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  سازي براي اصالح الگوي مصرف راهبردهاي برنامه

  )با تكيه بر مباني حقوقي و ديني(

  *دكتر محسن اسماعيلي

  چكيده

هش حاضر كه به شيوه اسنادي صورت گرفته آن است كه با توجه به مباني حقوقي و                 هدف از پژو  
. بپـردازد » ضرورت اصالح الگوي مصرف و نقش حكومت و رسانه در تحقق آن           «ديني به بررسي    

سيماي جمهوري اسالمي ايـران       و  ها، بويژه صدا    بنابراين، پس از ارائه تحليلي در اين باره، به رسانه         
اين راهبردهـا  . اي را براي ايفاي نقش مهم خود در نظر بگيرند گانه  راهبردهاي هفت  كند  توصيه مي 
زدگـي، ترغيـب      بار مـصرف    ايجاد فرهنگ مسئوليت در برابر مصرف، نمايش آثار زيان        : عبارتند از 

مردم به استفاده از توليدات داخلي، تبيين حرمت اسراف و معيارهاي آن، تأكيد بر احترام مضاعف                
انگاري در مفهوم منابع و مصارف و سرانجام نظارت بر تبليغات  ل عمومي، جلوگيري از سادهبه اموا

  .سازي فرهنگ مصرف بازرگاني در جهت بهينه
  

 مـديريت  ، ، راهبردهـاي توليـد پيـام    ، مطبوعات سيما و  اصالح الگوي مصرف، صدا:كليد واژه 
  درآمد و هزينه
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  مقدمه

اصـالح الگـوي   «، سال حركت به سوي  نقالب اسالمي از سوي رهبر معظم ا    ،1388سال  
يـك   «با اشاره به اينكه تحقق اين شعار      در پيام نوروزي خود     ايشان  . ناميده شد » مصرف

  پس از پيـروزي    گفتمان حاكم بر دهه چهارم     (»اقدام اساسي در زمينه پيشرفت و عدالت      
نيست كه از سـوي     است، تصريح كردند اين موضوع براي نخستين بار         ) انقالب اسالمي 

ـ  ايشان مـورد اهتمـام و يـادآوري قـرار مـي            ، بـه نقـل از پايگـاه       1388 اي، خامنـه (رد  گي
  ).1رساني دفتر مقام معظم رهبري اطالع

 در مجمـوع  ،دهد كه ايشان تـا ايـن تـاريخ     له نشان مي     جستجو در متن بيانات معظم    
ـ      در سخنان و نوشته    »اصالح الگوي مصرف  « بار از    659 انـد و ايـن      اد كـرده  هاي خـود ي

اصـالح الگـوي    «با توجـه بـه اهميـت         ).نقل از همان منبع   (ئله دارد   نشان از اهميت مس   
هـا در    از يك سو و نقش مهم رسـانه   و تأثير آن بر وضعيت حال و آينده كشور         »مصرف
 ضـروري اسـت كـه     گيري و تقويت الگوهاي نگرشي و رفتـاري از سـوي ديگـر،              شكل

 اين آرمان مهـم      ملي به تحقق    ازجمله رسانه هاي مختلف    خشمسئوالن ب  اران و ذسياستگ
 را در حـوزه  رسانه نقشمقاله حاضر نيز در پي آن است كه        بر اين اساس    . اهتمام ورزند 

ضرورت اصالح   « گفتار نخست به بررسي و تحليل      ،به همين منظور  . دكن مصرف مطالعه 
گفتـار  . اهـد پرداخـت    در تحقق آن خو    »آفريني حكومت و رسانه    الگوي مصرف و نقش   

برگرفته از موازين قانوني و مبـاني دينـي هـستند،           كه   را   اي گانه دوم نيز راهبردهاي هفت   
 ،هـا  البته در ميـان رسـانه      و    زمينه توصيه خواهد كرد    اي در اين    هاي رسانه   براي توليد پيام  

  .كيد بيشتر بر راديو و تلويزيون استأت

  آفريني حكومت و رسانه و نقش ـ ضرورت اصالح الگوي مصرف  گفتار اول

 به  ،هاي ديني و ملي براي اصالح الگوي مصرف         پس از اشاره به ضرورت     ،در اين گفتار  
 . تعيين الگوي صحيح مصرف و ترويج آن اشاره خواهـد شـد            دروظيفه قطعي حاكميت    
  .شود ها در تحقق اين هدف مهم بررسي مي ثر رسانهؤسپس جايگاه و نقش م

  صرف؛ به مثابه يك ضرورتاصالح الگوي م. 1ـ1

از ديـدگاه  . اصالح الگوي مصرف را بايد به عنوان يك ضرورت ديني و ملي بـاور كـرد     
                                                      
1. www.leader.ir 
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داراي معيارها و ضوابطي است كه در روز قيامت به          » درآمد« مانند   نيز» مصرف«مذهبي،  
 ،ايـن معيارهـا و ضـوابط      نكـردن   رعايـت   . ال قرار خواهد گرفت   ؤمورد س » نعيم«عنوان  

ف اخالق و گاهي نيز خالف شرع است؛ نظير اسـراف كـه از گناهـان كبيـره                   خال يگاه
  .منصوص است

 ايـران دهي مصرف براي كشوري در حال توسعه چـون             سامان ،اما از ديدگاه ملي نيز    
ـ كـم    نظيـر    مـشكالتي هاي كالن طبيعي و ذخاير زيرزميني، از          كه به موازات ثروت     ي،آب

 است؛ بويژه در اين زمان كه بحران اقتصادي، جهان          ناپذير   اجتناببرد، يك اقدام      رنج مي 
  .ثير خود قرار داده استأتحت تنيز ما را كشور حدودي   تابه طور طبيعيو 

 منـابع  كشور مـا، مـشكلي بـه لحـاظ     مطالعات علمي نشان داده است كه       تجربيات و 
بع در صورت مديريت صحيح منـا چندان زياد است كه در آن ندارد و مواهب الهي    اوليه  
رسـيدن بـه اهـداف سـند     . جلـوگيري كـرد  هـا   برخي كاسـتي از بروز توان به راحتي    مي

 هنگامي ممكن است كه با همـدلي و هميـاري همـه اركـان حاكميـت و بـا                    ،انداز  چشم
 هرچه  ، درآمدها به جا و درست هزينه شوند؛ در غير اين صورت           ،همراهي يكايك مردم  

  .ي نيز بيشتر خواهد شدافتادگ  وادادگي و عقب،درآمد بيشتر باشد
از عوامل پايـداري  «: اند مل فرمودهأ در حديثي بسيار آموزنده و قابل ت       )ع(امام صادق   

مسلمانان و اسالم آن است كه اموال در اختيار كساني باشـد كـه جـاي                ) جامعه(و بقاي   
گونه كه فناي اسـالم       كنند؛ همان   دانند و نيز درست مصرف مي       مصرف درست آن را مي    

ها در اختيار كساني قرار گيـرد كـه نـه محـل       بودي مسلمانان در اين است كه دارايي      و نا 
محمـدي  (» دانند و نه راه درسـت مـصرف كـردن را بلـد هـستند                مصرف شايسته را مي   

سـاز اسـت تـشخيص درسـت          يعني آنچه سرنوشت  . )136 ، ص 8 ، ج 1363شهري،    ري
  .و همچنين مصرف صحيح آنهاستموارد هزينه 

 از ،، بـا همـين تحليـل   )درآمد و هزينه( المال مسلمانان و مديريت بودجه    توليت بيت 
 اگر قرار باشـد پيـامبري چـون         چنان كه ثرترين مناصب عمومي است     ؤترين و م    حساس

 سـوره   55طبـق آيـه     . شـود   يوسف حكيم منصبي بپذيرد، خود داوطلب اين منصب مـي         
ـ    «: گويد  يوسف، آن حضرت به حاكم زمان خود مي        ضـبط  (داري مملكـت      همرا بـه خزان

 جالـب  ».منصوب دار كه من در حفظ دارايي و مصارف آن دانا و بـصيرم         ) دارايي كشور 
 كه بر   مورديكند؛ همان دو       دو چيز اعالم مي    نيزاينكه آن حضرت دليل پيشنهاد خود را        

  .كيد شد؛ يعني تعهد و تخصصأ تهاآن
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چنـان كـه    . اشـد اصالح الگوي مصرف ضرورتي نيست كه به تازگي احساس شده ب          
نخستين قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران                

كه بيش از دو دهه پيش به تـصويب مجلـس شـوراي اسـالمي               ) 11/11/1368مصوب  (
به اجرا درآمده است، توجه خاصي به لزوم تعيين         ) 1372ـ1368(رسيده و طي پنج سال      

  .ودو اصالح الگوي مصرف نشان داده ب
  :  اين قانون مقرر كرده بود30تبصره شماره » الف«بند 

به منظور انجام وظايف مشروح زير، شورايي به نام شوراي عالي بررسي و تعيين            ... «
  :گردد الگوي مصرف، تشكيل مي

 هاي مطرح در اين برنامه مشي بررسي و تعيين الگوي مصرف با رعايت خط. 1

 وي مصرف مصوبحسن اجراي الگ نظارت مستمر بر. 2

بررسي و بازبيني مستمر عملكرد الگوي مصرف و اتخاذ تدابير مناسب در جهـت              . 3
 نيز تنظـيم پيـشنهادهاي اصـالحي و تكميلـي الزم جهـت تـصويب                حسن اجراي آن و   

  ».ربط مراجع ذي
اين تبصره نيز اعضاي بلند پايه شوراي عـالي را تعيـين كـرده بـود كـه بـه                    » ب«بند  

پايگـاه اطالعـات قـوانين و    (ا معاون اول او انجـام وظيفـه كننـد           يجمهور   رياست رئيس 
  ).1ها مقررات و فرايند تصويب طرح

هر چند تاكنون گزارشي از اجراي اين مصوبه و عملكرد شوراي عالي بررسـي و تعيـين                  
ناپـذير اسـت، ايـن      الگوي مصرف منتشر نشده تا بتوان درباره آن داوري كرد، اما آنچه ترديد     

اميد كه اين بـار، بـه   . ايم س از بيست سال، بار ديگر نيازمند طرح مجدد مسئله شدهاست كه پ  
  .ساز در اين باره باشيم بركت اقدام رهبر معظم انقالب اسالمي، شاهد تحولي سرنوست

  وظيفه حكومت در تعيين الگوي مصرف. 1ـ2

 و   نقش حكومـت اسـالمي در تعيـين الگـوي مـصرف            ،گرفتن آنچه گفته شد    با در نظر  
 با تفاوت شرايط زمـاني و  ي،طبيعبه طور  اين الگو   . شود  نظارت بر رعايت آن آشكار مي     

 و نظام اسالمي مكلف است با تعيـين متناسـب آن كـاري كنـد كـه               يابد  تغيير مي مكاني،  
 ابتكار و محترم شمردن مالكيـت خـصوصي و حـريم    ،ضمن تشويق مردم به كار، تالش   
  .چند قطبي نگرددصاد اقتشخصي افراد، جامعه نيز دچار 

                                                      
1. http://tarh.majlis.ir 
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سوره حديـد،    (»ترين اهداف بعثت پيامبران است      برقراري عدالت اجتماعي از اصلي    «
 متـوازن و مبـارزه بـا اسـتكبار و     يريـزي اقتـصاد   و تحقق اين هدف جز با پـي        )25آيه  

 موجـب قـوام     ،حركت متـوازن اقتـصادي در جامعـه       . دو، ممكن نيست   استضعفاف، هر 
شود و كيـان دينـي محفـوظ          قي، فرهنگي، سياسي و دفاعي مي     اجتماعي، اقتصادي، اخال  

تحقـق  ) سـطحي  هـم (و عدالت تنها با تعـادل       » عدل، حيات احكام است   « زيراماند؛    مي
هـيچ  ،  )هاي جامعـه    در همه سطح  (يعني بدون تعادل و توازن مالي و معيشتي         ...  يابد  مي

  .)21 ، ص3، ج 1386 ، حكيمي(قسط و عدلي وجود نخواهد داشت 
سنگي كه براي تـدوين نظـام اقتـصادي          گران صدر در پژوهش   محمدباقر شهيد سيد 

 داراي دو اصل عمـومي     ،شكل اسالمي عدالت اجتماعي   «: استآورده   ،اسالم سامان داده  
  :ها و تفصيالتي وجود دارد؛ اين اصول عبارتند از راهآنها، يك از  است كه براي هر

  )تكافل عام(اصل همكاري عمومي . 1
 و بـراي  364ص  ،2، ج  1357  ترجمـه اسـپهبدي،    صـدر، ( اصل توازن اجتمـاعي    .2

  )324ـ 320همان، صص : ك.توضيح اين دو اصل، ر
 سپس حاكم اسالمي و اختيارات ويژه او براي قانونگذاري متناسب بـا تحـوالت              وي

اسـالم اصـل نظـارت     «: افزايـد    و مـي   كند  ذكر مي زندگي را راهي براي تحقق اين اصول        
را بر فعاليت عمومي و دخالت دولت براي حمايت مـصالح           ) ولي امر ( اسالمي   حكومت

هاي افراد در كارهايي كـه بـا آن           عمومي و نگهباني از آن، به وسيله محدود كردن آزادي         
سروكار دارند، وضع كرده است و وضع اين اصل از طرف اسالم ضروري بود، تا ضامن              

  .عي خود با مرور زمان باشدتحقق بخشيدن ايده و مفاهيم عدالت اجتما
كند، طبق شرايط اقتصادي و       هاي عدالت اجتماعي كه اسالم به آن دعوت مي          خواسته
چه بسا انجام كاري بـراي جامعـه و         . يابد  آن را در بردارد، تفاوت مي       اي كه     اوضاع مادي 

آور باشـد در حـالي كـه      خصوصيتي كه براي آن الزم است، در زمـان بخـصوصي زيـان            
 تنها راه اين است كـه بـه         بنابراين، . غيرممكن است   تفكيك آن در قوانين ثابت     تفصيل و 

بـه   بـه عنـوان مقـامي كـه بايـد            ،حكومت اسالمي قدرتي داده شود، تا بنابر وظيفه خود        
دهنـد يـا      هاي افراد را در امور مباح شرعي كه انجام مي            آزادي بپردازد،نظارت و هدايت    

 و نيـز  361، ص 1همان، ج (» مي در اجتماع كنترل كندهاي اسال كنند، طبق ايده   ترك مي 
  .)172 ـ 103، صص  ب1382اسماعيلي، : ك.ر

هـاي عـادي بـراي        عالوه بر اين، كنترل مـصرف در زمـان بحـران يـا حتـي در زمـان                 
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. مدت و پيشگيري از فقر عمومي نيز از وظـايف حـاكم دينـي اسـت         هاي دراز   ريزي    برنامه
، بويژه آياتي كـه نـاظر بـه دوران          )ع(ه داستان حضرت يوسف     چنان كه مفسران با اشاره ب     

در مـسائل اقتـصادي تنهـا موضـوع توليـد           «اند كه     مسئوليت وي در مصر بود، نتيجه گرفته      
)  حـضرت آن(تر است و به همين دليل        گاهي كنترل مصرف از آن هم مهم      . بيشتر مطرح نيست  

عمت، مـصرف را بـه شـدت        در دوران حكومت خود سعي كرد، در آن هفت سال وفور ن           
 هـاي سـختي كـه در    كنترل كند تا بتواند قسمت مهمي از توليدات كـشاورزي را بـراي سـال      

توليـد بيـشتر   . توانند از هم جـدا باشـند   در حقيقت اين دو نمي   . پيش رو بود، ذخيره نمايد    
تري اعمال شود، و كنتـرل مـصرف    هنگامي مفيد است كه نسبت به مصرف نيز كنترل صحيح      

) ع(سياست اقتـصادي يوسـف      . هنگامي مفيدتر خواهد بود كه با توليد بيشتر همراه باشد         نيز  
تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد، بايـد      در مصر نشان داد كه يك اقتصاد اصيل و پويا نمي          

  ).10، ص 10، ج 1360مكارم شيرازي،(» ...هاي بعد را نيز در برگيرد  آينده و حتي نسل

  ها در اصالح الگوي مصرف نقش رسانه. 1ـ3

. هاي فرهنگي اسـت  ساماني و كژي   هب   نا ،بي ترديد ريشه اصلي سوء مصرف در كشور ما        
جملــه مظــاهر ايــن   از،طلبــي و چــشم و همچــشمي افــزون ، خــواهي مدپرســتي، تنــوع

هر . ثر و بي بديلي دارند    ؤ نقش م  هاها در اصالح آن     كه رسانه  هستندهاي فرهنگي    يربيما
 ، امـا  وظيفه ملي و شرعي يكايـك شـهروندان اسـت   ،روي در مصرف  و ميانه   تعادل چند

بـراي همـين    . سازي در اين زمينه غافل كنـد        اين واقعيت نبايد ما را از ضرورت فرهنگ       
ي مصرف است و نبايد ايـن موضـوع مهـم را در             »الگو«كيد اصلي بر اصالح     أاست كه ت  

بايد بكوشند تـا انـدازه      هاي فرهنگي    نهادها و دستگاه  . موارد جزئي و فردي خالصه كرد     
گونـه كـه بايـد اقتـار و        فراگير شـود؛ همـان   ، به مثابه يك ارزش    ،نگهداشتن در مصرف  

 زمينـه د و در ايـن      شـون دو، به عنوان ضد ارزش به يك باور عمومي تبديل            اسراف، هر 
  .سيما نقشي بسيار مهم دارند و  صدابويژه ،ها رسانه

 1948اي كـه در سـال        مريكايي، در مقاله  ا  محقق معروف  ،1، السول  براي نخستين بار  
، ايجـاد و توسـعه   )نقـش خبـري  (، سه نقش اساسي نظارت بر محيط  در اين باره نوشت 

را ) نقـش آموزشـي   (و انتقال ميراث فرهنگـي      ) نقش تشريحي (هاي اجتماعي    همبستگي

                                                      
1. Laswel 
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قـق   مح ،1 چـارلز رايـت    ،چنـد سـال بعـد     . براي وسايل ارتباط جمعـي در نظـر گرفـت         
هـاي   نقـش به ) نقش تفريحي(، نقش اجتماعي ديگري در مورد ايجاد سرگرمي          مريكاييا

 ديـدگاه پيـروي     امروزه نيز از همـين    . )24ـ23 ص، ص 1382،    راد  محسنيان  (قبل اضافه كرد    
المللي مطالعه   در گزارش كميسيون بين   ) ، ترجمه پاد  1375 (2مك برايد چنان كه   شود   مي

  .كند  تأكيد ميبر آننيز مسائل ارتباط 
ها پژوهش و تجربه نشان داده اسـت كـه ديگـر دربـاره نقـش آموزشـي                    از آنجا كه سال   

هـا سـخن بـه ميـان          ها ترديدي نيست؛ امروزه هنگامي كه از كاركردها و نقـش رسـانه              رسانه
ي خـاص     هـا و امتيازهـا      ويژگـي . رود  ، آموزش از محورهاي اصلي آن بـه شـمار مـي             آيد  مي

، اسـماعيلي (گذاري آن خالصه كـرد        توان در فراگيري و تأثير      ها را مي    سانهآموزش از طريق ر   
  .كه بخش بعدي اين مقاله به توضيحاتي درباره آنها اختصاص يافته است) ـ الف1382

  فراگيري

، مكـان    ، فراگيران  دهندگان هاي زيادي در زمينه آموزش      محدوديت باهاي رسمي    آموزش
اي موجود بر سر راه حضور فراگيران در زمان و مكـان            ه دشواري. مواجه هستند و زمان   
، كمبـود اسـتادان و سـرانجام     ، ناگزيري از اندك بودن تعداد آنـان در هـر كـالس         خاص
 آمـوزش از طريـق       اين در حالي است كه    .  هاست جمله اين محدوديت    از ،بر بودن   هزينه

  :يق آمده استهاي رسمي فا هايي است كه بر مشكالت آموزش رسانه داراي مزيت
، و بويژه كودكان و نوجوانان كـه   افراد. ها محدوديت ندارند  رسانه، زمان نظر از   )الف

 بيش از سـاعاتي كـه در مدرسـه    ،، در مجموع  پذيري دارند  آمادگي بيشتري براي آموزش   
  .شوند ها همدم مي گذرانند، با رسانه مي

ر حـالي كـه كمبـود فـضاي         د. ها محدوديت كمتري دارنـد      از نظر مكان نيز رسانه    ) ب
،  هـاي رسـمي اسـت    آموزشي مناسب و دشواري رفـت و آمـد از موانـع توسـعه آمـوزش        

 .هاي دور و نزديك، از خصوصيات عصر ماست ها در مكان گسترش حوزه حضور رسانه

،  هـا  رسانه. ها مقايسه كرد اي را با ساير شيوه  توان آموزش رسانه    از نظر مخاطب نمي   ) ج
تنـوع  . كننـد  ، تعداد بي شماري از مخاطبان را جـذب مـي    ميزان نفوذ خودبه تناسب نوع و 

، فرهنگ و قوميت بسيار حائز اهميت است و به فراگيـري              اين مخاطبان از نظر سن، جنس     
  .آورد پديد مينيز  خاصي را ؛ همان گونه كه حساسيت و مالحظات افزايد و اهميت آن مي

                                                      
1. Charls Right        2. MacBrid 
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  تأثيرگذاري

؛  هاسـت  مجموع مؤثرتر از ديگر شيوه    در  ها    از طريق رسانه    آموزش ،كم به دو دليل    دست
 بـه   ،هـاي آموزشـي و ديگـري       هاي هنري و فناوري    گيري از جذابيت    به دليل بهره   ،يكي

  .دليل استفاده از روش آموزش غير مستقيم
.  سـت پـذير ا    نـا  مـستقيم انكار   غيـر هاي غيـر رسـمي و        ثير بيشتر و ديرپاتر آموزش    أت

خانه   ، در نهان   ، يا حتي بخواهند    بي آنكه بدانند    ها  و شنيداري انسان   هاي ديداري  دريافت
ها از اين نظـر      رسانه.  ذهن آنان جا گرفته و در فرصت مناسب خود را نشان خواهند داد            

هـا آن اسـت كـه     اي كـار بـا رسـانه      ترين خصوصيت حرفـه    ؛ اصوالًَ مهم    برتري دارند  نيز
اين واقعيـت را در حـوزه        1پير آلبر .  ستقيم دنبال شود  اي غير م    به گونه  ،اهداف مورد نظر  

هـاي   خـالل خبـر    هر روزنامه خوب و با ارزشي بايـد در         «:كند مطبوعات چنين بيان مي   
نويس همـين    اما هنر اصلي روزنامه   .  خود چيزي مفيد و آموزنده هم به خوانندگان بدهد        

خواننـده عرضـه كنـد كـه        است كه خبرها را در چه لفافي بپوشاند و در چه شرايطي به              
مـشغول خوانـدن يـك درس        ، خواننده احساس نكند به جاي كسب اطالع و سـرگرمي         

  .)35  ص، 1368  ترجمه جلوه،، آلبر (»  اخالق است
كنـد؛    هاي كشور ما بويژه صداوسيما نيز صدق مي         نه  ، در مورد رسا     واقعيتي كه گفته شد   

الموسـوي  (» يك دانشگاه عمـومي اسـت     ... «اين رسانه   ) ره( خميني   چنان كه به تعبير امام    
همــان، صــص (» يــك دســتگاه آموزشــي اســت ... «و ) 203، ص 5، ج 1374،  الخمينــي

  ).65 ، ص18همان، ج (» مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند«گونه كه  ؛ همان  )203ـ210
هـاي نمايـشي و     مجموعـه  و هـا   هاي مختلف تلويزيوني بايد بـر فـيلم         در ميان برنامه  

ها در كنار اهداف اصـلي        گونه برنامه    اين. كيد كرد أداستاني كه مخاطبان بيشتري دارند، ت     
كنند؛ اين روش خاص از شـكل         ناخواه، روش خاصي از زندگي را تبليغ مي          خود، خواه 

شيوه زندگي و نوع    . گيرد  ها گرفته تا نوع رفتار و گفتار آنان را در بر مي             ظاهري هنرپيشه 
اي   كننـده   جمله اموري است كه به طرز خيـره        كنند نيز از    ي كه مصرف مي   و ميزان كاالهاي  

 بـا   ،كننـدگان بـزرگ     براي همين است كـه توليـد      . شود  از سوي بينندگان الگوبرداري مي    
ـ  ،هاي ياد شده پرداخت مبالغ سنگين و حمايت پيدا و پنهان از برنامه  ثير ناخواسـته  أ بـه ت

مستقيم را از    بندند و حتي اثر اين تبليغ غير        مصرف كاالي خود از سوي بازيكنان دل مي       
  .دانند تبليغات بازرگاني مستقيم و مرسوم بيشتر مي

                                                      
1. Pierre Albert 
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 خانه مسكوني، لوازم خانگي، تزئينـات، مبلمـان و سـاير اثـاثي كـه بـه               نوع و مساحت  
دار، بـه تـصوير كـشيده     هاي دنباله ها، بويژه مجموعه عنوان وسايل ضروري زندگي در فيلم   

هـايي اسـت كـه بـا عالقـه و در        خـانواده گر الگوي مـصرف   كننده و توجيه    يينشود، تع   مي
براي مثال هنگامي كه همه اعـضاي خـانواده        .ها هستند   ساعات فراغت، تماشاگر اين برنامه    

در يك نمايش تلويزيوني، داراي خودرو جداگانه هستند، آپارتماني با فالن مقدار زيربنـا و       
كننـد،    عروسـي و ميهمـاني را بـه شـكل خاصـي برگـزار مـي         اثاثي آن چناني دارند، مجالس    

 اين سبك زندگي، به عنـوان زنـدگي معيـار و نمونـه    ... خرند و    ويژه و گرانبهايي مي     پوشاك
آيـد و در پـي آن، دارنـدگان ثـروت و              اينجاست كه نياز كاذب به وجـود مـي        . شود  تبليغ مي 

ي كه بضاعتي ندارند، احساس كمبـود       آورند و آنان    طلبي رو مي    زدگي و تنوع    تمكن به مصرف  
  .شود هاي اجتماعي مي كنند و اين، خود منشأ بسياري از مشكالت و ناهنجاري و حقارت مي

ه الگوي مصرف نقش بسيار مهمـي دارنـد   ئآموزشي، در ارا    كاركرد ها با داشتن    رسانه
 زمينـه   جمله در كشور ما، وظـايف مشخـصي را در          اي، از    قوانين رسانه  ،و به همين دليل   

 راديو و تلويزيون، تعيين     بويژهتصحيح الگوي مصرف براي انواع وسايل ارتباط جمعي،         
هـاي سـازمان       كلـي و اصـول برنامـه        مـشي    قـانون خـط    58 مـاده    ،اند؛ بـراي مثـال      كرده
جلـب مـشاركت عمـومي      «) 17/4/1361مصوب  (  جمهوري اسالمي ايران   يسيما و صدا

داشـتن آنـان از زنـدگي        اي توليدي و برحـذر    ه  مردم جهت همكاري در گسترش برنامه     
  .شمارد سيما مي و جمله وظايف صدا را از» مصرفي و تجملي

در قانون مطبوعات نيز نكاتي تنظيم شده كه نشانگر نقش مهم مطبوعات در آموزش              
 قـانون مطبوعـات   2مـاده  » د«بند به عنوان نمونه  . و تقويت الگوي صحيح مصرف است     

پرستي،   اسراف، تبذير، لغو، تجمل    (»با مظاهر فرهنگ استعماري   مبارزه  «) 1364مصوب  (
ترويج و تبليغ فرهنگ اصـيل اسـالمي و گـسترش           «،  2تبصره ماده   و  ...) اشاعه فحشا و    
داند كه هر يك از مطبوعـات بايـد           هاي مطبوعات مي    جمله رسالت  را از » فضايل اخالقي 

  .دد با آن نباشنوجه در تضا  در تحقق آن سهيم بوده يا حداقل به هيچ
تبليـغ تـشريفات و   «و نيـز    ) 6 مـاده    3بنـد     (» تبليغ و ترويج اسراف و تبـذير      «همچنين  

  . استنوعي تخلف مطبوعاتي تلقي شده) 6 ماده 10بند  (» قانوني تجمالت نامشروع و غير

  راهبردهاي توليد پيام براي اصالح الگوي مصرف ـ گفتار دوم

 اصالح الگوي مصرف، كه در گفتـار        براي تحقق دي  ريزي ج  با توجه به ضرورت برنامه    
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هايي جهت توليد و انتشار       و ضابطه  به اصول    ،اول مورد بحث قرار گرفت، در اين گفتار       
براي دستيابي بـه ايـن هـدف        ها بايد    كه رسانه   اشاره خواهد شد    جذاب و گويا   هاي پيام

  .بزرگ ملي مورد توجه قرار دهند

  ري در برابر مصرفپذي ايجاد فرهنگ مسئوليت. 2ـ1

يكي از تصورات نادرستي كه موجب سوء مـصرف شـده اسـت، آن اسـت كـه افـرادي                  
اي فكـر    عـده  .اند، مصرف آنچه دارند، يك امر شخصي و فاقد مـسئوليت اسـت             پنداشته

اسـت و در آن    منبـع و چگـونگي كـسب درآمـد     از مراقبـت    ،كنند آنچه مهـم اسـت      مي
 بـسته بـه خواسـت و    ،و قانوني به دست آمده    صورت ديگر مصرف آنچه از راه مشروع        

اين در حالي است كه هم در فرهنـگ دينـي و هـم در مـرام                 . ميل دارندگان اموال است   
  . درست نيستنگرشي چنين ،انسانيت

 جهان هستي براي انسان آفريده شده و بايد در خـدمت         هاي  پديده ،در بينش اسالمي  
سان براي هدف ديگري آفريده شده و نبايـد         خود ان از سوي ديگر،    اما  . او قرار داده شود   
. د كه از هدف خلقت خود باز بمانـد      شوهاي آن     مندي از دنيا و نعمت      چنان سرگرم بهره  

هـاي آن     در نظام اقتصادي اسالم، كنترل مـصرف و ارائـه شـاخص           براي همين است كه     
سـازي   اي دارد و بخش بزرگـي از متـون دينـي اقتـصادي درصـدد شـفاف                   ويژه اهميت

گرايـي بـه    خالف اقتصاد معاصر، مـصرف  در اين نظام، بر. هاي مربوط به آن است    وزهآم
 كه دولت در آن نقش و دخـالتي نـدارد، ديـده نـشده     امر خصوصيعنوان يك ارزش يا    

 گونـه و بـه هـر       ها حق ندارند كه آن را هر        است و به فرض مشروع بودن درآمد، انسان       
گونه كه از چگونگي كـسب    نظر اخروي، هماناندازه كه بخواهند مصرف كنند؛ حتي از       

. گيـرد  شود، چگونگي هزينه كرد و مصرف آن نيز مورد پرسش قرار مـي  ال مي ؤدرآمد س 
دارنـد    نقل شده است كه در روز قيامت، بندگان قدم از قـدم برنمـي             ) ص(از پيامبر خدا    

ل خـود را  ها اين است كـه مـا   يكي از آن پرسش  . شوند  ال مي ؤچيز س  مگر آنكه از چهار   
   .)279تا، ص  صدوق، بي(اند  چگونه به دست آورده و چگونه هزينه كرده

 دشـواري  ،)به رخ كـشيدن (و تفاخر   )اندوزي مال(مت تكاثر   قرآن كريم نيز ضمن مذ    
هـايي   در آن روز همه شما از نعمت«دهد كه   و هشدار ميكند ميقيامت را يادآوري     روز

  .)8ره تكاثر، آيه سو(» ايد سؤال خواهيد شد كه داشته
بايـد در آن روز روشـن سـازيد كـه ايـن             «: انـد   مفسران در توضـيح ايـن آيـه گفتـه         
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ايـد؟ و از آنهـا بـراي اطاعـت الهـي يـا                هاي خداداد را در چه راهي مصرف كرده         نعمت
 را ادا   هـا  هرگـز حـق آن     ايـد و    هـا را ضـايع سـاخته        ايد، يا نعمـت     معصيتش كمك گرفته  

   .)280، ص 1371 ازي،مكارم شير (» ايد ننموده
داري صورت گرفته و حتي       هاي دامنه   چيست، بحث » نعيم«باره كه مقصود از        اين در

دهد،   گونه كه سياق آيات نشان مي      همان«ا  ما.  نيز سؤال شده است    )ع (از امامان معصوم  
فرمـوده   شود كه خداوند به آدمي عطا       چيزي را شامل مي     مطلق است و هر    ،مراد از نعيم  

  .)352 ص، 20 ج بي تا، طباطبايي،( »شود ال ميؤها س ز همه اين دادها. است
هاي شرعي و اخروي، بايـد دانـست كـه قـدرت توليـد و        ثانياً و گذشته از مسئوليت    

 نـاخواه محروميـت     ،، خـواه   روي برخي در مـصرف     واردات كشور محدود است و زياده     
تواننـد از راه   كـه بـه راحتـي مـي        وجود نيازمنداني    ،عالوه بر اين  . ديگران را در پي دارد    

كند با خودداري داوطلبانه از مـصارف        انفاق بي نياز شوند، وجدان بشري را تحريك مي        
  . آور همنوعان خود بپردازد هاي درد زايد، به رفع محروميت

 بـه  ،هايي با مـضامين دينـي، ملـي و انـساني     توانند با توليد و نمايش پيام     ها مي  رسانه
  .بكنندكمك شاياني مصرف   در زمينهور نادرستتصهر گونه تصحيح 

  زدگي بار مصرف نمايش آثار زيان. 2ـ2

 از راه   آننيـست كـه طلـب        در فرهنگ ديني نه تنها به خودي خود مـذموم و بـد            » مال«
كه از زيباترين صـفات اخالقـي    » زهد«. شده است  توصيه و تشويق نيز      ،درست و حالل  

لك چيزي نشود، بلكه بـه آن معناسـت كـه چيـزي           به اين معنا نيست كه انسان ما       ،است
  .شودمالك انسان ن

اگر مال در خدمت تـو نباشـد، تـو در           «:   نقل شده است كه    )ع(از امام حسن مجتبي     
ندار، چون مال هـم خـود را بـراي تـو       تو خود را براي آن نگه! خواهي بود  خدمت مال 

ـ               ! دارد  نگه نمي  » راي خـود مـصرف كنـد   آن را مصرف كـن پـيش از آنكـه مـال تـو را ب
  .)292 ص، 9 ج ،1363محمدي ري شهري،(

حق مال بر تو آن است كـه جـز    «: اند   نيز در رساله حقوق فرموده     )ع(حضرت سجاد   
  .)همان( »از راه حالل كسب نكني و جز در جاي خود مصرف نكني

 و اگر از راه حالل باشد و در راه حالل نيز مـصرف              به خودي خود  پس داشتن مال،    
 فريفتـه نـشدن بـه دارايـي و     ،آنچـه مهـم اسـت      .مورد اشكال و سـرزنش نيـست      شود،  
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زينـت  «: انـد   فرمودهالبالغه،  نهج99در خطبه ) ع(حضرت علي چنان كه   . تجمالت است 
نبايد بـه هنگـام     «و  » .زيرا همه آنها رو به زوال است      ... هايي دنيا شما را نفريبد        و دارايي 

  . و فردا را فراموش كني) 33 همان، نامه ( »داشتن، سرمست شوي
هـاي مقبـول سـخن     و تجمـل » زينت مبـاح «از همين روست كه در متون اسالمي از        

رفـتن در مـصرف و خودنمـايي و غافـل شـدن از خـدا و          فرو ، نهي شده  آنچهاند؛    گفته
دانـد و بـه تجمـل         در عين حال كه اسالم، رفـاه را مطلـوب مـي           . بندگان محروم اوست  

پرستي و افراط در زيبايي و زيباسازي و آرايش افراد و زنـدگي              ملكند، از تج    توصيه مي 
 بـا   در اغلـب مـوارد     بـشر،    .ددهـ   زدگي و هدف قرارگرفتن رفاه، پرهيز مـي        و نيز از رفاه   

شود و بـه اسـارت دنيـا و مظـاهر آن در               تحصيل رفاه و راحت خويش از خدا غافل مي        
شـود؛ بلكـه روحيـه        او بيشتر نمي   با افزوده شدن نعمت، شكر       ،آيد و به طور معمول      مي

گيرد تا آنجا كه به مـوارد مـشروع و مجـاز بـسنده                عياشي و خوشگذراني در او اوج مي      
در چنان كه  . گذارد  كند و با برخوردار شدن از رفاه و راحت بسيار، سر بر طغيان مي               نمي

 داد، در زمـين     اگر خداوند، روزي را بـر بنـدگان خـود گـسترش مـي             «: قرآن آمده است  
 از  )ع(ن  ا در آيات قرآن و روايـات معـصوم        .)27 آيه   شوري،سوره   (»كردند  سركشي مي 

، فـراوان    تعبيـر شـده و متـرفين      ) خوشـگذراني (و ترف   ) سرمستي(چنين حالتي به بطر     
ايـن  ها با پيامبران الهي، بـه        بسياري از مخالفت  ). 58  آيه قصص،سوره  ( اند نكوهش شده 

گفته شده كه آثار فساد آنان، دامنگير جامعه         و) 34  آيه ،سباسوره  (  نسبت داده شده   افراد
  ). 16 ، آيهاسراءسوره ( ديگران نيز به عذاب آنان خواهند سوخت خواهد شد و

زدگي، غفلت از خدا و قيامـت و غفلـت از مـردم بخـصوص محرومـان                  از آثار رفاه  
گـاه مطلـوب     زندگي دنيا و رفـاه و راحـت آن، آن          .)33  آيه مؤمنون،سوره  (جامعه است   

ـ                   حركـت   هاست كه در جهت تأمين راحت آخرت و خشنودي خـدا قـرار گيـرد و زمين
دنيا و رفاه آن، مانع ايـن تكامـل          ، در برابر   تكاملي انسان را فراهم سازد اما اسارت انسان       

  ). 8و 7 ات آييونس،سوره ( هاي فساد و تباهي است و موجب سقوط انسان در دره
بينـي    خود بزرگ (زدگي، پيدايش روحيه استكباري        و رفاه  پرستي  از آثار ديگر تجمل   «

، سرمستي و خوشحالي شديد نسبت به وضع خود و فخرفروشي به دليل             )طلبي  و برتري 
دفتـر همكـاري حـوزه و    (» هاي خـويش اسـت   ثروتمندي و باليدن به امكانات و دارايي      

 رسـانه ملـي،     بي شك با توجه بـه فراگيـري و تأثيرگـذاري          ). 130، ص   1374،    دانشگاه
 گيري از امكانات فني و هنري        با بهره  هاي ياد شده    مضمون كه بر اساس  هايي   نمايش پيام 

  .گذاشتثير زيادي خواهد أبر مديريت صحيح مصرف در كشور تتوليد شده است 
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  ترغيب مردم به استفاده از توليدات داخلي. 2ـ3

نهادينـه كـردن فرهنـگ      . ه كرد درباره مصرف و ميزان آن بايد به نكته مهم ديگري نيز توج           
نظـر در كيفيـت كاالهـاي         كه در جاي خود منوط بـه تجديـد          (استفاده از توليدات داخلي     

و كاهش واردات كاالهاي خارجي، همان نكتـه مهمـي اسـت كـه در     ) ساخت داخل است  
تعيين و اصالح الگوي مصرف بايد در نظر گرفته شـود تـا مبـادا نظـام و جامعـه اسـالمي            

 وابسته به بيگانگان شود؛ زيرا از دسـت رفـتن اسـتقالل اقتـصادي، ديـر يـا زود،           نيازمند و 
ايـن در حـالي     . استقالل و عزت سياسي و فرهنگي را نيز تحت تأثير خود قرار خواهد داد             

است كه يكي از اصول اساسي در نظام اقتصادي اسـالم آن اسـت كـه هـيچ عملـي نبايـد                      
» جمـال «قرآن كريم اسـتقالل اقتـصادي را        . شودموجب سلطه بيگانگان بر جامعه اسالمي       

اي خودكفاسـت، فقيـر       گوياي اين حقيقت است كه چنين جامعه      «نامد و اين امر       جامعه مي 
كند و آنچه را خود دارد مـصرف    و مستمند و وابسته به اين و آن نيست، خودش توليد مي           

وليـد و تـأمين     واقـع جمـال اسـتغنا و خودكفـايي جامعـه اسـت، جمـال ت                 اين در . كند  مي
هاي مورد نياز يك ملت است و به تعبير گوياتر، جمال استقالل اقتـصادي و تـرك       فرآورده

از اين رو طبق فتـواي    ). 159، ص   11، ج   1362،    مكارم شيرازي (» هر گونه وابستگي است   
اگر در روابط تجاري با اجانب، خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادي               «: فقها

 و موجب اسارت تجاري و اقتصادي شود، واجب است قطع اين گونه روابـط و          وارد شود 
  ).6، م 446، ص 1، ج 1363الموسوي الخميني، (» حرام است اين نحو تجارت

اگر عقد رابطه، چه سياسي و چه تجاري، بين يكـي           «همچنين تصريح شده است كه      
 ، جـايز نيـست ايـن      از دول اسالمي و اجانب، مخالف مصلحت اسالم و مسلمانان باشد          

ساير دول اسالمي واجب است آن را الـزام    گونه رابطه و اگر دولتي اقدام به آن نمود، بر         
  ).8 ، م446 ، ص1 ج همان،( »كنند به قطع رابطه، به هر نحو ممكن است

هستند م فقهي   مبتني بر يكي از قواعد مشهور و مسل       اين احكام و ساير موارد مشابه،       
به معناي راه و تسلط اسـت       ) به فتح سين  (سبيل  . معروف است » يلبقاعده نفي س  «كه به   

گونه معاملـه يـا      بنابراين هر . گونه سلطه كافر بر مسلمان است      مفهوم قاعده، نفي هر   «و  
،  ارتباط بين مسلمانان و كفار، در صورتي كه منجر به تـسلط كفـار بـر مـسلمانان شـود                    

  .)299 ، ص1415صطفوي، م(.»شرعاً جايز نيست؛ چه فردي باشد و چه جمعي
ايـن آيـه   .  سـوره نـساء اسـت   141  برگرفته از آيه شـريفه ،قاعده نفي سبيل و نام آن  

گوياي آن است كه خداوند تبارك و تعالي در عالم تشريع هيچ حكمي را جعـل نكـرده               
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بنابراين آنچه در اين آيـه  . دشون امنؤم و نخواهد كرد كه موجب نفوذ و تسلط كافران بر    
) به اصطالح اصـوليين   (جعل تشريعي است، نه تكويني و در نتيجه اين قاعده            ،نفي شده 
 ، ادلـه اوليـه  براي مثال،. اند اي است كه احكام واقعي را بيان كرده     همه ادله اوليه   حاكم بر 

 واليـت   ،اوالد صغار دارد، اما طبق اين قاعـده         پدري بر  پدر و جد   حكايت از واليت هر   
  .)157ـ 158، صص 1402بجنوردي، ( مان منتفي استاوالد مسل  كافر برپدر و جد

مـورد  ) چه معامالت، چه عبادات و چه سياسات      (حكومت اين قاعده بر تمام احكام       
ترديد نيست و بر فروعات متعددي تطبيق داده شده است و در هر جا نيز اثر متناسب با                  

عـامالت و  گذارد و براي مثـال در روابـط اقتـصادي موجـب بطـالن م               خود را بر جا مي    
، 1402 و بجنوردي،    350ـ351، صص   2، ج   1418الحسيني المراغي،   (شود    قراردادها مي 

اي باشـد كـه       مصرف نبايـد بـه گونـه       ،مفاد اين قاعده بايد گفت     بنابر ).163ـ175صص  
و در ( و اسـتقالل اقتـصادي   ندتوليدات بيگانگان كبه جامعه اسالمي را وابسته و نيازمند       

  .دوش سازدرا مخ) نتيجه سياسي
وجـود  ه  گونه روابط اين نگراني ب     اگر در اثر اين   «:  )ره(به موجب فتواي امام خميني      

جامعه اسالمي سلطه سياسي و اقتصادي پيدا كرده و در نتيجـه آنـان               آيد كه بيگانگان بر   
را به اسارت سياسي اقتصادي برده و سبب وهن و ضعف آنان گردند، واجب اسـت بـه                  

بـراي مثـال كاالهـاي سـاخت آنـان را          .  منفي در برابر آن بايستند     طرق مشابه و مقاومت   
طور كلي از ارتباط و معامله بـا آنـان خـودداري            ه  نخرند و مورد استفاده قرار ندهند و ب       

  .)4، م 445 ، ص1 ، ج1363خميني، الموسوي ال(» كنند

  تبيين حرمت اسراف و معيار آن. 2ـ4

ممنوعيت و حرمت آن از نظر شـريعت اسـالمي   جمله كارهايي است كه       اسراف و تبذير از   
و حتي طبق آيـات و روايـات متعـدد،          ) 619ـ615، صص   1375نراقي،  (جاي ترديد ندارد    

 ).99ـ123، صص 2، ج 1360دستغيب،  (كبيره بودن معصيت ارتكاب آن قطعي است 

هاي فقهي درباره اسراف، بحـث مـستقلي مطـرح نـشده              در غالب كتاب  «با اين حال    
هاي گوناگون عبادات،    كه مباحث مربوط به آن، در ضمن مباحث فقهي در باب          است، بل 

البتـه برخـي در ايـن خـصوص،         . عقود، ايقاعات و احكام، به مناسبت مطرح شده است        
هاشـمي   ( »انـد    مستقلي نگاشته و از جهات گوناگون آن را مورد بحـث قـرار داده              هرسال

  .)478، ص 1، ج 1382 شاهرودي،
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 ،و عـرف  )632، ص 1375نراقـي،   (  عرف است،روي   تشخيص زياده   مالك ،بنابراين
بعـضي  ،  براي مثال . نهد  ميان شأن اشخاص، شرايط جغرافيايي و اوضاع زمانه تفاوت مي         

ايـراد  ) ع( و حـضرت رضـا   ) ع( حـضرت صـادق      ،)ع( خـردان بـه حـضرت سـجاد         بي
) ص(اكرم   پيغمبرپوشيد؛ در حالي كه اجداد شما،         گرفتند كه چرا شما لباس فاخر مي        مي

زمـان  «: فرمـود   در جواب مي  ) ع(امام  . پوشيدند  هايي نمي   چنين لباس ) ع(منين  ؤو اميرالم 
 مـا   شش مناسـب آن زمـان همـان بـود كـه جـد             فقر عمومي بود و پو    ) ص(رسول خدا   

 خـود   ادگي است و اگر بخواهيم ماننـد جـد         زمان توسعه و گش    ،ولي زمان ما  . پوشيد  مي
 در حـديث زيبـاي ديگـري        .)110، ص   1360دستغيب،   ( »كنند  مي به ما توهين     ،بپوشيم

خـورد آنچـه را       كننده سـه نـشانه اسـت؛ مـي         براي اسراف «: فرمايد  مي) ع(حضرت علي   
خـرد آنچـه را در شـأن وي           پوشد آنچه را مناسب او نيست و مـي          سزاوارش نيست، مي  

   .)317 ، ص4 ، ج1386 حكيمي،( »نيست
دستي پرهيـز     اقتضائات زمان و مكان نيز بايد از گشاده        البته در تشخيص شأن افراد و     

 از  زيرا ايـن دو    دو اصل عدالت و احسان را فراموش نكرد؛          ،كرد و با توجيهات نامقبول    
 .)90 آيه ،نحلسوره (هستند اصول كلي تعاليم اجتماعي اسالم 

 مد اح به تفصيل بحث كرده است، مرحوم ملّا      اين زمينه    ي بزرگي كه در   هايكي از فق  
شناسـان و مـوارد       پس از نقل نقادانه نظر واژه      وي .)61 ،ائدع،  1375نراقي،   ( نراقي است 

اسـراف عبـارت اسـت از       «رسد كه     بندي مي  كاربرد اين واژه در متون ديني، به اين جمع        
  ).633همان، ص  (» تضييع مال يا مصرف آن در موارد نامناسب يا در جايي كه نياز نيست

اند كه تضييع مال بـه معنـاي اتـالف و      توضيح اين سه مورد افزودهاين فقيه سترگ، در   
مصرف نامناسب نيـز  . فايده است مصرف نگهداشتن كاال يا مصرف آن در موارد بي حتي بي 

اي مصرف كند كه سـود دينـي يـا دنيـوي داشـته         آدمي، اموال خود را به گونه       آن است كه    
، متناسب با شأن او     )عرف(دگاه عمومي   باشد و حداقل زينت مباح محسوب شود اما از دي         

خانمان و نيازمنـدي، بـه زحمـت، وسـيله      مانند آنكه انسان بي  . نباشد و يا فراتر از آن باشد      
مقـصود از مـورد     . كنـد   آن احتياج پيدا نمـي      اي خريداري كند كه سالي يك بار نيز به            نقليه

كنـد كـه در    ج مـي سوم اسراف نيز جايي است كه شخصي اموال خود را در مـواردي خـر         
شأن او است ولي او نيازي به آن ندارد مانند تهيـه چنـد خانـه بـزرگ كـه بـدون اسـتفاده               

  ).633ـ635همان، صص (توان اين مورد را در مورد پيشين ادغام كرد  ماند و البته مي مي
 ، اسراف به معني تجاوز از حد      گونه كه از سخن ايشان و ديگر فقيهان پيداست         همان
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مفهوم حد وسط كه دو طرف آن افراط و تفريط است، مفهـومي             «تدال است و    ميانه و اع  
آيـد   از كلمات فقها بر مي. كند نسبي است كه به اختالف اشخاص، زمان و مكان فرق مي 

نيست؛ به اين معنا كه خروج       اسراف   ،ق گرفته باشد  آن تعل هركاري كه غرض عقاليي به      
؛ آن چنان كه از نظر عقال، با صـرف مـال در             كند   اعتدال در آنجا مصداق پيدا نمي      از حد 

  .)478ص ، 1382 هاشمي شاهرودي،(» كند موارد ناشايست، اسراف مصداق پيدا مي
 اسـت كـه در    اسـراف و تبـذير    تفـاوت دو واژه ،نكته ديگري كه بايد در نظر داشت    

ورت هاي فراواني صـ      بحث ،درباره تفاوت اسراف و تبذير    «. اند  متون اسالمي به كار رفته    
 اعتـدال    حد شود كه اسراف به معني خروج از        مل آشكار مي  أاما با دقت و ت    . گرفته است 

هاي فـاخر     مانند پوشيدن لباس  . شود چيزي ضايع    به ظاهر روي است؛ بدون آنكه       و ميانه 
روي در     زيـاده   اسـت؛ امـا تبـذير نـوعي از         يهـاي معمـول     كه بهاي آن صدها برابر لباس     

 هكند مانند آنكه براي پذيرايي از ده نفر، بـه انـداز             ايع مي ها را ض    مصرف است كه نعمت   
مكـارم  (» اي كه زيادي آن دور ريخته و فاسـد شـود            پنجاه نفر غذا درست كنند؛ به گونه      

  .)30، ص 1422شيرازي، 
تبذير فقط در خصوص مال كاربرد دارد، اما اسراف، هم در مـال  «به عقيده برخي ديگر  

  ).478، ص 1382هاشمي شاهرودي، (» شود نسان صادر ميو هم در افعالي است كه از ا
 گرانبهـا و مهـم      ي اختصاصي به اشيا   ،كيد شده است كه حرمت اسراف     أدر روايات ت  

روي كاري اسـت كـه خداونـد آن را دوسـت          ميانه«:  فرموده است  )ع(امام صادق   . ندارد
ن يك هسته باشد؛    انداخت شود؛ حتي اگر به اندازه كنار       روي خشمناك مي    دارد و از زياده   

پسندد كه زيادي آبـي را   خداوند حتي نمي. چرا كه آن هم براي كاري قابل استفاده است       
  ).447، ص 4 ، ج1363محمدي ري شهري،  ( »اي بيرون بريزي كه آشاميده

  اموال عموميبه كيد بر احترام مضاعف أ ت.2ـ5

ـ       جا و آثار هالك     آنچه تاكنون درباره مصرف بي     ا و آخـرت گفتـه شـد،        كننـده آن در دني
تر جايي است     اما اسفناك . هايي از اموال حالل و شخصي بود        همگي ناظر به چنين هزينه    

هـا و     اشاره شد كـه مـسئوليت     . طايي شوند    المال حاتم    بيت  كه كساني بخواهند از حبيب    
شـوند و     هايي هستند كه به دسـت افـراد سـپرده مـي              امانت ،اموال عمومي در نگاه ديني    

، عالوه بر همـه آنچـه گفتـه شـد، مـصداق             هادستي در مصرف آن     ست كه گشاده  طبيعي ا 
خيانت نيز خواهد بود و حـاكم اسـالمي بايـد مـسئولي را كـه مرتكـب چنـين خيـانتي                  
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 به سختي مجازات كند؛ به طوري كـه او را كـم             ـ   حتي اگر به ظاهر اندك باشد      ـ  شود  مي
  .)20غه، نامه البال نهج(مايه، گران پشت و ذليل و خوار گرداند 

پذيرد حتي در استفاده از اموال خـود نيـز            آن كس كه در جامعه اسالمي مديريتي مي       
  .؛ چه رسد به استفاده از اموال عمومي)21البالغه، نامه  نهج ( روي كند بايد ميانه

هنگامي كه اسراف در اموال فردي و مال شخصي جايز نيست و تا اين حد نهـي شـده              
  ت در اموال عمومي كه همه مردم در آن شريكند، جايز باشد؟است، چگونه ممكن اس

كس    چندان آشكار و مشهور است كه هيچ      ) ع(منان  ؤدر اين باره گفتار و كردار اميرم      
اداري  المال به هنگام ديـدار غيـر        از خاموش كردن چراغ بيت    . گذارد  را عذري باقي نمي   

كنيـد، سـطرها را     تر  هاي خود را ريز     مقل«: دهد  گرفته تا آنجا كه به فرمانداران دستور مي       
تـر بنگاريـد،    نزديك به هم بنويسيد، هيچ چيز زيادي ننويسيد، مقصود را هر چه فـشرده             

توانـد    ، نمـي  )اموال عمومي جامعـه   ( كنيد؛ زيرا اموال مسلمانان   ) اسراف(روي    مبادا زياده 
  .)342، ص 4 ، ج1386 حكيمي،( »كمترين زياني را تحمل كند

  انگاري در درك مفهوم منابع و مصارف  ي از سادهجلوگير. 2ـ6

هـا    آيد، ناخودآگاه ذهـن     مصرف و لزوم اصالح آن به ميان مي        هنگامي كه سخن از سوء    
هـاي مـادي نظيـر        رود؛ آن هم فقـط در مـورد داشـته           روي در مصرف مي     به سوي زياده  

مي مـالك و  اين در حالي است كه آنچه در فرهنگ اصيل اسال. ها ها و نوشيدني  خوردني
هـاي    ما از بيهـوده انگاشـتن همـه داده        . هاي خداداد است     تضييع نعمت  ،مورد نظر است  
 از حـد و چـه بـه صـورت وانهـادن و               ايم؛ چه به صورت مصرف زيـاده        الهي نهي شده  

هـاي مـادي و خـواه در          خواه در نعمت  . مصرف نكردن در مواردي كه بايد مصرف كرد       
له ئنگري در ايـن مـس       اي انساني بنابراين بايد از سطحي     ه  هاي معنوي مانند سرمايه     نعمت

  .خودداري شود
مديريت آن است كه منـابع        هاي مهم كفران نعمت و سوء        يكي از مصداق   ،براي مثال 

. طبيعي و اوليه وانهاده شوند و از آنها براي آباداني و رشد اقتصادي بهـره گرفتـه نـشود                  
ند شـما را از زمـين پديـد آورد و بـه آبـاد               خداو«قرآن كريم به ما هشدار داده است كه         

اي اسـت كـه نبايـد از آن     ؛ ايـن خواسـته  )61 آيـه  ،هـود  سوره  ( »... كردن آن برانگيخت  
  . و از لطف خداوند محروم خواهيم ماندايم سرپيچيد وگرنه به وظيفه خود عمل نكرده

ـ          نمونه )ع(  امام صادق   برنـد و  مـي ام هاي زيبايي از منابع اوليه موجود در طبيعت را ن
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ـ    كنند كه با وجود اين دارايي       اضافه مي  كـار گرفتـه   ه ها، ديگر همت آدمي است كه بايد ب
) به اندازه (گياهان دارويي براي مداواي آدمي آفريده شده است، ليكن چيدن و            ... «: شود

 آدمـي  كُرك براي پوشش... مخلوط كردن و از آنها دارو ساختن به عهده خود انسان است  
در ايـن  . ... ه شده است، ليكن زدن و رشتن و بافتن آن وظيفه خـود انـسان اسـت           آفريد

بيني،   ميـ براي برآوردن نيازهاي مردمان  ـچيزهايي كه آنها را موجود و آماده در جهان  
سـاختن   خاك براي ساختمان ساختن، آهن براي صنايع گوناگون، چـوب بـراي           :   بينديش  نيك

و  ... تن آسياب و جـز آن، مـس بـراي سـاختن ظـرف          كشتي و جز آن و سنگ براي ساخ       
شود، همچـون     درباره معادن بينديش و درباره مواد گوناگوني كه از آنها بيرون آورده مي            

گچ و آهك و سنگ گچ و زرنيخ و مردار سنگ و توتيـا و سـيماب و مـس و سـرب و                        
 گـوگرد و  ها، نيـز قيـر و موميـايي و    سيم و زر و زبرجد و ياقوت و زمرد و اقسام سنگ  

  .)529ـ531، صص 5 ، ج 1386 حكيمي،( »...نفت و جز اينها 
كـس آب و   هر«: فرمود منان ميؤم كند كه امير هم ايشان از پدر بزرگوار خود نقل مي  

» دشـ با و فقير گردد، از رحمـت خـدا دور        ) نكوشد و كشت نكند    و(زميني داشته باشد    
  .)494 ص همان،(

وجـود  كنـد كـه بـا          مـورد كـشورهايي صـدق نمـي        اند در    فرموده )ع(آيا آنچه علي    
هـاي حاصـلخيز و    ارزش، زمين  منابع طبيعي فراوان و ذخاير زيرزميني پربرخورداري از 

  نايافته و نيازمند هستند؟  باز هم توسعه... هاي سرسبز و  دشت
.  يـاد كـرد  نيـز هـاي انـساني       هاي طبيعي بايد از سـرمايه       در كنار منابع مادي و ثروت     

 بـزرگ   ، از مـصاديق   هـاي افـراد     مندي  نابع انساني، استعدادهاي درخشان و توان     تضييع م 
اسراف است كه بايد از آن پرهيز كرد؛ چگونه است كـه دور انـداختن هـسته خرمـا يـا                     

، 4 همـان، ج ( ايم، اسـراف و مبغـوض خداسـت      مانده آبي كه نوشيده     بيرون ريختن باقي  
  !هد و توانا و كنار نهادن آنان گناه نيست؟هاي متع ، اما به حاشيه راندن انسان)310ص 

 انـد   يـاد كـرده   » امانـت «هاي اجتماعي بـه عنـوان         تسم از مناصب و     ،در متون ديني  
ها را به آنان كـه اهـل و           اند اين امانت    و به ما دستور داده    ) 40 نامه    و 5البالغه، نامه     نهج (

است كه ناديده گرفتن نخبگـان  به همين دليل    ). 58 آيه   ،نساء سوره  (  بسپاريم ،اند  شايسته
ـ          نو توانمندان و به حاشيه راندن آنا       كـار گـرفتن    ه   به همان اندازه ظلم و گناه است كه ب

  .  كفايت ناتوان و بيافراد 
كس از ميان گروهي يكي را به كار بگمارد؛ در حـالي كـه در                هر«:  پيامبر خدا فرمود  
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داست وجود دارد، به تحقيق نسبت به       مورد پسند خ  ) كه بيشتر (ميان آن گروه بهتر از او       
  .)741 ، ص10، ج1363، محمدي ري شهري(» خدا، پيامبر و مؤمنان خيانت كرده است
از «: انـد   مل از امام ششم نقل شده است كه فرمـوده         أهمچنين در حديثي بسيار قابل ت     

 ي،حكيمـ ( !»وارد كند كه كار را به خائن واگذار كنم يا بـه ناشـي و نـا     نظر من فرق نمي   
  .)545 ص، 5 ج ،1386

انديـشي در حـوزه    ، از سـاده  هـا   مفهوم صحيح منـابع و دارايـي    يينسيما بايد با تب     و  صدا
 را بـه  ياد شـده، ايـن امـر   هايي با مضامين   برنامه  جلوگيري كند و از طريق توليد      مصرف

  .يك مطالبه عمومي تبديل كند

  گ مصرفسازي فرهن نظارت بر تبليغات بازرگاني جهت بهينه. 2ـ7

هـا، آرزوهـا و      باورها، عـادت   ا عميق، بر  مثيري ناخودآگاه و آهسته، ا    أ ت ،تبليغات تجاري 
طلـب و جويـاي رفـاه      را تنـوع  افـراد تبليغات  . گذارد   مي به جا رسوم شهروندان    آداب و 

خارجي، نوع زنـدگي و مطالبـات مـردم         كاالهاي  با ورود كاالهاي جديد، بويژه      . كند  مي
  .شود ياها و اهداف آنان عوض ميوكند و ر تغيير مي

كننـد از     هاي بزرگ سياسي و اقتصادي تالش مي       دقيقاً به همين دليل است كه قدرت      
 زندخواهند، دگرگون سـا  گونه كه مي  ها را، آن    ها و رفتارهاي ملت     طريق تبليغات، عادت  

  .آنان تحميل كنند و به طور نامحسوس فرهنگ خود را بر
آنكه بـه مطلـع      هاي عصر صنعت و مدرنيته است، عالوه بر        توليد انبوه كه از ويژگي    

تغيير در   ايجادا  شدن مردم از وجود محصوالت تازه نياز دارد، محتاج آن نيز هست كه ب             
ي هـا  كاالهكنند  پيام را به كساني كه حاضرند مصرف       همردم، مخاطبان ساد   نگرش و رفتار  

  .شوند، تغيير دهد) تجاري يا فرهنگي(خاص 
 عامل رونق تجـارت و صـنعت، ارتقـاي كيفـي            ،يغات بازرگاني در غرب   تبلهر چند   

هـاي مثبـت كاالهـا و      ويژگـي هامان دربار  تبليغ بي،شود توليد و كاهش قيمت قلمداد مي    
 نـوعي شستـشوي مغـزي       ، بسياري از محققان علـوم اجتمـاعي و ارتباطـات          راخدمات  

بليغات بازرگـاني بيـشتر بـه        هدف ت  ،منتقدان فرهنگي معتقدند  . كنند  ميخطرناك قلمداد   
اين باورند   آنان بر .  از آن وجود نداشته است     پيشاي گرايش دارد كه       ايجاد ميل و عالقه   
 صرفاً به دنبال ايجاد آگاهي در مخاطـب نـسبت بـه يـك محـصول                 ،كه تبليغات تجاري  

د نشـو   منجر به ايجاد شور و اشتياقي در مخاطب مـي  ،حاضر ، بلكه در عصر   ندساده نيست 
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ـ   قطـع مـي   به طور   نشيند و اين       با خريد كاال يا خدمت تبليغ شده فرو مي         ظاهراًكه    دتوان
  .خطرناك باشد

 افـراد   ه ترديد دربـار   يجامعه انساني گفته شد، ب     ثير تبليغات تجاري بر   أآنچه درباره ت  
مناسـبات و رفتارهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي          اين پديده امروز بـر    «اگر  .  صادق است  نيز

تـر،   انتخاب مسكن، خـوراك، پوشـاك، وسـايل زنـدگي و در ابعـاد كـالن           مردم از قبيل    
اسـت    به دليـل آن .)22ـ25صص ، 1385اسماعيلي،  (» گذارد  ساختار توليد و توزيع اثر مي     

ثير قرار  أآن، شخصيت فكري و هويت ذهني شهروندان تحت ت         اي مقدم بر    در مرحله كه  
  .گرفته است

هـا را بـه جهـت دلخـواه           ها و واكـنش     كنشموج سهمگين تبليغات، ناخودآگاه همه      
سازد و با قدرت سحرآميزي كـه دارد،   كند، ذهن و در نتيجه انساني جديد مي     هدايت مي 

اين واقعيت، همان انتقـاد اساسـي متفكرانـي         . سازد  آنان را از خريد و مصرف ناگزير مي       
» بردگي فكـري   «دانند و نتيجه آن را      مي  انسان  » طبيعت ثانوي «است كه تبليغات را خالق      

االصـل امريكـايي نيـز         فيلـسوف آلمـاني    1هربرت ماركوزه : براي مثال . كنند  او معرفي مي  
  .نگرد جمله كساني است كه تبليغات بازرگاني را با ديدي به شدت انتقادي مي از

» طبيعـت ثـانوي    «نـوعي ماركوزه معتقد است اقتصاد به اصطالح مصرف، در انسان،          
جامعـه وابـسته     حـاكم بـر  ها بيش از پيش به شرايط سودجويانر پديد آورده است كه او 

انداختن و تعويض پياپي انـواع مختلـف          به دارا شدن، مصرف كردن، به كار       نياز. كند  مي
 به اسـتفاده از  نيازشوند و  حتي تحميل مي ها عرضه يا هايي كه به انسان  وسايل و دستگاه  

» طبيعـت ثـانوي  «ناشـي از همـين     اين وسايل، حتي خطر از دست دادن زندگي، همگي          
  ).5، ص 1369معتمدنژاد، (هستند 

كنندگان وسايل ارتباطي جمعـي را در شـرايطي قـرار          اكنون صاحبان سرمايه، استفاده   
ـ دليلبه همين  . ندا  اند كه ناخودآگاه خواستار كاالهاي صنعتي       داده ثير فـشارهاي  أ، تحت ت

مكــان تظــاهر شخــصيت انــساني و داران بــراي خريــد كــاالي بيــشتر، ا نــامرئي ســرمايه
   .)همان( »آمده است پديد» بردگي فكري«خودمختاري فردي از ميان رفته است و نوعي 
 روابـط اجتمـاعي مـردم را نيـز          ، ترديد يتغيير رفتار و نگرش اقتصادي و فرهنگي، ب       

كننـدگان و    تواند زمينه رقابت توليـد     گونه كه مي   تبليغات تجاري، همان  . كند دگرگون مي 
هـا را     تر را فـراهم آورد، حـق انتخـاب مـشتري            يدايش محصوالت برتر با بهاي متعادل     پ
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 نظارت و كنتـرل ممكـن اسـت       دبيشتر كند و رفاه و تنوع را به بار آورد، در صورت نبو            
جاي نهد كه تغيير الگوي مصرف و گرايش به مصرف بيـشتر             برنامطلوبي  آثار اجتماعي   

  .جا نتيجه آن است و بي
توانـد بـه ايجـاد     هاي اقتصادي يك جامعه نباشد، مي   متناسب با واقعيت   ،اتاگر تبليغ 

 سرچـشمه   ،انـد، احـساس نيـاز       شناسـان گفتـه    كه جامعه  چنان. نيازهاي كاذب دامن زند   
 جنبه روانـي و ذهنـي دارنـد         از طرف ديگر نيازها، اصوالًً    . هاي اجتماعي است    دگرگوني

هاي بازرگـاني     هجوم بي امان پيام     با  و )70 ص   ،1376 ترجمه توسلي و فاضل،   ،  1كوئن(
بـه عنـوان    نيـز   در اين صورت مـصرف      . ممكن است ايجاد، تقويت يا دچار تغيير شوند       

 بـه  ،رود  سطح انتظارات ملي باال مـي ،گيرد ثير قرار ميأيكي از مطالبات اجتماعي تحت ت   
 قناعـت و حـرص جـاي خـود را        ،شود ماندگي دامن زده مي    احساس محروميت و عقب   

تواننـد بـه ايـن     كه مـي  آنان. شوند مي جا خواهي جابه روي و زياده   ميانه  و كنند  عوض مي 
كننـد و دسـته      تر پاسخ دهند احساس تنعم و اشرافيت مـي          نيازهاي كاذب بيشتر و سريع    
بينند، براي رسيدن به آرزوهاي تازه از هيچ عمل درست يـا              ديگر كه خود را محروم مي     

 احساس شكاف طبقاتي و تبعيض اجتمـاعي در ايـن حالـت             .كنند  نادرستي اجتناب نمي  
د و تغيير ظواهر اجتمـاع از       دارد كه رواج هوس و م     طبيعي است و نتايج خاص خود را        

 متفاوت يا جديد رفتار     اي  كنند كه اگر به شيوه      بسياري از مردم تصور مي    . آن جمله است  
 اگـر هـم بـه       ،همين دليل كنند، ممكن است پايگاه اجتماعي بهتري به دست آورند و به            

داشـتن آنهـا   كم تظاهر بـه   شود، دسترسي پيدا نكنند، دست كاالهاي جديدي كه تبليغ مي  
شـود؛ بـه تعبيـر        به تغيير زودگذر در رفتار اطالق مـي       ) يا رسم دروغين  (هوس  . كنند  مي

از ايـن رو گـاهي    . گوينـد   ديگر، مد اجتماعي پرشور و زودگذر را هوس اجتمـاعي مـي           
تقليـد زودگـذر نحـوه      . كنـد   يا هوس در جامعه رواج پيدا مـي        نوان يك مد  مصرف به ع  

هاي ابداعي يك شخصيت      بردن برخي از واژه    سيگار كشيدن يك بازيگر سينما يا به كار       
مـد، نوعـاً، انعكـاس    . هايي از هـوس اجتمـاعي اسـت     سياسي، اجتماعي يا هنري، نمونه    

رواج يـافتن كـت   . ي ظاهري فرد استها سبك لباس، بلندي يا كوتاهي مو يا ديگر جنبه     
  ).234همان، ص  (هايي از مد است  بلند و شلوار گشاد يا كت كوتاه و شلوار تنگ، نمونه

ثيرهاي اجتماعي تبليغات تجاري چنان گـسترده اسـت كـه تـا     أ دامنه ت  ،ه اين ترتيب  ب
ي از   حتي تبليـغ نـوع خاصـ       ،بنابراين. رود  اعماق زندگي مردم و رفتارهاي آنان پيش مي       
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جامعه بزرگ هند، نمونه گويـايي از       . تواند به تغييرهاي اجتماعي مهم منجر شود        غذا مي 
هايي كه از بمبئـي، دهلـي نـو و سـاير شـهرهاي               گزارش چنان كه    .اين گونه تغيير است   

مـواد غـذايي   ) مريكـايي ا(دهد كه چگونه شـركت جهـاني      نشان مي  ،رسد  بزرگ هند مي  
هاي جديد بازاريابي و آگهـي، عـادت         با وسايل و روش   ، سعي دارد    »1كالگ«موسوم به   

تمايـل سياسـت    . صبحانه عوض كنـد   مصرف  ها را در مورد نوع و كيفيت         قديمي هندي 
اقتصادي ملي اخير هند و خصوصي شدن و گشايش اين كشور بـه روي محـصوالت و                 

  ميليـون  250 متوسط   هرا تشويق كرده است از طبق     » كالگ«هاي خارجي، شركت      سرمايه
 استفاده كند و رژيـم صـبحانه ايـن گـروه از        ،نفري هند كه در حال رشد و توسعه است        

» سـريال «مريكـا و اروپـا بـه        اهاي توليد شـده كـه در         ها را از نان و برنج به ذرت        هندي
» كالگ« به موازات بازاريابي و فروش اين محصوالت، شركت       . معروف هستند، تغيير دهد   

هـاي    ورزش ـ تلويزيوني، مردم هنـد را بـه انجـام            و راديو  هاي مطبوعاتي   همچنين با آگهي  
هـا، بـه    مريكايياجمله  هاي جهاني، از روزانه جديد كه در آن وسايل تربيت بدني شركت  

نتيجه اين شده است كه در يك سال اخير، بين طبقـات            . كند   هدايت مي  ،رسد  فروش مي 
ه و طبـق گـزارش      بـه جـاي صـبحانه مـد شـد         » 2سـريال «باال و متوسط هنـد، خـوردن        

در شـهرهايي   » شـدن  الغـر  «بـراي بدني جديد      مطبوعات، صدها مركز ورزش و تربيت     
  .)216ـ217 صص ،1380موالنا، (كلكته احداث شده است و بمبئي مانند

 ختنها بايد بكوشند با محدود سا      سيماي جمهوري اسالمي ايران و ديگر رسانه       و صدا
هـاي تلخـي در      تكرار چنـين تجربـه    از   مانع   هانتبليغات بازرگاني و نظارت بر محتواي آ      

مين درآمد  أگر چه انجام چنين اقدامي به دليل نقش تبليغات بازرگاني در ت            كشور شوند؛ 
  .بخشي از آن است ها، نيازمند توجه دولت و جبران و بودجه رسانه

  منابع

 چـاپ   ).وهاهللا جلـ   ترجمه فضل ( )دانم؟  چه مي : از مجموعه (مطبوعات   ).1386. (آلبر، پير 
 .المي سازمان انتشارات و آموزش انقالب اس:اول، تهران

فـصلنامه   .الملل و ايران    آموزش و رسانه، در حقوق بين     ). ـ الف 1382. (اسماعيلي، محسن 
  .، بهار33 پژوهش و سنجش،
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 حكم حكومتي راهـي بـراي پاسـخگويي بـه نيازهـاي             ).ـ ب 1382. (اسماعيلي، محسن 
  .، پاييز35 .تفصلنامه فقه اهل بيمتغير، 

  :تهـران  چـاپ اول،     حقوق تبليغات بازرگاني در ايـران و جهـان،        ). 1385. (اسماعيلي، محسن 
  . نشر شهر

رات دفتر انتشا : ، قم 1جلد   .تحريرالوسيله ).1363. (اهللا  ، سيد روح  )ره (خمينيالالموسوي  
  .اسالمي حوزه علميه

. چـاپ دوم  ،  18 و   5جلـد    .نـور     صحيفه). 1374( .اهللا  ، سيد روح   )ره (خمينيالموسوي ال 
   .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران

دفتـر انتـشارات      :، قم 2جلد   العناوين، ). ق 1418. (عبدالفتاح الحسيني المراغي، سيد مير   
  .اسالمي حوزه علميه

  .مطبعه خيام: قمچاپ اول،  القواعد الفقهيه، ). ق1402. (حسن بجنوردي، ميرزا
، چـاپ   5 و   4جلـد   ). احمد آرام ترجمه  ( ةالحيا ).1386. (درضامحم حكيمي و ديگران،  

  . دليل ما:تهرانهشتم، 
 :بازيابي ازقابل  مشهد مقدس،در سخنراني نوروز ). 1388. (علي سيد ،)مد ظله (اي خامنه

www.leader.ir  
حاج محمد  :  چاپ هفتم، تهران   .گناهان كبيره ). 1360. (دستغيب، شهيد سيد عبدالحسين   

  .ضرابي
  .سمت: تهرانچاپ دوم،  .مباني اقتصاد اسالمي ).1374. (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه

  . انتشارات علميه اسالميه: قم.توحيدال  اسرار ).بي تا. (شيخ صدوق
  :قـم  2 و   1 جلـد ). ترجمه عبدالعلي اسپهبدي  ( اقتصاد ما  ).1375. (محمدباقر صدر، سيد 

 .انتشارات اسالمي

دفتـر انتـشارات   : قم،  20جلد   .تفسيرالميزان ).1374 (.محمدحسينطباطبايي، عالمه سيد    
  .حوزه علميه اسالمي

    : قابل بازيابي از.)1368 و اصالحات 1358مصوب ( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
http://www.tahr.majlis.ir 

  : قابل بازيابي از).1368مصوب ( قانون برنامه توسعه اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي
http://www.tahr.majlis.ir 
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 هـاي سـازمان صداوسـيما جمهـوري اسـالمي ايـران              كلي و اصول برنامه     مشي  قانون خط 
  : قابل بازيابي از.)17/4/1361مصوب (

http://www.tahr.majlis.ir 

  : قابل بازيابي از.)اصالحات آن و 1364 مصوب( قانون مطبوعات
http://www.tahr.majlis.ir 

 ). فاضـل ترجمه غالمعباس توسـلي و رضـا   (شناسي   همباني جامع ). 1376(. كوئن، بروس 
  . سمت:تهران

 .  سروش:تهران ،چاپ پنجم . شناسي ارتباط ).1382. (راد، مهدي محسنيان

 اسالمي   دفتر تبليغات  :قمچاپ اول،    .ميزان الحكمه  ).1363. (شهري، محمد   محمدي ري 
  .حوزه علميه

فتر تبليغات اسـالمي    د: قمچاپ دوم،    القواعد،).  ق 1415. (كاظم مصطفوي، سيد محمد  
  .حوزه علميه

 فصلنامه رسـانه،   .هاي تجاري و از خود بيگانگي انسان        آگهي ).1369. (كاظممعتمدنژاد،  
  .، تابستان2د اسالمي، معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشا

 :تهـران چـاپ دوم،     ).ه ايرج پاد  ترجم(  يك جهان چندين صدا    ).1375. (شن مك برايد، 
  . سروش

: قـم ، چـاپ اول،     10جلـد    .تفـسير نمونـه    ).1360. (ناصـر  مكارم شـيرازي و ديگـران،     
  .دارالكتب االسالميه

: قـم  ،، چـاپ يـازدهم    27 ج   .نمونـه  تفـسير ). 1371. (مكارم شيرازي و ديگـران، ناصـر      
  .دارالكتب االسالميه

  :قـم ، چـاپ چهـارم،   11جلـد   ). 1362 (.ونـه تفـسير نم  . مكارم شيرازي و ديگران، ناصر    
  .دارالكتب االسالميه

  .)ع(اميرالمؤمنين مدرسه :  چاپ اول، قمبحوث فقهيه هامه،). 1422. (مكارم شيرازي، ناصر
  .كتاب صبح:  چاپ اول، تهران.ظهور و سقوط مدرن ).1380. (موالنا، حميد

  .دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه  :قم چاپ اول،. عوائد االيام). 1375. (نراقي، مالّ احمد
 .بوستان كتاب: ترجمه محمد دشتي، تهران .نهج البالغه

 ).ع (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهـل بيـت       ،  )نظر زير). (1382. (هاشمي شاهرودي، سيد محمود   
  .لمعارف فقه اسالميا ةسسه دائرؤ م:قم، چاپ اول، 1جلد 


