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رابطه کرامت انسانی و تأثیر آن در شکلگیری حقوق مصرفکننده
در فقه امامیه و قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی


ارسالن میری ،جالل ایرانمنش ،ابراهیم تقیزاده ،جالل سلطان احمدی
(تاریخ دریافت2930/21/50 :؛ تاریخ پذیرش)2936/59/50 :

چکیده
دین اسالم ،دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان ،اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها ،انساان را تاالاو و
تعالی را طی لی کند.در این خصوص لبحث لهمی چون لصرف و لصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اساللی صحیح آن لنجار
به حفظ کرالت انسانی لی گردد .فلذا در این راستا الزم است قوانین و لقرراتی برای شیو ی صحیح لصارف و لصارف گرایای تادوین
شود تا در تبیین آن ها ،اصول انسانی اسالم و خصوصاً کرالت انسانی او حفظ شود .بنابراین نویسند در این پژوهش بر آن است تا نقاش
و رابطه کرالت انسانی و لصرف گرایی در فقه الالیه و قوانین لرتبط با آن باالخص قوانین و لقررات تعزیرات حاولتی را لورد کناااش
و بررسی قرار دهد .روش تحقیق در این لقاله روشی توصیفی  -تحلیلی است که با استناد به کتب و لقاالت ،ساعی شاد اسات تماالی
جوانب لوضوع لورد بررسی و تحلیو قرار گیرد .نتایج حاصو از این تحقیق نشان لی دهد که توجه به اصول صاحیح لصارف ،لوجباات
حفظ کرالت انسانی و دیگر ارزش هایی که انسان به لا هو انسان داراست را فراهم لی آورد.

کلیدواژگان
تعزیرات حاولتی ،حقوق لصرف کنند  ،فقه الالیه ،کرالت انسانی.
 مسئول مکاتبات :دانشجوی دکتری حقوق ،گرایش حقوق خصوصی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
رایانامهarsalanmiri94@yahoo.com :
 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حقوق ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
رایانامهDr.j_iranmanesh@yahoo.com :
 دانشیار ،گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 استادیار ،گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
این مقاله برگرفته از تز دکتری ارسالن میری با نام «حقوق مصرف کننده در قانون و مقررات تعزیرات حکوومتی بوا ملالعوه
تلبیقی با فقه امامیه» می باشد که در زمستان  ،96توسط استاد راهنما جناب آقای دکتر جالل ایرانمنش در مرکز تحصویالت
تکمیلی دانشگاه پیام نور واحد تهران به انجام رسیده است.
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مقدمه
هر انسان در زندگی فردی و اجتماعی خود دارای خواسته ها و نیاز هایی است کوه گواه در قالو
زندگی فردی تامین شده و گاه برخی از آنها فقط در قال

زندگی اجتماعی قابلیوت پاسووگویی را

دارند ،لذا انسان که موجودی است اجتماعی ،عالوه بر تعامل با افراد ،سعی در تامین خواسته هوا و
نیاز های خود نیز دارد .غال

مردم در اجتماع با نقش مصرف کننده ظاهر شده و فقط تعداد اندکی

تولید را به عهده دارند؛ اینجاست که بحث حمایت از حقوق مصرف کننده ملرح موی شوود ،زیورا
زمانی که انسان در تکاپوی رسیدن به خواسته و نیازهای خودش است ،گاهاً در نتیجوه ی توداخل
نیاز های او با دیگر افراد ،حقوق آن ها را نادیده می گیرد .از طرف دیگر هر انسانی دارای ویژگوی
هایی است که در قال

تامین نیازهای خود از اجتماع ،سعی در حفظ و نگهداری آن هوا دارد ایون

ویژگی ها در اسالم به عنوان اصول انسانی ملرح می شود که یکی از مهمترین این اصول ،کراموت
انسانی است .اما آنچه ملرح است ،این موضوع است که قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده بر
اساس چه معیارهایی باید تنظیم و شکل داده شود کوه در جامعوه ای ماننود ایوران کوه جامعوه ای
اسالمی است و بحث استفاده از قوانین و احکام دین مبین اسالم در تبیوین حقووق در مرحلوه اول
قرار می گیرد ،بین این دو کلید واژه مصرف گرایی و کرامت انسانی به عنوان یکی از اصول انسانی
اسالم در راستای تبیین حقوق مصرف کننده کنش به وجود نیاید ،فلذا سعی شوده اسوت کوه ابتودا
مفاهیم وکاربرد سه اصلالح کرامت انسوانی ،مصورف کننوده و سوازمان تعزیورات حکوومتی و در
مرحله بعد اصول مصرف در اسالم و در نهایت سیمای کرامت انسانی و حقووق مصورف کننوده از
منظر قوانین و فقه امامیه ملرح شود .اینجاست که الزم است رابله بین مصورف گرایوی و کراموت
انسانی مورد بررسی و در مرحله بعد نقش این رابلوه در شوکل گیوری حقووق مصورف کننوده در
سازمان تعزیرات حکومتی مورد تحلیل قرار گیرد.
مفاهیم
قبل از ورود به اصل بحث الزم است معنای لغوی ،اصلالحی و کاربردی«کرامت انسانی»« ،حقوق
مصرف کننده» و «تعزیرات حکومتی» تبیین گردد.
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کرامت انساني

کرامت در لغت به معنی بوشش ،بوشندگی ،دهش ،بزرگواری و بزرگی بوشیدن است و یکوی از
مهمترین شاخصههای حقیقت انسان به شمار میرود و به همین دلیل است که خداوند به فرشتگان
امر فرمود تا در مقابلش به خاک بیفتند .انسان موجودی اسوت کوه خلقوتش در زیبواترین شوکل و
هیئت صورت پذیرفت؛ به همین جهت تاج کرامت بر سر وی نهاده شد و برتری او بر بسویاری از
موجودات جهان هستی اعالم

شد.

در این زمینه وفاق عمومی حاصل است که انسان از موهبت ارزش و کراموت ااتوی برخووردار
است .این تنها مفهوم دستوری و هنجاری است که تقریباً هر حق قابل تصور برای انسان می توانود
از آن کس

توجیه کند و خود می تواند در تفکرات مذهبی ،اخالقی ،سیاسی ،اجتماعی و حقووقی

مقبولیت یابد و حتی مورد تأکید دولت مردان واقع شود .این مفهوم ،مبنایی قوی برای حقوق بشور
و شاید «جذاب ترین رویکردهای نظری» را فراهم می آورد .امروزه بسیاری از اسناد بین المللوی و
منلقه ای ،کرامت ااتی انسان را به عنوان توجیه اساسی برای حقوق بشر و آرمانی در برابور رفتوار
موهن و سوء استفاده آمیز با افراد بشر مورد استناد قرار می دهند .از این رو ،برخی مدعی شده انود
که ،هر کس ادعا می کند حقوق را جدی می گیرد باید دست کم اندیشوه ی هور چنود موبهم ،اموا
قدرتمند کرامت انسانی را بپذیرد (بادرین ،2831 ،ص.)112
کرامت انسانی از منظر قرآن ،موهبت و نعمتی خدادادی است که در پرتو عقل و خرد از ناحیوه
ی آفریدگار هستی به آدمی ارزانی شده است .در واقع کرامت ،حقی از حقوق انسان به شومار موی
آید که از سوی فرد ،جامعه و نظام حاکم بر سیستم مدیریتی اجتماع در تمام عرصوه هوای زنودگی
فردی و جمعی بایستی رعایت و به اجرا در آید(گیالنی ،2832 ،ص.)1
برخورداری آدمی از این حق متضمن دو قضیه بنیادین هنجاری و ارزشی است که انسان نبایود
حرمت و کرامت خویش را مودوش سازد و هیچ کس حق تعرض به حرمت و کرامت دیگری را
ندارد(نوبهار ،2831 ،ص .)623
در بررسی جایگاه کرامت انسان در اسالم ،باید میان کرامت ااتی و اکتسابی او تمایز قائل بوود.
به همین دلیل در دین اسالم می توان دو نوع کرامت برای انسان یافت .یکی ،کرامتی جهوانشومول
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که صفتی فلری و ااتی است و از آیه ای چون «و لقد کرمنا بنی آدم »(اسراء )20 ،مستفاد میگردد
(عمید زنجانی و توکلی ،2836 ،ص )261که این نوع کرامت عام بوده و همگی انسوان هوا اعوم از
زن و مرد ،مؤمن و کافر و ...را شامل می شود و بیانگر صفت رحمانیت خداوند است .رحموان در
مقابل رحیم بوده و آن نوعی از کرامت خداوندی است که تمام بشر را در بر موی گیورد .کرامواتوی
چون حق حیات و خلقت انسان ،قدرت اراده و اختیار ،قدرت تعقل و اندیشوه ،مسوورر قورار دادن
دیگر موجودات برای انسان ،فراهم کردن اسباب هدایت انسان ،ماننود فرسوتادن رسوول ظواهری و
باطنی و غیره از این جمله اند( اخوان کاظمی ،2832 ،ص.)8
نوع دیگر کرامت انسانی ،اکت سابی و غیر ااتی بوده و مقید به عقیود انسوان اسوت و در رابلو
انسان با خداوند تعریف شدنی اسوت و از آیوه ای نظیور «ان اکرمکم ندرهللا ا ایکر م » (حجورات)28 ،
قابل برداشت است؛ چرا که در این آیه مبنای کرامت ،نه بشریت ،بلکه تقوا معرفی شده اسوت .بوه
عبارت دیگر منظور از کرامت اکتسابی ،اکتسابی است که مقید به تقوا است .این نوع کرامت خاص
بوده و تنها انسان هایی را شامل می شود که راه حقیقت را یافته اند و ایمان به خدا دارند .خداونود
به این دسته از انسان ها رحمت خاص علا کرده که غیرمؤمنان از آن بی نصیبند  .از آن جا کوه در
اعالمی جهانی حقوق بشر جهت جلووگیری از بوروز اختالفوات عقیودتی میوان موردم کشوورهای
گوناگون ،به کرامت ااتی انسان توجه شده است و در اسالم نیز در کنارکرامت اکتسابی به کراموت
ااتی انسان ،توجه شده است .لذا کرامت ااتی انسان در متون مقدس اسالمی (قرآن وسنت) بوه دو
صورت مستقیم (صریح) و غیر مستقیم ،ملرح شده است.
در سوره هایی همچون« ،و اذ قال ربک للمالئمه انر اانرف ر ا رل فل رة» (طه« ،)80 ،و نفووت
فیه من روحی» (حجر« )19 ،فلق لم کا

ا رل مج عا» (بقره« )19 ،کن قتف ن سا بغری ن س او سرا ر

األرل مامّنا قترف الدرامج مج عرا» (مائده )81 ،در این آیات ،مقام انسان ،بما هو انسان ،به عناوین موتلوف
تکریم شده است« .نلم ا نسران کرا ی لعلر » (علق« )5 ،نلممره الی ران» (نساء « )55 ،تیرار ا اسسرن الرالکن»
(مؤمنون )21 ،انسان به جهت مواه

بزرگی که به او بوشیده شده ،همچون گل سرسبد آفریدگان،

تحسین و تکریم شده است .از پیامبر(ص) نقل شده است« :اللق کلمه ن ال ا اسب اللرق الر ا کرن
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ن ع ن رال ا» (کلینی ،2825 ،ج ،1ص .)261از امام علی (ع) نیز نقل شوده اسوت « :یمرن نیرهللاا کرری
کرهللا اعلرک ا سرما» (نهج البالغه ،نامه  )82امام علی (ع) اصل حریت و آزادی را که به طرزی عوالی
نمایند کرامت انسان است ،در زمانی بس دور ،به زیبایی و صراحت هرچه تمام تور ،اعوالن کورده
رننن بریعا ررارت یغترد اکلهرا را
است .ایشان در وصیت بی نظیر خود به مالک اشتر موی گویود« :و یم م
صد ان اکا اخ لک

الهللالن و اکا نظری لرک ر اللرق» و همچنین به استاندار خوود توصویه موی کنود کوه

مسلمان و غیر مسلمان را همنوع بداند و به یک دیده بدانها بنگورد؛ و ایون ،بهتورین شوکل تکوریم
انسان است.
به صورت غیر مسوتقیم « :لدهر م ا نرن الر لن ی لکرایلنک ر الرهللالن» (ممتحنوه« ،)215 ،و هرن الر
انشأک کن ن س واسهللاة» (انعام)93 ،و «اذا سممت برن الدرامج ان مممرنا دلعرهللال» (نساء« )53 ،و جترا لنا اهرف
المتاب ا دلت ه اسسن» (عنکبوت« )16 ،ا ع ال بی ف ربک دحلممه و املننظه احلسرده و ارا

دلتر هر

اسسن» (نحل« )215 ،و یسیمن ال لن لهللاننن کن ون ا» (کهف « )19 ،اکماه ر الرهللالن» (بقره« )156 ،و
لمف اعلدا کردم ررمع و کدهاارا» (مائوده « )13 ،ر کم اّنرا انرذ کر مکم» ( غاشویه« )12 ،لسرذ نلر ه یطر م»
(همان )11 ،فحوای این آیات به احترام ااتی انسان و به آزادی عقیده و کرامت او اشاره دارد .نقول
است که پیامبر در«خلبه الووداع» فرموود« :ت الهاالدرامج ان ربمر واسرهللا و ان ادکر واسرهللا ،کلمر

و لر س

لعمب نل نجم و أب ض نل أبن ضرف ا دلتکرن » ونیز نقل شده است کوه پیوامبر در تشوییع یوک
یهودی شرکت کرد و در پاسخ به اعتراض برخی از مسلمانان پاسخ داد :مگر او یوک انسوان نبووده
است؟ (بواری ،2892 ،ص.)113
دیگر مفهومی که در این رابله معنا پیدا می کند ،مفهوم مصرف کننده است که بایستی به دقوت
مورد بررسی قرار بگیرد.
مصرف کننده

واژه مصرف در لغت و ادبیات فارسی به معنای خرج و صرف ،مصرفشدن ،خرجشدن و بوه کوار
رفتن آمده است .در لغت عربی ،واژه «صرف» بیشتر به معنای منع و برگرداندن چیزی از حوالی بوه
حال دیگر به کار رفته است .لغت نامه ها تعاریف گوناگونی از مصرف ارائوه داده انود .برخوی بوه
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تعریف لغت مصرف و برخی به توضیح و چگونگی شیوه مصرف پرداخته اند .آکسفورد مصرف را
نوعی خرید و استفاده از چیزی که با انتواب کاال همراه است ،تعریف موی کنود و حتوی در لغوت
نامه این واژه ،گاه به معنای نگهداری ،تعمیر کردن چیزی دور ریوتنی از هر محصول یوا خودمات
آن تعریف می

شود.

مصرف معنای فایده داشتن نیز می دهد؛ از این نظر ،مصرف چیزی باید مفید باشود توا اهمیوت
داشته باشد و با رضایت مصرف کننده همراه باشد .اگر مصرف فقط در مفهوم اقتصادی آن ملورح
باشد ،رضایت مصرف کننده را برآورده نمی کند؛ به همین دلیل مصرف ،یعنی مفید بودن ،رضوایت
روانی مصرف کننده را به همراه داشتن؛ به عبارتی فرد هنگام خرید و مصرف کاالیی از داشوتن آن
احساس رضایت می

کند.

مصرف که از آن به واژه استهالک نیز تعبیر شده «فرایندی است کوه در آن ارزش اسوتفاده چوه
به صورت تبدیل آن در فرایند تولید (مصرف تولیدی) و چه به صورت استفاده ناب و سواده آن در
هنگام مالکیت برای ارضاء نیازها (مصرف مصرفی یا مصرف نهایی) از بین میرود (رزاقوی،2832 ،
ص.)85
ماده  2-2قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان(مصوب سال  ) 2833مصرف کننده را چنین
تعریف نموده است « :هر شوص حقیقی یا حقوقی است که کاال یا خدمتی را خریداری میکند».
از آن جایی که این فرآیند ،در واقع همان عمل افراد برای استفاده از کواال یوا تولیود آن اسوت؛
عالوه بر محسوب شدن به عنوان یک فعالیت اقتصادی ،یک مقولوه اجتمواعی و فرهنگوی قلموداد
شده و یک مرام و خواست فرهنگی و اجتماعی به شمار میرود که حوزههای فرهنگی و اجتماعی
را نیز در برمیگیرد.
این فرآیند در دورههای موتلف انقالب صنعتی ،فرهنگهای گوناگونی به خود گرفت و در هر
دوره ،براساس امکانات تولید صنعتی ،فرهنگ مصرفی ویژهای شکل گرفت و نظریههای اقتصوادی
مناس

آن پدیدار گردید؛ توا اینکوه در قورن بیسوتم ،فرهنوگ مصورفگرایوی ملوابق نیواز جامعوه

سرمایهداری به مصرف بیشتر (که در اثر تولید انبوه به وجود آمده بود) در غورب ظواهر شود و بوه
تدریج دامنه آن به کشورهای در حال توسعه و جهان سومی گسترش یافت.
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مصرف گرایی به عنوان یک فرایند اجتماعی ،بر مصرف تکیوه کورده و مصورف هرچوه بیشوتر
کاالهای مصرفی ،اعم از بادوام و بیدوام را مورد تاکید قورار مویدهود .در ایون فرهنوگ ،افوراد در
خرید همیشگی کاالها و خدمات جدید ،درگیر میشوند؛ در حالی که هیچ توجهی به نیاز یوا عودم
نیاز به این کاال و خدمات ،قابلیت دوام آنها ،مبوداء تولیود یوا پیامودهای زیسوت محیلوی تولیود و
مصرف آنها نمیکنند .در واقع باید مصرفگرایی یا مصرفزدگی را «از بین بردن یا صرف کوردن
از طریق به کار بردن و هزینه کردن بیهوده دانست(مرکز پژوهش های های اسالمی صودا و سویما،
،2890

ص.)25

جامعهای که این فرهنگ بر آن حواکم گوردد ،هموان جامعوه مصورفی خواهود شود؛ کوه در آن
«مصرف مبتنی بر خواست ،ملرحمی شود؛نه صرفا مبتنی بور نیواز؛ یعنوی مصورف بوا میول آمیوتوه
میشود و سلیقه و میل افراد در جامعه ،بر نوع آن تاثیر میگذارد(مهری ،2892 ،ص.)269
درچنین جامعه ای که شعار خرید و مصرف بیشتر رواج مییابد ،مصرفگرایی ،به نوعی وجهوه
اجتماعی و نه به عنوان یک نیاز ضروری تبدیل میشود و حتی گاه به عنوان «تمایز یوک گوروه از
گروه دیگر یا به عنوان بیان یک منزلت اجتماعی» خواهد بود(همان  )226 ،و اینجاسوت کوه اصول
مهم اسالمی یعنی کرامت انسانی زیر سوال رفته و دیگر این انسان اسوت کوه در خودمت مصورف
درآمده است ،نه اینکه مصرف برای رفع ضروریات او در اختیارش قرار بگیرند.
مهم ترین نهاد درگیر با مصرف کننده و حقوق وی ،نهاد تعزیرات حکومتی اسوت کوه بایسوتی
مفهوم و اهم وظایف او به روشنی بیان گردد.
تعزیرات حکومتي

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تولفات اقتصوادی ،در مفهووم عوام
پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسالم تا کنون تحت عناوین و تعوابیر موتلوف در حکوموت
های اسالمی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناس

بوا تشوکیالت

قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.
در کشور جمهوری اسالمی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و تقریباً در آغاز
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جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلموه بورای جلووگیری از وقووع تولفوات
عدیده ای که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشوور در آن زموان بوه وقووع
میپیوست پایه ریزی شد .بر همین اساس در ابتدای سال  2861بنا بوه درخواسوت نوسوت وزیور
وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کاالها از طورف دولوت
و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کس

تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجوود اجوازه

آن توسط ایشان به دولت داده شد .در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشوور بوه
نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تولفاتی که به نحوی جنبوه اقتصوادی
داشت رسیدگی و پس از پایان جنگ تحمیلوی ،حضورت اموام (ره) طوی ناموه ای حوق تعزیورات
حکومتی را از دولت سل

و مجمع تشویص مصلحت نظام را موامور بوه تصومیم گیوری در ایون

زمینه نمودند که مجمع تشویص مصلحت نظام نیز در مورخ  62/21/18با تصوی

دو قانون تحت

عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درموانی ،رسویدگی بوه
تولفات بوش غیر دولتی را به محاکم انقالب اسالمی و بوش دولتی را به کمیسویونهوای تحوت
نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسوط سوال  2828اداموه یافوت؛ لویکن بوه لحوا
ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجوع قیموت گوذاری و توزیوع کواال و
خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن ،با تصووی

مواده واحوده قوانون اصوالح قوانون

تعزیرات حکومتی مصوب  28/2/29مجمع تشویص مصلحت نظام ،کلیه امور تعزیورات حکوومتی
بوش دولتی و غیر دولتی ،اعم از بازرسی و نظارت ،رسیدگی و صدور حکم قلعی و اجرای آن به
دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکوومتی مصووب  62/22/18اقودام
نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
در واقع ،تعزیرات حکومتی نهادی شبه قضایی می باشد که در جهوت احقواق حقووق مصورف
کننده و حمایت از تولید کنندگان در راستای سیاست های نظام جمهوری اسالمی ایجاد شده است
و ضمانت اجراهایی که قانون در جهت احقاق حقوق مصرف کننودگان و تولیود کننودگان در نظور
گرفته است با وضع قوانین متعدد از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کننوده مصووب ،2833
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قانون تعزیرات حکومتی سال  ،2862قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درموانی و دارویوی،
قانون نظام صنفی اصالحی مصوب  ،2891قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوروز و ظهوور نمووده
است ،متکفل اجرایی این قوانین در واقع دستگاه رسیدگی بوه تولفوات اقتصوادی در بووش هوای
دولتی و غیر دولتی (خصوصی ،تعاونی ،عمومی غیر دولتی) می باشد که فارغ از تشوریفات خواص
رسیدگی در محاکم و با سرعت و دقت و تمسوک بوه قووانین موضووعه مبوادرت بوه صودور رای
مینماید .در واقع نحوه حمایت از حقوق مصرف کننده که اغل

از قشر آسی

پذیر جامعه و فاقد

اطالعات کافی در زمینه خدمات و کاالهای مصرفی می باشند ،را با کمترین هزینه دنبوال مویکنود.
اگر مثال در مورد خدمات و یا کاالیی قیمت اضافه توسط عرضه کنندگان – فروشوندگان یوا تولیود
کنندگان و توزیع کنندگان دریافت شود بر طبق قوانین فوق االشاره ملزم به استرداد وجوه دریوافتی
به شاکی خصوصی می گردد و همچنین ما به التفاوت بین کواالی صوحیح و تقلبوی را بایسوتی بوه
اینفع مسترد نماید ،عالوه بر این از حیث جنبه عمومی (حق دولت) به فرا خوور مراحول تولوف،
جرایم نقدی به صورت پلکانی در نظر گرفته شده استو اینگونه اسوت کوه در جهوت احقواقحقوق
مصرف کننده به وضع قانون پرداخته است .یکی از تولفات مصرح در قوانین مذکور عودم نصو
قیمت (عدم درج قیمت کاال و خدمات) می باشد که این تولف را می توان به عنوان منشواء سوایر
تولفات دانست ،چرا که در صورت عدم نص

قیمت و نرخنامه ،قدرت انتواب و مقایسوه کاالهوا

و یا خدمات ارائه شده از سوی مشتری یا مصرف کننده (خریدار ) سل

موی شوود ،اگور چوه در

قانون فقط مجازات ناچیزی برای متولف در نظر گرفته شده است ولی به لحا فراوانوی و کثورت
تولف مذکور بایستی قانون گذار جرای نقدی بیشتری برای این تولوف در نظور بگیورد وتضومین
الزم را فراهم نماید.شایان اکر است که این تولفات حتی از حیث جنبه خصوصوی نیوز مجوازاتی
ندارد و لیکن بایستی به لحا سرایت و اجرای این مهم کوه نتیجوه آن امکوان بهوره منودی بیشوتر
مصرف کننده از حق انتواب و گزینش و مقایسه قیمت ها را دنبال می کند ،بیشتر مورد توجه قرار
بگیرد .البته سایر تولفات مصرح در قانون تعزیرات حکومتی مشابه کم فروشی ،عدم صدور فاکتور
خرید ،فروش اجباری کاالبه همراه کاالی دیگر ،هم در جهوت حمایوت از حقووق مشوتری وضوع
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گردیده است و در صورت احراز تولف حق مشتری بر طبق مقررات مسترد میگردد .بعد از بیوان
مفاهیم مرتبط با حقوق مصرف کننده ،نیازمند این هستیم که اصول و معیارهای مصورف در سولح
اسالم مورد بررسی قرار بگیرد.
اصول مصرف در اسالم
اسالم ،آیین کاملی است که هم به دنیای پیرامونش توجه دارد و هم به آخرت آنان اهتمام میورزد،
چنانکه از مسلمانان میخواهد نه دنیا خواهی آنان سب

غفلتشان از آخورت شوود و نوه توجوه بوه

آخرت ،آنان را از دنیا باز دارد .بر این اساس ،اسالم از یکسو راه مصورف را بورای انسوانهوا بواز
می گذارد تا دنیایشان سامان یابد و از سوی دیگر ،کامالً مراق

است کوه مسوئله مصورف از جواده

اعتدال و شرع خارج نشود .در این راه گاهی مصرف شکل طبیعی خود را از دست مویدهود و بوه
جای آنکه به عنوان یک پدیده حیاتی ،در خدمت انسان باشد ،انسان را به خدمت خود درمویآورد
و به این ترتی  ،وسیله به هدف تبدیل میشود و مصرف بیش از حد زمینهسواز انوواع لغوزشهوا،
اسرافها ،فورفروشیها ،تباهیها و ناهنجاریها میشوود .از ایونرو ،بوشوی از آیوات قرآنوی بوه
فرهنگ سازی درباره مصرف و آموزش درسوت مصورف کوردن اختصواص یافتوه اسوت .آیوات و
روایاتی که در آنها به میانهروی در مصرف ،پرهیز از اسراف و تبوذیر ،پرهیوز از هودر دادن امووال،
پرهیز از راکد گذاشتن اموال و ...اشاره شده است ،همه در پی فرهنگسازی برای مصورف هسوتند.
در واقع مصرف درست در اسالم ،مصرفی است که اصول زیر در آن رعایت شده باشند:
 .9مصرف براساس نیاز حقیقي ،نه بر پایه نیاز کاذب و زیادهخواهي

با تأملی در دو واژه مصرف و مصرفزدگی ،مشوص میشود که آنچه این دو را از یکودیگر جودا
میکند ،آن است که اساس مصرف بر پایه نیازهای حقیقی و طبیعوی انسوانهاسوت ،در حوالی کوه
مصرفزدگی ،در نیازهای کااب و زیادهخواهیهای انسان ریشوه دارد .در حقیقوت ،ایون نیازهوای
کااب و غیرضروری انسانهاست که آنان را به سوی انوواع اسورافهوا و زیوادهخوواهیهوا سووق
میدهد و از آنان انسانهایی مصرفزده میسازد و این در حالی است که ،از جمله مباحث اساسوی
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اسالم در اخالق مصرف ،نفی نیازهای کااب و غیرواقعی است که خود ،از تمایزات اساسوی میوان
مکت

اقتصادی اسالم و نظام سرمایهداری به شمار میرود .از دیدگاه اسالم ،نیازهای موادی آدموی،

باید در حد متعارف تأمین شوند امّا مصرف بیهوده و کااب به هیچ روی تأیید نمویشوود(ایروانوی،
 ،2831ص .)821
 .8اعتدال و میانهروی در مصرف

مصرف طیبات و آنچه در شریعت اسالمی حالل شمرده میشوود ،نامحودود نیسوت و بایود اصول
اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط در آن رعایت شوود .خوروج از ایون اصول ،پیوروی از شویلان
معرفی شده است« .ای مردم! از آنچه در زمین است ،حالل و پاکیزه بوورید و از گامهوای شویلان
پیروی نکنید»(سوره بقره.)60 ،
اهمیت اعتدال در مدیریت زندگی فردی و اجتماعی به اندازهای است که امیرالمؤمنین علوی(ع)
میفرماید« :هرگاه خداوند بوواهد به بنودهای خیوری برسواند ،میانوهروی و تودبیر نیکوو را بوه او
میآموزد و او را از بویتودبیری و اسوراف دور مویکنود» (دشوتی ،2829 ،ص )112زیورا خداونود
میانهروی را دوست و اسراف را دشمن میدارد(صابری یزدی ،2821 ،ص.)619
همچنین در جای دیگر ،نتیجه قهری رعایت نکردن اعتدال در مصرف چنین بیان شده است که
افراد یا جامعهای که ،امور مالی و اقتصادی خوود را درسوت(بوا اعتودال و میانوهروی) اداره نکنود،
گرفتار فقر و سوتی میشوند( حر عاملی ،2822 ،ص.)66
در این راستا ،اسالم ضمن نکوهش کسانی که استفاده از نعمت را بر خود حرام کردهاند(سووره
اعراف )81 ،انسان را با دعوت به میانهروی و اعتدال ،از تجمل پرسوتی و گورایش بوه کسوانی کوه
زندگی تجملی دارند ،نهی کرده است .پیامبراسالم(ص) ،آن هنگام که اشراف مکه ،شورط ایموان و
همراهی با ایشان را فاصله گرفتن از ضعفا و فقورا و فوراهم کوردن زنودگی اشورافی بورای پیوامبر
دانستند ،این نوع زندگی را از موانع پذیرش حق و بهرهمندی از هدایت الهی شمردند(سوره کهف،
 .) 13زندگی مجلل ،عالوه بر اینکه جامعه را دچار بحران اقتصادی مویکنود ،دارای آثوار فرهنگوی
نامللوبی است که از آن جمله میتوان به متزلزل شدن آرامش روحوی ،زیوادهطلبوی و تعورض بوه
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حقوق دیگران ،آسی

دیدن ارزشها ،تبدیل ضد ارزشها به ارزشها ،ایجاد فاصله طبقاتی و تنزل

شوصیت ،منزلت و اهداف انسانی اشاره کرد(حاجی صادقی ،2833 ،ص.)99
در واقع ،تجمل پرستی و تجمل خواهی ،برای مردم تباهی آور است و در نهاد آدمی ،انواع بدی
ها و فرومایگی ها و عادت های زشت را پدید می آوردو فضوایل نیکوی هوا را از میوان موی بورد.
تجمل خواهی و اعیان منشی ،مایه بدبوتی و انقراض جوامع است .به همین دلیل جوامع هر انودازه
بیشتر در تجمل خواهی و اعیان منشی فرو روند ،به همان اندازه به مرز سقوط نزدیک تر میشووند
(خوشرو ،2821 ،جلد  ،2ص )53و برعکس هر آنقدر از تجمول پرسوتی و تجمول گرایوی فاصوله
بگیرند در رسیدن به کرامت انسانی پیش قدم تر خواهند بود.
 .0پرداخت حقوق واجب مالي

انسان بایستی ضمن مصرف اموال خود در راه رفع نیازهای فردی و خانوادگی با رویکردی اعتودال
گرایانه؛ حقوق واج

مالی و سهم خدا و جامعه را نیز با رغبت و نیت پاک و بوه قصود قربوت ادا

کند تا از این طریق رزق و روزی خود را طی

و پاکیزه کرده باشد.

انسان مسلمان اعتقاد و باور دارد که پرداخت خمس و زکات و انفاق ،نوه تنهوا موال را کواهش
نمی دهد بلکه موج

افزایش و برکت اموال میشود چنانکه فرموده شده است «:به مقام نیکوکاری

نمیرسد مگر اینکه از آنچه دوست دارد ،در راه خدا انفاق کند»(سوره آلعمران.)91 ،
پیامبراکرم(ص) میانهروی و صرفهجویی را از نعمتهای اعلا شدهای بیان کردهاند که اگر خودا
بوواهد به کسی ارزانی میکند؛ زیرا انسان مؤمن موظف است که از مال خوود بوه انودازه «کفواف»
خرج کند و کفاف ،قدری از مال را گویند که بورای هزینوه زنودگی انسوان و خوانوادهاش در حود
اعتدال کفایت کند و خرج کردن بیش از آن اسراف است .اهمیت اعتدال در سبک زندگی مؤمنانوه
به اندازه ای است که پیامبر(ص) در بوشی از سونانشان با تأکید ،این ملل  ،را تکرار میکنند کوه:
«المها الدامج ،نل م دلکطهللا ،نل م دلکطهللا ،نل م دلکطرهللا :ای مردم بر شما بواد اعتودال و میانوهروی ،بور
شما باد اعتودال و میانوهروی ،بور شوما بواد اعتودال و میانوهروی ».معصوومان(ع) نیوز اموت پیورو
اهلبیت(ع) را امت وسط و میانه معرفی کردهاند(مجلسی ،2108 ،ص.)258
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 .8نوعدوستي و هماهنگي با وضعیت عمومي

در جامعه اسالمی ،پیروی از سبک زندگی مؤمنانه با تأکید بر نوعدوستی و خیرخواهی بورای تموام
مردم ،به ویژه مسلمانان توصیه شده است .به این معنا که مسلمانان در استفاده از نعمتهای حوالل
نموویتواننوود تنهووا بووه خووود مشووغول شوووند و از وضووعیت سووایر مؤمنووان غفلووت کننوود چنووانکووه
پیامبراکرم(ص) میفرمایند« :مؤمن نیست کسی که سیر باشود و بورادرش گرسونه و موؤمن نیسوت
کسی که پوشیده باشد و برادرش عریان(همان ،ص.)221
در واقع ،مال و ثروت ،مایه قوام جامعه است و تبادل کاال و خدمات از طریق آن انجام میگیرد
از اینرو ،نباید آن را انباشت و راکد نگه داشت .چنانکه امام صادق(ع) میفرماید :این امووال زیواد
را خداوند به شما داده است تا در راهی که او خواسته به کار برید و نداده است کوه آن را انباشوته
کنید(کلینی ،2825 ،ج،1

ص.)81

سیمای کرامت انساني و حقوق مصرف کننده از منظر قوانین و فقه امامیه
انسانها همواره از کرامت برخوردارند .این ارزش جنبه ی ااتی داشته و از سوی پروردگار یگانه به
همه ی دسته های بشری اعلا شده است.بنابراین کرامت انسوانی کوه از آن بوه ارجمنودی و شوان
انسان ها تعبیر می شود ،پدیده ای فراتر از حق هاست تا انسان ها بوه ایون واسوله صورفاً اسوتفاده
کننده از موقعیت باشند و نتوانند نسبت به ساقط کردن این ارزش اراده ای را به کوار گیرنود؛ زیورا
کرامت انسانی در فلرت انسان ها ریشوه دارد و پایودار و نقوا ناپوذیر بوودن از خصیصوه هوای
شاخص آن به شمار می رود.
قلمرو توجه به کرامت انسانی در این زمانه به پهنه ی مقررات ملی هم گسترانیده شوده اسوت.
برای مثال می توان به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  2853اشاره کرد کوه.....«:ایموان بوه.....
کرامت و ارزش واالی انسان »......از رهگذر بند  6اصل سوم در شمار پایوه هوای نظوام جمهووری
اسالمی ایران جای گرفته است.
با تدوین این سیاست ،کرامت انسانی هم به عنوان بنیان نظام و سیاست گذاری های جمهووری
اسالمی ایران و هم در شمار ارزش های ناظر به همه ی انسان ها پیش بینی شده است.
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بنابراین ارزش پیش گفته در قلمرو حقوق ملی از اعتبار اساسی برخوردار شده است تا به ایون
واسله همه ی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در پرتو آن صورت پذیرد .چه اینکه بوا اتوواا
رویکرد اساسی سازی و دادن جایگاه یک اصل به کرامت انسوانی ،ضومن نشوان دادن اهمیوت آن،
ضرورت توجه داشتن به آن در فرآیند سیاست گذاری ها نیز نمایان گردیوده اسوت.در ایون راسوتا
است که قانون گذار به موج

ماده  1قانون آیوین دادرسوی کیفوری .....«:2891کراموت و حیثیوت

اشواص »...را به عنوان مولفه ی بنیادی در فرایند رسیدگی های کیفری شناسایی کرده است.
حقوق بشر در راستای اصول انسانی با تولد جامع بشوری ایجواد شود و هموواره بوه صوورت
صفتی جدا نشدنی از انسان بوه حیوات خوود اداموه داده اسوت(عمیود زنجوانی و تووکلی ،هموان،
ص .)261از نظر اسالم همان طور که از پاره ای آیات (از جمله آی  19سور بقره) برمی آید ،هم
انسان ها صرف نظر از دین و مذه

و اعتقادات و اعمال و رفتوار آن هوا ،دارای کراموت هسوتند،

هرچند که انسان باتقوا دارای فضیلت و کرامت بیشتری است(عظیمی فر ،2832 ،ص.)5
آشکار است که در بسوتر نظوام حقووقی ایوران نیوز توجوه بوه کراموت انسوانی دارای جایگواه
برجسته ای است و از آنجا که این اصل با مصرف و مصرف گرایی در ارتباط تنگاتنگی است .فلوذا
برای رسیدن به این منظور سعی کردیم قوانین مرتبط با حقوق مصرف کنندگان را کوه بوه صوورت
اختصاصی در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است را با لحا اصول انسانی اسالم بررسوی و
سپس رابله هر یک از این اصول با کرامت انسانی تحلیل و بررسی شود تا با این شیوه به صوورت
مستقیم و غیر مستقیم ،جایگاه کرامت انسانی در قانون حمایت از حقوق مصرف کننودگان و سوایر
قوانین مرتبط با مصرف و مصرف گرایی از دیدگاه فقه امامیه بیان گردد.
فقه امامیه برای هر انسانی ده اصل اساسی را در نظر می گیرد که این اصول بوه اصوول انسوانی
اسالم مشهور هستند :اصل کرامت انسانی ،اصل امنیت انسانی ،اصل حق انتواب برای انسان ،اصل
برابری انسان ها ،اصل جزا و کیفر دنیوی و اخروی انسان ها ،اصل تربیوت پوذیری انسوانی ،اصول
ابعاد وجودی انسان ،اصل ثابت بودن ارزش های اخالقی ،اصل تفکر و اندیشه ورزی ،اصل آزادی
در عمل.
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از آنجا که هدف اصلی همه این اصول رسیدن به همان اصل اول یعنیکرامت انسانی است ،در
این قسمت برای بیان تاثیرحقوق مصرف کننده در شکل گیری و حفظ کرامت انسانی الزم است به
تاثیر جداگانه هر کدام از این اصول فقهی و اسالمی در شکل گیری حقوق مصرف کننده با تواملی
بر قوانین مرتبط با حقوق مصرف کنندگان پرداخت:
 .9اصل امنیت انساني و حقوق مصرف کننده

ماده  2قانون حمایت از حقوق مصرف کننده شامل شش بند بوده که از این موارد چهار بند آن بوه
طور مستقیم با حقوق مصرف کننده در ارتباط بوده و به طریق اولی اصل امنیت انسوانی را محقوق
می سازد .این موارد عبارتند از :صدور ضمانت نامه کاال یا خدمات ،عدم وجود عی  ،عدم تبانی و
صدورصورت حساب فروش.
همچنین در تبصره  2ماده  1با بیان اینکوه هور گونوه عیو

و نقوص در کواال در صوورتی کوه

فروشنده از آن آگاهی داشته باشد منجر به جبران نقص و خسارت از جان

وی می شود در عمول

با تضمین سالمت خرید مصرف کننده امنیت انسانی و اقصادی او در جهت حفظ کراموت انسوانی
اش را تامین می کند.
 .8اصل جزا و کیفر دنیوی و اخروی و حقوق مصرف کننده

در بند 8ماده 21قانون حمایت از مصرف کنندگان یکی از وظایف انجمن های حمایوت از حقووق
مصرف کننده ،بررسی شکایات ملرح شده از طرف مصرف کننده بیان شده است و این بررسی ها
زمانی بعد عملی و اجرایی پیدا می کند که برای متولف ،جزا و کیفری در نظر گرفتوه شوود توا در
قبال عمل نکوهیده ی وی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد .همچنین قانون گذار در فصل پونجم
این قانون تحت عنوان جریمه ها و مجازات در ماده های  29 ،23و  10به طور مستقیم از این اصل
فقهی حمایت کرده است.
 .0اصل حق انتخاب برای انسان و حقوق مصرف کننده

در بند1ماده2با به رسمیت شناختن مبحث ارائه ی اطالعات به مصرف کننده و ملرح کردن بحوث
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نمایش کاال ها در معرض دید وی برای مصرف کننده و همچنین درتبصوره  2مواده  8بوا نفوی هور
گونه فروش اجباری و در ماده  5با پذیرش نص

قیمت واضوح و روشون بور روی کواال هوا و در

نهایت در ماده  2با جلوگیری کردن از تبلیغات خالف واقع و دروغ ،برای مصرف کننوده قائول بوه
حق انتواب شده وگامی بلند در جهت حفظ کرامت انسانی او برداشته است.
 .8اصل تربیت پذیری و حقوق مصرف کننده

ماده  21بند  2با در نظر گرفتن نقش آگاه سازی و آموزش مصرف کننده برای انجمن های حمایت
از حقوق مصرف کننده ،عمالً اصل تربیت پذیری انسانی را مد نظر قرار داده است و همانگونه کوه
می دانیم تربیت پذیری بر پایه احتساب قدرت عقل و تفکر معنا پیدا می کند و زمانی که قوه عقول
وتفکر برای انسانی در نظر گرفته شود عمالً حفظ کرامت انسانی او هدف قرار گرفته است .
 .8اصل تفکر ،اندیشه ورزی و حقوق مصرف کننده

ماده  9قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ،با پذیرش تاسیس انجمون هوای حمایوت از حقووق
مصرف کننده برای مشارکت بیشتر مردمی و خدمت رسانی بهتور و در بنود  1مواده 21بوا پوذیرش
مشورت و همکاری با نهادهای اجرایی به عنوان یکی از وظایف انجمون هوای حمایوت از حقووق
مصرف کننده ،قائل به اصل تفکر و اندیشه ورزی شده و با پذیرش این مهم ،عمالً کرامت انسوانی
او را مد نظر قرار داده است.
 .6اصل ثابت بودن ارزش های اخالقي و حقوق مصرف کننده

ثابت بودن و مللق گرایی اخالقی بدین معناست که برخی از ارزش هوا صورف نظور از اشوواص،
مکان ها و زمان ها معتبر بوده و هیچ چیز نمی تواند شمولیت آن را از بوین ببورد .بوه عنووان مثوال
گرانفروشی ،کم فروشی ،تقل

و دیگر تولفاتی که به گونه ای این حمایت از مصرف کننودگان را

نقا کرده همیشه و همه جا مورد نکوهش بوده اند و هیچ چیزی نتوانسته ایون ارزش هوای مهوم
اخالقی که همان توجه به اصل کرامت انسانی بوده است را نقا کند .فصل اول قوانون تعزیورات
حکومتی مصوب  2862/21/18مجمع تشویص مصلحت نظام تحت عنووان تولفوات و تعزیورات
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مربوطه ،هفده تولف را یاد کرده است که همگی این ها نشان از این دارند که اخالق و توجوه بوه
اصول اخالقی مصرف از اصول جاودانه و ثابت اسالم و جامعه ی اسالمی بوده است.
 .8اصل ابعاد وجودی انسان

بند  2ماده  2قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،مصرف کننده را اینگونه تعریف کرده است:
«هر شوص حقیقی و یا حقوقی است که کاال یا خدمتی را خریداری می کند ».در این مواده بوا در
نظر گرفتن حقیقت وجودی مصرف کننده و با به رسمیت شناختن ابعاد وجودی وی ،هر شوصوی
را که به هر دلیل از کاال و یا خدمتی منتفع می شوند را مشمول حمایت قرار داده اسوت و از آنجوا
که به موج

ماده  533قانون تجارت« اشواص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشند کوه

قانون برای افراد قائل است ».....فلذا این امر از آنجا که تمامی اشواص ،اعم از حقیقوی و حقووقی
را مورد لحا قرار داده است و آن ها را از حمایت قانون به عنوان مصرف کننده برخوردار دانسوته

است ،می تواند در راستای رسیدن به اصل کرامت انسانی مورد توجه قرار بگیرد.
 .7برابری همه انسان ها

در تبصره 2ماده  26قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیوان اینکوه در کلیوه موواردی کوه
تولف از ناحیه اشواص حقوقی صورت گرفته باشد خسوارت بایود از امواا خو ح وقوا ی
پرداخت شود و مسئولیت جزایی آن به عهده مدیر عامل و یا مدیر مسئول شوص حقووقی اسوت،
عمالٌ با عام قرار دادن همه نهاد ها و اشواص حقوقی و حقیقی در مورد این قوانون اصول برابوری
انسان ها در برابر رفتار و کردارشان را مد نظر قرار داده است و با ایون امور عموالٌ کراموت انسوانی
مصرف کننده را فراهم آورده است.
 .1اصل آزادی در عمل

ماده  9قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعالم موی دارد «:بوه منظوور سواماندهی مشوارکت
مردمی در اجرا سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به موجو

ایون قوانون
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انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس می شود و در این قانون «انجمون» خوانوده
خواهد شد».
در تبصره 2این ماده با در نظر گرفتن ماهیت غیور دولتوی و غیور انتفواعی بورای انجمون هوای
حمایت از حقوق مصرف کننده در عمل این تشکل را تشکلی آزاد می داند و حیله فعالیت انجمن
های حمایت از حقوق مصرف کننده را فراتر از تشکل های دولتی و ضود و بنود هوای قوانونی در
نظر می گیرد و با در نظر گرفتن آزادی در عمل برای مصورف کننوده و حامیوان او حفوظ کراموت
انسانی او را در قبال گروه های اجتماعی هدف گرفته است و تنها اسوتثنای ایون اصول کوه باعوث
محدودیت این آزادی عمل می گردد ،ماده  22قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موی باشود
که با ممنوع اعالم کردن فعالیت های سیاسی  ،اقتصادی و انتفاعی انجمن ها که خود نیوز عموالً در
راستای حفظ کرامت انسانی مصرف کننده و محدود کردن حیله فعالیت انجمن در جهت حمایوت
از مصرف کننده است ،گام بر می دارد.
نتیجهگیری
دین اسالم با توجه به همه ی نیاز های بشری در تمامی زمان ها و مکان ها ،اصول جامع و کواملی
را بیان کرده که هریک از آن ها اگر به درستی رعایت شوند ،جایگاه انسان بما هو انسان حفظ موی
شود و در این راستا مهم ترین اصل جامعه ی بشری که در دین و شریعت اسالم نیز بوار هوا از آن
یاد شده یعنی کرامت انسانی نیز مورد توجه قرار می گیرد .یکی از مهم ترین نیاز های بشوری نیواز
به مصرف و مصرف گرایی است که اگر در آن حد اعتدال و تعادل رعایت گردد و به عبارت بهتور
اگر در آن اصول اسالمی صحیح مصرف کردن مورد مداقه قرار بگیرد ،جایگاه کرامت انسانی او بوه
حد اعالی خود می رسد اما اگر این اصول مورد استفاده قرار نگیرد و یا اینکه بوه شوکل نواقص و
ناکافی به کار گرفته شوند ،مصرف و مصرف گرایی از آن شکل مورد پسند خود خارج می شوود و
به شکل مذموم خود یعنی مصرف زدگی به منصه ی ظهور می رسد.
در این راستا ،یکی از مهم ترین نهاد های متولی امور اقتصادی و مبارزه با مصرف زدگی که بوا
عناوین موتلف تولفات مثل گرانفروشی ،کم فروشی ،تقلو  ،احتکوار و  .....نموود خوارجی پیودا
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می کند؛ تعزیرات حکومتی است که این نهاد نیز با توجه به یافته های حقوقی سازی شده ی اسالم
و شریعت آن که در قال

قوانینی همچون قانون تعزیرات حکومتی مصوب ،2862قانون تعزیورات

حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب  ،2862قانون نظام صنفی مصوب  2831اصوالحی 2891
و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 2833سعی در برخورد با این افراط گرایی ها و
مصرف زدگی دارد تا بتواند افراد جامعه را به همان اصل مهم انسانی یعنوی اصول کراموت انسوانی
نزدیک گرداند.
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