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حجت االسالم محمد اسماعیل عبداللهی ))(

چكیده:
کار رفته اســت. در بســیاری از  گــون بــه  در قــرآن کریــم حــدود 13 بــار کلمــه »اســراف« بــا الفــاظ گونا
کتاب های اخالقی خوگیری نفس انسان با صفات برجسته اخالقی نقطه آغاز حرکت انسان به سمت 
کمــال حقیقی آســمانی به شــمار می رود که از جمله این صفات برجســته می توان بــه قناعت پذیری و 
کــرد.در آموزه های قرآن وعترت مســاله قناعت و صرفه  قانع بــودن بــه موهبت های خداوندی اشــاره 
گذار در جامعه محسوب می شود و اهمیت آن به حدی است  جویی وپرهیز از اسراف یک مساله تاثیر 
کــه ایــن مقولــه به عنــوان یک فضیلت همواره مورد تشــویق قرار گرفته اســت. اســراف در قــرآن کریم 
تنهــا بــه معنای درســت مصرف نکــردن نعمتهای خدادادی نیســت بلکــه در امــور مختلفی همچون 
که در سوره قصص در خصوص اعتقاد  خودخواهی و زیاده خواهی انسان ها نیز بکار رفته است، آنجا 
فرعون به ربوبیت خودش می فرماید: »که برای شما خدایی نمی شناسم« و خداوند به فرعون در سوره 
یونس اینگونه پاسخ می دهد: »و فرعون برتری طلبید در زمین و پروردگار عالم او را از مسرفین خواند.« 
کید می کنند ســزاوار  موضوع صرفه جویی به قدری در اســالم دارای اهمیت اســت که علمای اخالق تا
است مومن در امور مباح از جمله خواب، بیداری، حرف زدن و خوردن نیز اسراف نکند.  در نکوهش 
اســراف و تبذیــر و ارزش و جایــگاه میانه روی و بهره گیری صحیح از نعمت هــای الهی در آیات قرآنی و 
روایات اسالمی سخن فراوان به بیان آمده است. از مجموع آیات و روایات چنین بر می آید که اسراف و 
تبذیر همواره مورد نکوهش بوده و در ردیف یکی از ناپسندیده ترین کارها قرار دارد که هیچ گاه انسان 
ک به همــراه دارد. از این رو  را به ســمت ســعادتمندی ســوق نخواهــد داد و در آخرت نیز عذابــی دردنا
شایسته است تا تاملی عمیق به آنچه در قرآن کریم مبنی بر بهره گیری صحیح و اصولی از نعمت های 
الهی، و راهکارهای عملی برای برون رفت از مصرف زدگی آمده است،  داشته باشیم تا تمامی انسان ها 

). پژوهشݡگر علوم قرآنی و مدرس حوزه علمیه مشهد

سبک زندݡگی قرآنی
)راهݡکارهای برون رفت جامعه اسلامی از مصرف ݡگرائی و اسراف( 
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 در بسیاری از 
كتاب های اخالقی 
خوگیری نفس 
انسان با صفات 
برجسته اخالقی 
نقطه آغاز حركت 
انسان به سمت 
كمال حقیقی آسمانی 
كه  به شمار می رود 
از جمله این صفات 
برجسته می توان 
به قناعت پذیری 
و قانع بودن به 
موهبت های 
كرد. خداوندی اشاره 
در آموزه های قرآن 
وعترت مساله قناعت 
و صرفه جویی وپرهیز 
از اسراف یک مساله 
گذار در جامعه  تاثیر 
محسوب می شود و 
اهمیت آن به حدی 
كه این مقوله  است 
به عنوان یک فضیلت 
همواره مورد تشویق 
گرفته است. قرار 

کنند. در این  بتوانند از موهبت های حق تعالی درســت و یکســان اســتفاده 
مقاله تالش شــده به ارائه ی راهکارهای قرآنی در این زمینه و پاســخگویی 
به یکی از مسئله  های مهم روز جامعه بپردازد و در پایان به چند شبهه که در 

این زمینه ایجاد شده پاسخ دهد.

اسراف در لغت و اصطالح 
اهــل لغــت و مفّســران در توضیــح این واژه ســخنان و تعبیــرات مختلفی 
که به نظر می رســد جامعتریــن آنها بیان راغب اصفهانی اســت. آورده انــد 

راغــب اصفهانــی می گویــد: »الســرف تجــاوز الحد فــی كل فعــل یفعله الانســان « 
کاری است  کردن از حد در هر  اســراف از ریشــه»س ر ف« به معنای تجاوز 
گرچــه اســتعمال آن در مــوارِد زیــاده روی درانفــاق  کــه از انســان ســربزند. 
ج مال و زمانی  مال،بیشــتر اســت و گاهــی به خروج از اعتدال در مقــدار خر
هــم بــه چگونگی بذل مال و مــورد آن اطالق می شــود.)اصفهانی، 1412، 
گونه زیاده  که هر  کلمه ی بســیار جامعی اســت  کلمه ی اســراف  ص407( 
گرایــی و اتــالف و ماننــد آن را شــامل  کیفّیــت و بیهــوده  کمّیــت و  روی در 

می شود.)مکارم شیرازی، 1374ش، ج7، ص149(
کاربرد  کلمــه اســراف برخــالف تبذیــر تنهــا یــك واژه اقتصــادی نبــوده، و 
آن منحصــر بــه امــور مالی نیســت؛ بلکــه ایــن واژه قبل از آن که نشــانه ی 
جرمــی در امــور اقتصــادی باشــد، بیانگــر وضعّیت نامناســب و غیــر معتدل 
اخالقی و فرهنگی شخص و یا جامعه مسرف است و آن حالت تجاوزگری 
و بی اعتنایی به قوانین و حدود شــناخته شــده شرعی و انسانی است و بر 
کریم و دعاهای رسیده از امامان  کارگیری این واژه در قرآن  این اساس به 
گام نهادن  ع و خصلت های انسانی و  معصوم؟مهع؟ در مورد تجاوز از مرز شر
در وادی گناه و معصیت، بسیار است.)آل عمران آیه 147 و زمر آیه 53( از 
که )تجاوز  کاربرد اقتصادی آن نیز، بــا توجه به معنای اخالقی آن  ایــن رو 
از حد( اســت توضیح و تفســیر شدنی است و تمام معناهای ذکر شده برای 
کّلی اسراف  آن، از فروع و مصداق های همین معنی می باشد؛ پس معنای 
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اسراف در قرآن 
كریم تنها به معنای 

درست مصرف نكردن 
نعمتهای خدادادی 

نیست بلكه در امور 
مختلفی همچون 

خودخواهی و زیاده 
خواهی انسان ها نیز 

بكار رفته است

)خــروج از حد( اســت. اما این که این حد، بر اســاس چــه میزان و معیاری 
که در بحث  گیرد، موضوعی اســت  باید ســنجیده شــود تا مالك عمل قرار 

بعدی بدان خواهیم پرداخت.

معانی اسراف در قرآن 
کار رفته  کریــم واژه ی اســراف بــا مشــتقات آن به طــور مکّرر بــه  در قــرآن 

کنید:. است. به عنوان نمونه به آیات زیر توجه 
گونه برای  َن ِلْلُمْسِرفیَن ِما ِكاُنوا َیْعَمُلون<؛)یونس،12(.این  ذِلَك ُزّیِ

َ
الف( >ك

تجاوزگران آنچه عمل می کردند، زینت داده شده است.
کنندگان را  ْمــَر اْلُمْسِرِفیَن<)شــعرا، 151(. فرمــان تجــاوز 

َ
 ب(> َولا ُتطیُعــوا أ

پیروی نکنید.
ّذاب<؛)غافــر،28(. خداوند تجاوزگر 

َ
 ج( >إّنَ الّلــه لا َیْهــِدی َمْن ُهَو ُمْســِرف ك

دروغگو را هدایت نمی کند.
ُه َلِمَن اْلُمْســِرِفیَن <؛)یونس،83(. و به 

َ
ْرِض َوِإّن

َ
 د( >َوِإّنَ ِفْرَعــْوَن َلَعــاٍل ِفــی الأ

تحقیق فرعون در زمین برتری طلبید و به تحقیق از تجاوز پیشگان بود.
در ایــن آیــات مقصود از اســراف جنبه هــای اخالقی، عقیدتــی و تجاوز از 
حــدود الهــی اســت، گرچه امور مالی را نیز شــامل اســت ولی آیاتــی که تنها 
کــه مورد نظر و بحث ماســت، شــش آیه  ظهــور در جنبه هــای اقتصــادی، 
که عبارتند از:آیه 141 سوره انعام؛ آیه 31 سوره اعراف؛ آیه 67 سوره  است 

فرقان؛ آیه 6 سوره نساء؛ آیات 26 و 27 سوره اسراء.
می توان معانی اسراف در قرآن را اینگونه برشمرد:

 َوَلْم ُیْؤِمن 
َ

ْسَرف
َ
َذِلَك َنْجِزی َمْن أ

َ
گناه و نافرمانی:>َوك گذشتن در  1( از حّد 

ْبَقی< )طــه، 127( و این گونه جزا می دهیم 
َ
َشــّدُ َوأ

َ
آِخَرِة أ

ْ
ــِه َوَلَعَذاُب ال ِبآَیــاِت َرّبِ

کنــد، و بــه آیات پــروردگارش ایمــان نیــاورد! و عذاب  کــه اســراف  کســی را 
آخــرت، شــدیدتر و پایدارتــر اســت! ایــن معنــا در آیاتــی ماننــد: طــه، 127، 
مائــده، 32، اعــراف، 81، یونس، 12 و 83، انبیــا، 9، یس، 19، زمر، 53، 

کار رفته است. غافر، 28 و 38 نیز به 
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كلمه اسراف برخالف 
تبذیر تنها یك واژه 
اقتصادی نبوده، و 
كاربرد آن منحصر به 
امور مالی نیست؛ 
بلكه این واژه قبل 
كه نشانه ی  از آن 
جرمی در امور 
اقتصادی باشد، 
بیانگر وضعّیت 
نامناسب و غیرمعتدل 
اخالقی و فرهنگی 
شخص و یا جامعه 
مسرف است و آن 
حالت تجاوزگری و 
بی اعتنایی به قوانین 
و حدود شناخته شده 
شرعی و انسانی 
است و بر این اساس 
كارگیری این واژه  به 
در مورد تجاوز از مرز 
ع و خصلت های  شر
گام نهادن  انسانی و 
گناه و  در وادی 
معصیت، بسیار 
است.

ْنَفُقوا َلْم ُیْســِرُفوا 
َ
ذیَن ِإذا أ

2( از حــّد گذشــتن در انفــاق: چنانچه در آیــه >َو الَّ
گاه انفاق  َو َلــْم َیْقُتـــُروا َو كاَن َبْیـــَن ذِلــَك َقوامًا< )فرقان،67( و کســانی که هر 
کننــد، نــه اســراف می نمایند و نه ســخت گیرى بلکه در میــان این دو، حّد 

اعتدالی دارند. به این معنی اشاره شده است.
3( زیاده روی در خوردن یا مصرف آنچه حالل است: اعراف، 31، نساء، 
6، انعــام، 141.عــالوه بــر این موارد اســتعمال اســراف به همــراه »فی« نیز 

که در این صورت به دو معنا می تواند باشد. استعمال می گردد 
 
َ
ــُه ِإلّا َم الّلَ تــى  َحّرَ

َ
ْفــَس اّل کاری: >َو لا َتْقُتُلــوا الّنَ  الــف( افــراط و زیــاده روی در 

ُه كاَن 
َ
 ِفــی اْلَقْتِل ِإّن

ْ
ِه ُســْلطانًا َفلا ُیْســِرف ِباْلَحــّقِ َو َمْن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلنا ِلَوِلّیِ

که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق!  کسی را  َمْنُصورا.< و 
کشته شده، براى ولیش سلطه )و حق قصاص( قرار  که مظلوم  کس  و آن 

که او مورد حمایت اسًت )اسرا، 33( دادیم اما در قتل اسراف نکند، چرا 
ْن قاُلوا 

َ
 أ

َ
 ب( تفریط و تقصیر در عمل صالح و حق خداوند ؛> َو ما كاَن َقْوَلُهْم ِإلّا

ْقداَمنا َو اْنُصْرنا َعَلــی اْلَقْوِم اْلكاِفرین<. 
َ
ْت أ ْمِرنــا َو َثّبِ

َ
َنــا اْغِفــْر َلنا ُذُنوَبنا َو ِإْســراَفنا فی  أ َرّبَ

سخنشان تنها این بود که: »پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و از تندرویهاى 
مــا در کارهــا، چشم پوشــی کن! قدمهــاى ما را اســتوار بدار! و مــا را بر جمعّیت 
کافــران، پیــروز گردان )آل عمــران، 147( )خرمشــاهی 1377 ش، ج 1: 213( 
اســراف دارای مــواردی اســت از جمله اتالف مــال، اســراف در اموال عمومی، 
اســراف در منابع طبیعی، اســراف در بیت المال، اسراف در مخارج شخصی و 
خانوادگی، اسراف درانفاق که بررسی تفصیلی این موارد در قرآن از مجال این 
مقاله خارج می باشــد. قرآن کریم برای جلوگیری از اســراف با تمام انواعی که 
دارد راهکارهــای مناســبی ارائــه می نمایید که در حقیقت عمل بــه آنها مارا از 

مصرف زدگی که مانع پیشرفت و رشد مادی و معنوی است نجات می دهد.

ون رفت، از نگاه قرآن رسی راه های بر بر
الف - میانه روی و اعتدال در امور زندگی

کارگیــرى مــال و  قــرآن مجیــد انســان را بــه اقتصــاد و میانــه روى در بــه 
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ع مقدس همان  شر
كه تشویق  طور 

به سعی و تالش 
می كند از طرف دیگر 
كه جلوی  می فرماید 

حرص وآزرا باید 
گرفت و تالش برای 

كسب روزی شما را به 
فزون طلبی نكشاند. 
ع  كه شر باید به آنچه 

دستور داده از راه 
حالل به دست آورد 
و قانع و راضی باشد 
و طمع نكندو زیادی 
اموال خود را خمس 
و زكات و انفاق و... 

بدهد.

بهره بــردارى از ثــروت فرمان می دهــد، از طرفی صفت بخــل را نکوهش و 
از طــرف دیگــر اســراف در زندگی را مذمــت می کند. قرآن در آیــات متعدد از 
بخــل و آز، نهــی نموده و عواقب زیان بار آن را گوشــزد می کند و می گوید>و 
ُه ِمــْن َفْضِلِه ُهَو َخْیــرًا َلُهْم َبْل ُهَو َشــّرٌ َلُهْم  ِذیــَن َیْبَخُلــوَن ِبمــا آتاُهُم الّلَ

لا َیْحَســَبّنَ الَّ
ــُه  ْرِض َو الّلَ

َ
أ

ْ
ــماواِت َو ال ــِه ِمیــراُث الّسَ ُقوَن مــا َبِخُلــوا ِبــِه َیــْوَم اْلِقیاَمــِة َو ِلّلَ َســُیَطّوَ

کرم  کــه خداونــد از فضــل و  ِبمــا َتْعَمُلــوَن َخِبیــٌر.< )آل عمــران، 180( )آنــان 
خویــش، نعمــت و ثــروت فــراوان بــه آنــان داده اســت، از بذل و بخشــش 
که این عمل به ســود آن هاســت بلکه به  خوددارى می کنند، خیال نکنند 
ضــرر آن هاســت، زیرا همــان اموال را به زودى همانند طوقی بر گردنشــان 
می افکننــد و آن چــه در آســمان ها و زمیــن اســت، ملــك خــاص و مانــدگار 
که  گروه آیات  گاه اســت(.در برابر این  خداســت و خداوند بر اعمال شــما آ
انســان را به بذل و بخشــش تشــویق می کند، آیات دیگرى نیز وجود دارد 
کــرده، مــردم را از مفاســد آن بر حذر مــی دارد و  کــه از اســراف و تبذیــر نهــی 
ُه لا ُیِحّبُ اْلُمْســِرِفیَن< )انعام، 141( و اســراف 

َ
چنین می گوید:>َو لا ُتْســِرُفوا ِإّن

که خداوند مسرفان را دوست ندارد. نکنید زیرا 
کننــدگان  اســراف   )27 یاِطیِن(<)اســرا، 

َ
الّش ِإْخــواَن  كاُنــوا  ِریــَن  اْلُمَبّذِ >ِإّنَ 

بــرادر شــیاطینند. >َو لا َتْجَعــْل َیــَدَك َمْغُلولًَة ِإلی  ُعُنِقَك َو لا َتْبُســْطها ُكّلَ اْلَبْســِط 
َفَتْقُعــَد َمُلومــًا َمْحُسورًا<)اســرا، 29( نه دســتت را بر بذل و بخشــش ببند و 
گیــرى و از زندگی فرو  نــه آن را بیــش از حــد بگشــاى تا مورد ســرزنش قــرار 
کــه از آن به تجمل  گرایــی افراطی  که تجمــل  مانــی در اســالم همــان طور 
کردن خــود از زیبایی های پاك  پرســتی تعبیر شــده، مردود اســت؛ محروم 
و حــالل ماننــد لباس زیبا و مناســب و زیبایی های طبیعت و... پســندیده 
نیســت؛زیرا انســان زیبایی پســند اســت. امام مجتبی؟ع؟ هنگامی که به 
نماز برمی خاست، بهترین لباس خود را می پوشید. پرسیدند: چرا بهترین 
لباس خود را می پوشــید؟ فرمودند: »خداوند زیباســت و زیبایی را دوســت 
دارد. از این رو من لباس زیبا را برای راز و نیاز با پروردگارم می پوشم، همو 

که دستور داده زینت خود را به هنگام بیرون رفتن به مساجد برگیرید.«
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 قناعت: رضایت به 
كم و حسن تدبیر 
معاش است بدون 
دوست داشتن زیاده 
از حد زندگانی و 
اعتدال و میانه روی 
نیز می باشد.قناعت 
با موضوعاتی از جمله 
رزق، تالش، حرص 
و طمع و تقدیر و 
سرنوشت نیز ارتباط 
دارد.دین مبین 
اسالم فرد را برای 
بدست آوردن رزق 
و روزی خود ترغیب 
به تالش و سعی 
می كنند. از طرفی 
فرموده است خداوند 
روزی همه مخلوقات 
را بر عهده دارد و 
روزی همه جنبندگان 
را خداوند می رساند.

زندگی اســرافگرانه عالوه بر اینکه روح عاطفی و انســانی را از بین می برد 
و انســان را از درد و ســوز دیگــران بــی خبــر می ســازد، از نظر اقتصــادی نیز 
به شــخص مســرف و بلکه به اجتماع آســیب می رســاند؛ چرا که سرمایه ها 
را پایــان می بخشــد و فــرد و جامعه را به نابودی می کشــاند. امام علی؟ع؟ 
می فرمایــد: »هرکــس اعتــدال و میانــه روی را خــوب رعایــت نکنــد، در اثر 
کشــیده می شــود.« بنابراین راه نجــات و موفقیت  اســرافگری بــه نابودی 
کسی  در اعتدال اســت و این روش باعث ثبات و بلکه پیشــرفت می شود. 
کت  گرفتار آفت ها می شــود و ســرانجام به هال کند، بی ترید  کــه آن را تــرك 

معنوی از یك سو و تهی دستی از سوی دیگر دچار خواهد شد.
در جایــی دیگــر قرآن کریم میانــه روی را الگوی مصرف و عامل پایداری 
ْنَفُقوا َلْم ُیْســِرُفوا َو َلــْم َیْقُتُروا 

َ
ذیَن ِإذا أ

خانــواده و جامعــه معرفی می کنــد. > َو الَّ
کنند، نه  گاه انفــاق  کــه هر  َو كاَن َبْیــَن ذِلــَك َقوامــًا < )فرقــان،67( و کســانی 
اســراف می نماینــد و نــه ســخت گیرى بلکه در میــان این دو، حــّد اعتدالی 
که اسالم براى مصرف اموال تعیین فرموده و  دارند. »قوام« میزانی اســت 
به معناى حّد وسط می باشد. در دو سوى »قوام«، »اسراف« و »تقتیر« قرار 
ع اســت. به این معنا که انســان در مصرف نعمتهاى  کــه هــر دو ممنو دارد 
که  الهــی، نــه مجــاز اســت، بــر خــود و خانــواده اش چنان ســخت بگیــرد، 
زندگی، دشوار و تحّمل ناپذیر شود و نه حّق دارد در مصارف خود، مرتکب 
گردد.»قوام« به معنای حد وســط و اعتدال است. رعایت  اســراف و تبذیر 
اعتــدال در اقتصــاد خانواده برای افراد و جوامع دو ارمغان مهم دارد: بشــر 
را از بزرگتریــن رنج تاریخی او که مســئله معیشــت و غصــه تأمین مایحتاج 
زندگــی اســت، نجــات می دهد. همچنیــن جامعه و فرد را از عوارض شــوم 
کفر و بی دینی است، محفوظ  که ســوءاخالق و فســاد و فحشــا و حتی  فقر 

نگه می دارد.

ب - قناعت و صرفه جویی
کتفا کردن به انــدک از آنچه مورد نیاز انســان  از نظــر لغــوی: بــه معنــای ا
اســت.)اصفهانی،1412، ص413( به معنای زیاد دیگری نیز آمده اســت: 
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صرفه جویی و قناعت 
در زندگی و هزینه های 
مختلف، مایه آرامش 

روحی و روانی است 
كه آن را  كسی  و 

سرلوحه زندگی خود 
قرار می دهد، از فقر 

و بدبختی نجات 
می یابد و شرافت 

و عزت اجتماعی و 
رضایت و خشنودی 

الهی را به دست 
گیری  می آورد. اندازه 

ج نسبت  در مخار
به درآمد براساس 
ضرورت ها و پس 

انداز مقداری از مازاد 
مصرف، بنیان 

خانواده را تا حد 
زیادی در مقابله با 
خطرات محافظت 

خواهد نمود.

راضی شدن به اندازه نیاز بسنده کردن و صرف کردن. زیاده طلبی نداشتن 
ج و صــرف مــال و هر چیزی انــدازه نگه داشــتن و... و همچنین به  در خــر
معانــی صرفــه جویــی، روحیــه بــی نیــازی، حرص و طمــع نداشــتن و ضد 

کاری می باشد. اسراف 
در اصطالح شــرعی: صفتی اســت که با تکرار و تمرین در انســان بصورت 
کــه باعث خشــنودی و راضی شــدن به چیــز کم و نگه  ملکــه ای درمی آیــد 
ع مقدس حد و حدود هر چیزی  داشــتن نفس از زاده خواهی می شــود. شر
را در مصرف شــخص معین کرده اســت. باید توجه داشــت که بیشتر از آن 
ج نشــود. به بیان  کــه معین شــده و بیشــتر از حــد لزوم صــرف و خر حــدی 
کم و حســن تدبیر معاش اســت  گفت: قناعت: رضایت به  دیگــر می تــوان 
بــدون دوســت داشــتن زیــاده از حــد زندگانــی و اعتــدال و میانــه روی نیــز 
می باشد.قناعت با موضوعاتی از جمله رزق، تالش، حرص و طمع و تقدیر 
و سرنوشــت نیــز ارتبــاط دارد.دین مبین اســالم فرد را برای بدســت آوردن 
رزق و روزی خود ترغیب به تالش و ســعی می کنند. از طرفی فرموده است 
خداونــد روزی همــه مخلوقــات را بر عهده دارد و روزی همــه جنبندگان را 
ْم 

ُ
ْولاَدك

َ
کریم می فرمایــد: >َولَا َتْقُتُلــوْا أ خداونــد می رســاند. خداوند در قــرآن 

ِبیــًرا <. فرزندانتان 
َ

اݡُکــم إّنَ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًءا ك ْحــُن َنْرُزُقُهْم َوِإّیَ
َ
َخْشــَیَة ِإْملاٍق ّن

گرســنگی نکشــید ما روزی آنها و شــما را می دهیم. )اســراء، 31( را از ترس 
ِة اْلَمِتیُن < به راســتی  اُق ُذو اْلُقــّوَ

ّزَ ــَه ُهــَو الــّرَ خداونــد متعــال می فرمایــد >ِإّنَ الّلَ
خداوند تنها روزی دهنده صاحب قوت و قدرت است. )ذاریات، 58(

کرده است  حضرت علی ؟ع؟ می فرمایند:)روزی شما را خداوند ضمانت 
ع مقدس  و شــما مامور به عمل هســتید. )صبحی، 1415، خطبه114(شــر
که  که تشویق به سعی و تالش می کند از طرف دیگر می فرماید  همان طور 
کســب روزی شــما را به فزون  گرفت و تالش برای  جلوی حرص وآزرا باید 
ع دســتور داده از راه حالل به دســت  طلبــی نکشــاند. بایــد به آنچه که شــر
آورد و قانع و راضی باشد و طمع نکندو زیادی اموال خود را خمس و زکات 

و انفاق و... بدهد.
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در جامعه 
اسالمی قابل قبول 
كه افراد آن با  نیست 
وجود برخورداری از 
فرهنگ غنی و پربار 
كه در هر  اسالمی، 
زمینه و نیز در این 
مورد بهترین تعالیم 
و راهنمایی ها را در 
خود دارد، از برخی 
كه از داشتن  جوامع 
آن محرومند و صرفًا 
مالحظات ماّدی آنان 
را به صرفه جویی 
و پرهیز از اسراف 
واداشته است، عقب 
بمانند؛ بلكه باید 
با بهره گیری از این 
تعلیمات، در این 
زمینه خود الگوی 
سایر جوامع باشند.

کــرده و برایم  کســی نمی توانــد بگوید چــون خداونــد روزی من را مقدر  و 
می فرســتد پس من تــالش نکنم. نه این طور نیســت تضمین روزی بدان 
کــس در خانه اش بنشــیند تــا روزی او را بــه درخانه  کــه هر  معنــی نیســت 
اش بیاورنــد یــا از اســمان بــرای او مائده نــازل می کنند. بلکــه مقصود این 
کننده روزی جانداران پیش بینی  که در عالم طبیعت، منابع تامین  است 
که به دنیــا می آید  کــه خداونــد روزی نــوزادی  شــده اســت. همــان طوری 
کســی بگوید روزی من  گر  در پســتان مــادر قرار داده اســت. و دیگــر اینکه ا
بیشتر ازاین نمی شود و سرنوشت و تقدیر من این است پس تالش من چه 
فایــده ای دارد ؟ در جــواب می گوییم انســان باید تالش خود را انجام دهد 
و خداونــد به انــدازه تــالش او بــه او روزی می دهــد و بیشــتر از آن حدی که 
که در قرآن فرموده اســت:  کرده از او نمی خواهد.چنانچه  خداوند تکلیف 
ا ماَســعی< )نجم، 39(برای انســان بهره ای جز سعی 

ّ
>و ِاّنَ لیَس ِللِانســاِن ِال

و کوشــش او نیســت. و چشــم طمع به مال دیگران نداشــته باشد و به باال 
گرفتار طمع می شود و  گر به باالتراز خودش بنگرد  دست خود نگاه نکند. ا

شیطان در این موقع او را متوجه دنیا و متاع دنیا می کند.
ْزَواًجا 

َ
ْعَنا ِبِه أ ّنَ َعْیَنْیَك ِإَلی َما َمّتَ ا َتُمــّدَ

َ
کریم می فرماید: > َول خداونــد در قرآن 

ْبَقی<.هرگز چشــم خود 
َ
َك َخْیٌر َوأ نَیا ِلَنْفِتَنُهْم ِفیِه َوِرْزُق َرّبِ ْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَیاِة الّدُ ّمِ

را به نعمت های مادی که به گروههایی از مردم داده ایم میفکن که اینها 
که آنان را با این بیازماییم  شکوفه های زندکی دنیا است و برای آن است 

و روزی پروردگارت پایدار است. )طه، 131(
صرفــه جویــی و قناعــت در زندگــی و هزینه هــای مختلف، مایــه آرامش 
که آن را ســرلوحه زندگی خود قــرار می دهد،  کســی  روحــی و روانی اســت و 
از فقــر و بدبختــی نجــات می یابد و شــرافت و عــزت اجتماعــی و رضایت و 
ج نســبت به  گیــری در مخار خشــنودی الهــی را به دســت مــی آورد. اندازه 
درآمــد براســاس ضرورت هــا و پــس انداز مقــداری از مــازاد مصــرف، بنیان 
خانــواده را تــا حــد زیــادی در مقابلــه بــا خطــرات محافظت خواهــد نمود. 
ج و نیــز نابودکننده  اســراف بــر هم زننــده تعــادل و موازنه بین دخــل و خر
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ع مقدس حد و  شر
حدود هر چیزی را 

در مصرف شخص 
كرده است.  معین 

كه  باید توجه داشت 
كه  بیشتر از آن حدی 

معین شده و بیشتر 
از حد لزوم صرف و 

ج نشود. به بیان  خر
گفت:  دیگر می توان 
قناعت: رضایت به 

كم و حسن تدبیر 
معاش است بدون 

دوست داشتن زیاده 
از حد زندگانی و 

اعتدال و میانه روی 
نیز می باشد.

توانایــی مالــی زندگی و ضایع ســازی ثروت و امکانات حیات اســت و حال 
آنکــه قناعت عامل عزت، بی نیازی، خودکفایی، آرامش روحی و رضایت 
که به یاد رستاخیز بوده و با عمل نیك،  ابدی است.« خوشا به حال کسی 
خــود را برای محاســبه آماده می ســازد، و بــه آنچه خداونــد روزی می دهد 

قناعت نموده، از خدا راضی می باشد.« 

ج - شناخت شیوه های صحیح مصرف 
شــناخت شــیوه های صحیــح مصــرف و رعایــت آن و قــدرت تشــخیص 
کــه در ردیف بعــدی از نظر  ضرورتهــا و اولوّیت هــا بــر مصــارف و نیازهایــی 
اهمّیت قرار دارند و نیز آشــنایی راه های صحیح اســتفاده از ســرمایه و ابزار 
کار و لوازم زندگی، از مســائل بســیار مهمی اســت که به نظر نگارنده باید در 
کارشناسان امور  سطحی وسیع، جامعه را در تمامی این زمینه ها به وسیله 

مختلف، آموزش داد.
که افراد آن با وجــود برخورداری از  در جامعه اســالمی قابل قبول نیســت 
فرهنــگ غنــی و پربار اســالمی، که در هــر زمینه و نیز در ایــن مورد بهترین 
کــه از داشــتن آن  تعالیــم و راهنمایی هــا را در خــود دارد، از برخــی جوامــع 
محرومند و صرفًا مالحظات ماّدی آنان را به صرفه جویی و پرهیز از اسراف 
واداشــته اســت، عقب بمانند؛ بلکه باید با بهره گیــری از این تعلیمات، در 
این زمینه خود الگوی سایر جوامع باشند. برای نمونه به این گزارش توجه 
کنیــد: اصطــالح )موتای ناى( یــك روح قناعت و صرفه جویــی به ژاپنی ها 
کثر اســتفاده را از امکانات  داده اســت و آنان را بر آن داشــته اســت که، حّدا
موجــود خــود بنماینــد. از موارد خــاص صرفه جویــی ژاپنی هــا، در مصرف 
کاغــذ اســت. در ژاپــن، هیچ وقت کتاب هــا و روزنامه های خوانده شــده به 
کــه ژاپن، دومین  همــراه زبالــه دور ریخته نمی شــود... این در حالی اســت 
کاغذهای تولیدی اش از طریق  کاغذ است و بیشتر  کشور دنیا از نظر تولید 
تولیــد مجــدد به دســت می آید... در ژاپــن، اززباله های فلــزی پس از جمع 
آوری استفاده مجدد به عمل می آید.... نکته دیگر که در زندگی آنان حایز 
اهمیت اســت، صرفه جویی در مصرف انرژی اســت. آنان، ســعی می کنند 
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 خداوند عهده دار 
تأمین نیازمندی های 
موجودات روزی 
خوار خود، از جمله 
گردیده است،  انسان 
بدین سبب طبیعت 
و زمین را مخزن 
تأمین مواّد غذایی 
و امكانات زندگی 
قرار داده و راه های 
استفاده و بهره وری 
از آن را به مخلوقات 
خویش آموخته، 
از این طریق هر 
موجودی را به سوی 
تأمین نیازمندی های 
خویش رهبری 
می كند؛ اّما در 
خصوص انسان این 
تعّهد را در مجموعه 
نظام تكوین و تشریع 
به انجام می رساند.

کــردن محوطه خانــه، فقط اعضای بــدن افراد خانــه را گرم  بــه جــای گرم 
نمایند تا انرژی حرارتی کمتری مصرف شــود. از این روى، از سیســتم های 
کمتر دیده می شود. و  ج تهویه مرکزی در خانه های مسکونی  بزرگ و پرخر
در همین زمینه می توان از کیســه های شــنی کوچك انفرادى، که درجهت 
گرم نگه داشــتن اعضای بدن در زمســتان مورد اســتفاده قرار می گیرد، نام 
بــرد.... ژاپنی هــا، برای صرفــه جویی در مصرف انــرژى، هیچ وقت پس از 
خوابیــدن، بخــاری و یــا وســیله گرم کننده داخــل خانه خود را روشــن نگه 
نمی دارند، بلکه در شب های سرد برای گرم شدن، از لحاف و روانداز بیشتر 

استفاده می کنند.)مجله صف، شماره 32( 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه مســلمان ها توصیــه می فرمایــد: )َالّلَه الّلــَه ِفــی اْلُقْرآِن 
خــدا  از   )147 نامــه  ق،   1415 )صبحــی  ــْم( 

ُ
َغْیُرك ِبــِه  ِباْلَعَمــِل  ْم 

ُ
ك لاَیْســِبَقّنَ

کنیــد نکنــد دیگــران در عمــل بــدان از  بترســید و او را دربــاره قــرآن رعایــت 
کریم بیش از بیســت بار، از اســراف  که قرآن  شــما پیشــی بگیرند! در حالی 
و تبذیــر، نکوهــش و یــا نهــی فرمــوده اســت و عواقب زشــت و زیانبــار آن را 
گوشــزد نمــوده اســت. جایگاه فرهنــگ مصرف،  بــه صورت هــای مختلف 
در مکتــب اهــل بیــت؟مهع؟ از مناجــات حضــرت امــام زیــن العابدین؟ع؟ با 
خداوند به خوبی نمایان است. آن حضرت در یکی از بخش های دعاهای 
ــْرِف  ــٍد، َواْحُجْبنى َعِن الّسَ ٍد َوآِل ُمَحّمَ ُهــّمَ َصّلِ َعلــی ُمَحّمَ

َ
خــود عرض می کند)َالّل

ْقدیــر، واْقِبْضنى ِبُلْطِفَك  ْمنى ُحْســَن الّتَ ْمنــى ِباْلَبــْذِل َواِهْقِتِصــاِد، َوَعّلِ َواِهْزِدیــاِد، َوَقّوِ
ْبذیِر(؛)فهری، 1375 ش،دعای30(پروردگارا! بر محمد وآل او درود  َعِن الّتَ
کن و با در پیش  فرســت و پرده ای بین من و اســراف و افزون طلبی حایل 
گرفتــن انفــاق و میانــه روى، به زندگی مــن قوام بخــش و راه های صحیح 
گیری در معیشت را به من تعلیم فرما و به لطف خود مرا از  مصرف و اندازه 

کنار دار. ارتکاب تبذیر بر 

د - توجه عملی به نمونه ی عینی از الگوی مصرف
کــرم؟ص؟ و ائّمــه طاهریــن؟مهع؟ باالتریــن نمونه هــای عینــی الگوی  نبــی ا
مصــرف در اســالمند. آن بزرگــواران، همــواره کنــاره گیــری راهبانــه از لــّذات 
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اسراف از این جهت 
كه عملی برخالف 

تقوا و ناشی از ستم 
پیشگی انسان 

گذشته از این  است، 
كه موجب نابودی 

امكانات زندگی و 
استمرار محرومیت 

نیازمندان است، 
زمینه غضب خداوند 

و نیز سلب نعمت از 
فرد و جامعه را فراهم 

می نماید

مشروع را محکوم می کردند و خود نیز هیچ گاه به رهبانّیت روی نیاوردند. گر 
چه برخی از آنان مانند امیرالمؤمنین؟ع؟، به دلیل مناسبت های اجتماعی 
کناره می گرفتند؛  و یا حکومتی، از بســیاری بهره وری های ماّدی به شــدت 
ولی در همان حال به دیگران توصیه می کردند که این تکلیف شــما نیست 
و فرمان اســتفاده به حق و مشــروع از نعمت های الهی را صادر می نمودند. 
از طرفــی آن حضــرات، در قناعــت و مناعــت نفــس در باالتریــن درجــه خود 
بودنــد و نیز بیشــترین حساســّیت و دقــت را در مورد رعایت اعتــدال و پرهیز 
از اســراف و تبذیر در زندگی و مشــی اقتصادی خود داشته اند به گونه ای که 
مثاًل حضرت صادق؟ع؟ با آن شخصّیت و بزرگوارى، آنچه از سفره و یا ظرف 
غذا می افتاد، برداشــته می خوردند و دیگران را نیز بدان توصیه می کردند و 
می فرمودنــد: )این عمل فقر را برطرف می کنــد.( )حرعاملی 1391ق، ج16: 
کنون در این زمینه به یك نمونه اشاره می کنیم. محّدث قمی )علیه  605( ا
الرحمــة( نقــل می کنــد: روزی یکــی از اصحــاب حضــرت صــادق؟ع؟ بر آن 
گریبان آن  که  حضرت وارد شــد. دید آن حضرت پیراهنی پوشــیده اســت 
گویا از پیراهنی  را وصلــه زده اند. آن مرد پیوســته نظرش بــر آن پینه بود و 
که  کرده بود. حضرت فرمود: تو را چه شــده  که حضرت پوشــیده، تعّجب 
گریبان  که در  گفت: نظرم به پینه ای است  نگاهت را به من دوخته اى! 
شماســت. فرمود: این کتاب را بردار و آن چیزی را که در آن نوشــته است، 
که در مقابل و یا نزدیك حضرت بود، برداشــت و  کتابی را  بخوان! آن مرد 
در آن نظر انداخت، دید در آن نوشته است: )لا إیماَن ِلَمْن لا َحیاَء لَُه َولا ماَل 
ِلَمــْن لا َتْقدیــَر لَــُه َولا َجدیَد ِلَمْن لا َخَلَق لَُه(؛ ایمان ندارد کســی که حیا ندارد و 
کــه در معاش خود تقدیر و انــدازه ندارد و نو  از ثــروت بی بهره اســت کســی 

کهنه ندارد.)قمی 1410ق، ج2: 127( که  کسی  ندارد 

شبهه ی تسلط بر اموال
که مالــی در اختیارش نهاده، اجازه داده  کس  گفته شــده: خداوند به هر 
کرْم؟ص؟  اســت تــا هر تصرفــی بخواهد در مال خــود بنماید. و نیز ازرســول ا
که: )إّن الّناَس ُمَســّلُطوَن علی َاْمواِلِهْم )مجلســی،1403ق، ج2:  روایت شــده 
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 بخورید و بیاشامید و 
اسراف نكنید. همانا 
خداوند اسرافگران را 
دوست نمی دارد.از 
كه اسراف  آن جایی 
به معنای )تجاوز از 
حّد( است، نهی آیه 
كریمه از اسراف، تمام 
شكل ها و صورتهای 
آن، از جمله زیاده 
طلبی و افزون خواهی 
كه  در مصرف را نیز، 
خالف قناعت است، 
شامل می شود.

گونه تصرفی در اموال خویش آزادند.( در این صورت،  272(؛ مردم بر هر 
آیــا منــع صاحب مــال از تصرف اتالفــی و محدود نمــودن او منافات با این 

اصل مسّلم نخواهد داشت.
که ذکر تســّلط در این حدیث شــریف  در پاســخ بایــد اینگونــه جــواب داد 
که مثاًل در چه مواردی این ســلطه هســت، با این  گونه قیدی  بدون هیچ 
کرم؟ص؟ْ درصدد بیان تمامی اقسام و انواع سلطه هاست، سرمنشأ  که نبی ا
که  داللــت روایت بر جمیــع تصّرفات؛ حتی تصرف اتالفی شــده در صورتی 
ایــن حدیــث قطعًا مقّیــد به مواردی اســت؛ مانند موضوعاتــی که حضرت 
صــادق؟ع؟ در روایتــی بــه عنوان تصرفــات حرام بیــان فرمــوده؛ مثل ربا، 
گوشــت خوك و حیوانات و پرندگان وحشــی  خرید و فروش مردار و خون و 
و همچنین خرید و فروش شــراب و عین نجس و هر آلت و وســیله لهو و یا 
کفر و باطل و سســتی حق شــود)ابن شــعبه،  که موجب تقویت  هر تصّرفی 
گونه موارد به تصرف  که مســّلمًا انسان حق ندارد در این  1382ق: 247( 
دلخواه در مال خود دســت بزند و از موارد اســتثنا در این روایت نبوی؟ص؟ 

همین تصرفات اتالفی و نیز سایر انواع اسراف است.

شبهه ی اسراف و روزی 
کــه در این  گفتــه می شــود: خداونــد متکّفــل روزی بنــدگان خویش اســت، 
صورت اســراف و عدم آن، چه تأثیری در گرســنگی و یا سیری انسانها خواهد 
داشت.در پاسخ می گوییم: خداوند عهده دار تأمین نیازمندی های موجودات 
روزی خوار خود، از جمله انســان گردیده اســت، بدین ســبب طبیعت و زمین 
را مخــزن تأمیــن مواّد غذایی و امکانات زندگی قرار داده و راه های اســتفاده و 
بهــره وری از آن را بــه مخلوقات خویش آموخته، از این طریق هر موجودی را 
به سوی تأمین نیازمندی های خویش رهبری می کند؛ اّما در خصوص انسان 
این تعّهد را در مجموعه نظام تکوین و تشریع به انجام می رساند.به عبارت 
دیگر، خداوند متعهد شده تا روزی رسان تمامی افراد بشر باشد و آن را ازطریق 

سه اصل اساسی تضمین فرموده است:
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كریم مسلمانان   قرآن 
را از اسراف و تبذیر 

گرایی  و تجّمل 
در مصرف بر حذر 

می دارد و آنها را به 
اعتدال و رعایت میانه 

روی در استفاده از 
نعمت های خداوند، 
شناخت شیوه های 

صحیح مصرف، 
صرفه جویی و قناعت 

دعوت می كند. 
چكیده سخن این 

كه، الگوی نظری 
اسالم در باب 

مصرف، این آیه 
كریمه است:>وُكُلوْا َو 

ا 
َ
ُه ل

َ
ُفوْا ِإّن ا ُتسْرِ

َ
ُبوْا َو ل اشْرَ

ِفیَن< ّبُ اْلُمسْرِ یُحِ

1. بــا بــه ودیعــت گذاردن منابع بی شــمار مــواد حیاتــی در دل طبیعت و 
قابلیت بخشیدن تسخیر و بهره وری از آن.

2. دادن نیــروی فکــری و جســمی و قــّوه اراده به انســان برای تســخیر و 
استفاده از این منابع.

3. بــا ملــزم نمــودن او برای ایجــاد جامعه ای ســالم با روابــط اجتماعی، 
اخالقــی و اقتصــادی عادالنــه بــه گونــه ای که از ضایع شــدن حق انســانی 
به دســت انســانی دیگر جلوگیری به عمل آید تا نعمت های خدادادی به 
وســیله گروهی به زیان گروهی دیگر نابود نشــود.پس در حقیقت مالی که 
کشــیده می شــود،  به دســت جامعه و یا انســان اســراف پیشــه به نابودی 
گروهــی ناپرهیزگار آن  که به  گرســنه و درمانده ای اســت  حّق انســان های 

را پایمال می کنند.
کــه در ایــن مــورد الزم بــه توضیــح اســت، بــه هم پیوســتگی و  نکتــه ای 
کافی است،  ارتباط موجود بین این سه اصل است؛ زیرا نبود هر یك از آنها 
تــا جریــان روزی را دچــار اختــالل ســازد؛ حّتی فســاد هر کدام ممکن اســت 
کــم اثر نماید؛ به  در دیگــری هــم تأثیــر بگــذارد و آن را نیز از اثر انداخته، یا 
که تقوا و عدالت از آن رخت بر بندد، و اسراف و  عنوان مثال در جامعه ای 
کامل خویش به  کشی در آن رایج شود، طبیعت نیز از دادن امکانات  حق 

کرد. فرمان الهی دریغ خواهد 
بــر طبــق روایــات رســیده از حضــرات معصومیــن؟مهع؟ یکــی از مهمتریــن 
عوامــل کمبــود بــرکات زمیــن، نپرداختــن حــّق زکات یعنــی در واقع همان 
روزی فقــرا و تهیدســتان اســت که خداونــد آن را در امــوال صاحبان ثروت 
قــرار داده اســت.در حدیــث معتبــری حضــرت امــام باقــر؟ع؟ فرمودند: در 
گاه از دادن  کرم؟ص؟ فرموده اســت هــر  که رســول ا کتــاب علی؟ع؟یافتیــم 
زکات خودداری شود، زمین نیز برکات خویش را دریغ می نماید.)حرعاملی 

1391ق، ج6، باب3(.
کــه فضلــه رزرا چو باغبــان بزند  گفتــه ســعدى: زکات مــال بــه در کن  بــه 

بیشتر دهد انگور.
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که احکام شرعی ابالغ شده باشد و مانعی هم برای انجام  البته جریان این قانون درصورتی است 
گهانی و  کت نا دادن آن، بر ســر راه نباشــد و جهاتی نیز از قبیل اســتدراج و تنّعم تدریجی ســبب هال
کــه در آن عدالت و  دادن مهلــت بــرای امتحان بیشــتر در میان نباشــد.از ســوی دیگر، در جامعه ای 
کم باشــد، طبیعت نیز به فرمان خدا ســفره نعمتش را  تقوا و نظامی مبتنی بر رعایت حقوق ضعفا حا

کرد. می گسترد و با آن جامعه، همسویی خواهد 
ــَماء  َن الّسَ َقــوْا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهم َبَرَكاٍت ّمِ

َ
ْهَل اْلُقــَرى آَمُنوْا َواّت

َ
ّنَ أ

َ
در ایــن بــاره قرآن مجیــد می فرماید:.> َوَلْو أ

کت ابدی  گر مردم آن قریه ها که به هال ِسُبوَن<)اعراف 96( ا
ْ

َخْذَناُهم ِبَما َكاُنوْا َیك
َ
ُبوْا َفأ

َ
ّذ

َ
ْرِض َوَلِكن ك

َ
َوالأ

گردیدند، اهل ایمان و تقوا بودند، برکات آســمان و زمین را بر آنان می گشــودیم؛ ولی آنها پیام  دچار 
گرفتار عذاب خویش ساختیم. در  کردار زشتشان،  رسوالن را تکذیب نمودند و ما نیز آنها را به دلیل 
گیر  این خصوص، آیات دیگری هم وجود دارد که در آنها تقوا و عمل به دستورهای الهی، وسیله فرا
شــدن روزی و افزایش نعمت ها شــمرده شده، که در این جا مجالی برای ذکر آنها نیست.)مائده آیه 

67، هود آیه 52(
بر این اســاس، اســراف از این جهت که عملی برخالف تقوا و ناشــی از ســتم پیشــگی انسان است، 
کــه موجب نابــودی امکانــات زندگی و اســتمرار محرومیــت نیازمندان اســت، زمینه  گذشــته از ایــن 
غضب خداوند و نیز ســلب نعمت از فرد و جامعه را فراهم می نماید. امام صادق؟ع؟فرمود:)إّنَ َمَع 
ُة اْلَبَرݡَکِة(؛)حر عاملی،1391ق، ج15: 261(همانا اســراف همراه با کاهش و کمبود برکت 

َ
الإْســراِف ِقّل

در نعمت های الهی است.

گیری نتیجه 

گرایــی در مصرف بر حذر مــی دارد و آنها را به  کریــم مســلمانان را از اســراف و تبذیــر و تجّمل   قــرآن 
اعتدال و رعایت میانه روی در استفاده از نعمت های خداوند، شناخت شیوه های صحیح مصرف، 
که، الگوی نظری اســالم در باب مصرف،  صرفه جویی و قناعت دعوت می کند. چکیده ســخن این 
ِفیَن<اعراف،31( بخورید و بیاشامید و  ّبُ اْلُمسْرِ ا یُحِ

َ
ُه ل

َ
ُفوْا ِإّن ا ُتسْرِ

َ
ُبوْا َو ل کریمه است:>وُكُلوْا َو اشْرَ این آیه 

اسراف نکنید. همانا خداوند اسرافگران را دوست نمی دارد.از آن جایی که اسراف به معنای )تجاوز 
از حّد( اســت، نهی آیه کریمه از اســراف، تمام شــکل ها و صورتهای آن، از جمله زیاده طلبی و افزون 

که خالف قناعت است، شامل می شود. خواهی در مصرف را نیز، 
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