) ،تذکرة الفقهاء ،قم،مؤسسه آل البيت(ع) ،چاپ اول.
حلّى ،نجم الدين (1407ق) ،المعتبر في شرح المختصر ،قم ،مؤسسه سيد الشهداء ،چاپ
اول ،ج.1
خامنهاى ،سيد على (1424ق) ،أجوبة االستفتاءات ،قم ،دفتر معظم له ،چاپ اول.
خمينى ،سيد روح اهلل موسوى (1425ق) ،تحرير الوسيلة ،ترجمه علي اسيمي ،قم ،دفتأر
انتشارات اسيمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ  ،21ج 2و .3
خويى ،سيد ابوالقاسم (1416ق) ،صراط النجاة (المحشّأى للخأوئي) ،قأم ،مکتأب نشأر
المنتخب ،چاپ اول ،ج.1

دادگر ،يداهلل و مجتبي بأاقري (« ،)1386مطالعأه تطبيقأي حأد فقأر شأريعت» ،اقتصأاد
اسيمي ،شماره .25
صدر ،سيدمحمدباقر ( ،)1359طرح گسترده اقتصاد اسيمي ،تهران ،بدر.
طريحى ،فخرالدين (1416ق) ،مجم البحرين  ،تهران ،کتابفروشى مرتضوى ،چاپ سوم،
ج.6
طوسى ،ابو جعفر (1387ق) ،المبسوط في فقه اإلمامية ،تهران ،المکتبة المرتضوية إلحياء
الثار الجعفرية ،چاپ سوم ،ج.2

عابديني ،احمد (« ،)1378امام خميني ،ساده زيستي و مسأله شأن» ،فقه (کاوشأي نأو در
فقه اسيمي) ،شماره 21و ،22صص .354-265
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عاملى ،محمد بن مکى (1417ق) ،الدروس الشرعية في فقه اإلمامية ،قم ،دفتر انتشأارات
اسيمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم.
فراهيدى ،خليل بن احمد (1410ق) کتاب العين ،قم ،هجرت ،چاپ دوم ،ج.6
قرشى ،سيد علىاکبر (1412ق) قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب اإلسيمية ،چاپ ششأم،
ج.4
کابلى ،محمداسحاق فيَّاض (بيتا) ،تعاليق مبسوطة على العأروة الأوثقى ،قأم ،محيتأى،
چاپ اول ،ج.7
کلينأأى ،محمأأد بأأن يعقأأوب (1407ق) ،الکأأافي (ط  -اإلسأأيمية) ،تهأأران ،دار الکتأأب
اإلسيمية ،چاپ چهارم ،ج.6
مجلسي دوم ،محمدباقر (1410ق) ،بحار اونوار ،بيروت ،مؤسسة الطب و النشأر ،چأاپ
اول.
محمدي ري شأهري ،محمأد ( ،)1388الگأوي مصأرف از نگأاه قأرآن و حأديث ،قأم،
دارالحديث ،چاپ دوم.
مصطفوى ،حسن (1402ق) ،التحقيق في کلمات القرآن الکأريم ،تهأران ،مرکأز الکتأاب
للترجمة و النشر ،چاپ اول ،ج.6
مطهري ،مرتضي ( ،)1385بيست گفتار ،تهران ،صدرا ،چاپ .24
ميرمعزي ،سيدحسين ( ،)1388اصيح الگأوي مصأرف ،تهأران ،پژوهشأگاه فرهنأگ و
انديشه اسيمي ،چاپ اول.
موسايي ،ميثم ( « ،)1381التزام و اعتقاد مردم بأه رفتارهأاي اقتصأادي توصأيه شأده در
اسيم» ،اطيعرساني و کتابداري ،نمايه پژوهش ،شماره 23و.24
نجفى ،محمدحسن (بيتا) ،جواهر الکيم في شرح شرائ اإلسأيم ،بيأروت ،دار ححيأاء
التراث العربي ،چاپ هفتم ،ج 29 ،28 ،26 ،25 ،16 ،15و .31
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نجفى ،هادى بن عباس (1423ق) ،هدى المتقأين حلأى شأريعة سأيد المرسألين ،نجأف
اشرف ،مؤسسه کاشف الغطاء ،چاپ اول.
نورى ،ميرزاحسين (1408ق) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسأائل ،بيأروت ،مؤسسأه
آلالبيت عليهمالسيم ،چاپ اول.
همو (1424ق) ،الزکاة في الشريعة اإلسيمية الغراء ،قم ،مؤسسه امأام صأادق(ع) ،چأاپ
اول ،ج.2
همو (1428ق) ،مناسک الحج و أحکام العمرة ،قم ،مؤسسه امام صادق(ع) ،چاپ اول.
همو (1408ق) ،شرائ اإلسيم في مسائل الحيل و الحأرام ،قأم ،مؤسسأه اسأماعيليان،
چاپ دوم ،ج.2
همو (1426ق) ،توضيح المسائل ،بيجا ،چاپ اول.
همو (1424ق) ،توضيح المسائل (محشّى) ،قم ،دفتر انتشارات اسيمى وابسته به جامعأه
مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ هشتم ،ج.2
همو (1404ق) ،زبدة اوحکام  ،تهران ،سازمان تبليغات اسيمى ،چاپ اول.
يزدى ،سيد محمدکاظم طباطبايى (1409ق) ،العروة الوثقى ،بيأروت ،مؤسسأة اوعلمأي
للمطبوعات ،چاپ دوم ،ج.2
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