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 اسالم در و تبذیر اسراف

 

 

 سيدعباس موسوي مصطفي احمدي، رامين دارابي، هدايت نورمحمدي، فرشاد درويشي،

 

 

شود، اسراف در ابعاد هايي که بشر به آن دچار شده و ميها و آفتاسراف از جمله آسيب  چکیده:

مختلف زندگي است که آثار زيانباري دارد. در قرآن مجيد و در نزد عترت)ع( يک معناي وسيع و 

 گسترده و مفهوم بسيار جامع و عام دارد که هر گونه تجاوز از حد اعتدال و انحراف از حق و هر نوع

تعدّي از حدود الهي، چه اقتصادي و مالي و چه در صفات و اخالقيات و حاالت نفساني و رفتار را شامل 

 -1در قرآن مجيد سه واژه آمده که بيانگر سه خصلت زشت و مبغوض نزد خداوند است. شود. مي

و غفلت از اتراف به معناي زندگي بر مبناي اصل التذاذ و خوش گذراني  - تبذير -3اسراف  -2 اتراف

هدف داري دستگاه آفرينش و جايگاه انسان در جهان است و اسراف به معناي مصرف بي رويه و يا به 

تعبير ديگر مصرف غير منطقي از منابع طبيعي است و تبذير به معناي تلف کردن و تضيع منابع است. 

 ايرهاي دو شود. شامل مي واژه اسراف کاربرد فراواني در بين مردم دارد و همه مصارف بيش از حدّ را

 شود. وسيع دارد که از دور ريختن اضافي يک غذا تا هدردادن منابع عظيم را شامل مي

 آيات ،روايات. ، ، تبذيراسراف  کلید واژه:

 

 

 مقدمه :

مفاهيم و گزاره هاي مورد اهتمام دين مبين اسالم است که به بيان هاي مختلف در آيات قرآني و روايات مسئله اسراف و قناعات از 

 .اهل بيت عليه السالم مورد بحث و تأکيد گسترده اي قرار گرفته است

المال مسلمين يتشود: اسراف در امور اقتصادي و مالي که عبارت است از اسراف در اموال عمومي و باسراف به دو قسم تقسيم مي

روي در استفاده از آن دارد. مانند اسراف در آب و منابع انرژي که دين اسالم شديداً از آن نهي که دين اسالم تأکيد بر عدم زياده
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ين کرده است.. اما اسراف در اموال غير اقتصادي عبارت است از: اسراف در عبادت و اخالق و نافرماني خداوند و تجاوز از حدود و قوان

 الهي، تعدي از مسير فطرت و شرک ورزيدن به خداوند، خودکامگي و سلطه مداري، افساد در زمين و ...

ولي از حد نگذرانيد به درستي که خداوند  ، بخوريد و بياشاميداز آنچه بر شما حالل شده»خداوند در سوره اعراف مي فرمايد: 

 « دوست نمي دارد تجاوزکنندگان را

چنانچه در صحيحه فضل بن شاذان از حضرت رضا)ع( و  .تکه بر کبيره بودنش تصريح شده اس گناهاني است اسراف و تبذير از

براي دانستن بزرگي اين گناه  سراف و تبذير را ذکر فرموده اند.همچنين در روايت اعمش از حضرت صادق)ع( ضمن شماره کبائر، ا

اکنون درجهان معاصر، مكتب هاي فلسفي بعضي از آيات و اخبار رسيده يادآوري مي شود و بعد معنا و اقسام آن ذکر مي گردد. 

مدّعي نجات بشر، کمرنگ و بي اثر شده اند و تنها اسالم است که روزنه اميد تمامي ملت هاست و اصول اسالمي در همه ابعاد آن 

طرح شد، و به راه حلّ هايي که اسالم در زمينه هاي مختلف نشان مي دهد، توجّه مي شود؛ به عنوان نمونه، از مشكالت اساسي م

دنياي امروز، که ساليان متمادي جهان را در دو قطب متضاد قرارداده بود، سيري عدّه اي و گرسنگي افراد بي شماري از انسان هاي 

 ؟ابل حلّ است اگر هست راه حلّ کدام است کمونيسم، کاپيتاليسم و يا هيچ کداممحروم است. آيا اين مشكل ق

تجربه دهه هاي اخير نشان داد که هيچ يک از اين مرام ها قادر به حلّ اين مشكل بزرگ و امثال آن نيستند؛ بلكه خود، عامل و 

انبه به اسالم و قوانين حيات بخش آن باقي نمانده مولّد اين گونه مشكالتند، و راهي براي انسان، به جز بازگشت کامل و همه ج

حل ر نظام اقتصادي اسالم، براي پرکردن شكاف بين زندگي فقير و غني و نيز از بين بردن محروميت و فقر از جامعه، راه د  .است

اين پديده شوم حيات طور قطع و يقين، در کوتاه ترين مدّت، جهان شاهد نابودي هايي وجود دارد که در صورت بكار بستن آن ب

بشري خواهد بود. و تحريم اسراف يكي از آن راه هاست که در اين نوشتار تا حدودي در مورد آن به بحث و گفت و گو خواهيم 

 .پرداخت

پيشي عنوان يک مسلمان وظيفه داريم با اسراف يكي از گناهان بزرگي است که در آيات و روايات زيادي نهي شده است و ما نيز به

گرفتن از ائمه اطهار )ع( در تمامي مصارف زندگي در حوزه هاي مختلف فردي ، اجتماعي و کاري تا جايي که امكان دارد بهينه 

 .مصرف کنيم

قرآن کريم مسئله اسراف را در معناي بسيار وسيعي به کار برده است و همانگونه که در روايات نيز عنوان شده اسراف مراتب 

ر مرتبه اي مختص خوردن و آشاميدن است و در جايي ديگر فرعون نيز در رتبه اسرافكاران قرارمي گيرد، مختلفي دارد، اسراف د

قرآن به انسان هايي که زياده روي و اسراف مي کنند توصيه مي کند که از راهي که در پيش گرفته اند، بازگردند و از رحمت و 

  بخشش الهي مأيوس نشوند.
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گردد اسالم آن زند و سبب فساد اقتصادى مىگى و نظم عرضه و تقاضا يا تهيه و توزيع رابه هم مىاسراف، هماهن از آنجائي که

 روى منع کرده، و کراهت خويش رارامحكوم کرده است. قرآن کريم، ضمن سفارش به استفاده از نعمتهاى خدادادى، ازاسراف و زياده

 .از آن ابراز داشته است

درباره و روايات نظر قرآن و  ؟توصيه هايي دارداسراف و تبذير چه  پيشگيري از براي ين مبين اسالمداکنون اين سوال پيش مي آيد: 

 اسراف و تبذير چيست؟

 . مي باشد. يو تحليل وصيفيتو شيوه روش و فن کتابخانه اي  بهروش انتخاب شده براي جمع آوري اطالعات اين مقاله ، 

 اسراف در اصطالح

ازه نسبت به توان خودباوري بيش از اندرهاي نظري و عملي انسان مي شود؛شامل همه کاميانه روي است وراف ضد اعتدال و اس

ر موارد بيهوده و حرام خـرج کردن مال دخويش و ديگري ،پـرخـوري ،پـرخـوابي ،پـرحرفي ،زياده روي دربذل و بخـشش مال ،

 .... هر کاريگناهكار بودن ،افراط در يت و گناه کردن وخارج شدن از حد انسان،خـوردن مال حرام ،

به معنى متفرق کردن با اسراف است، و در اصل از بذر افشانى گرفته شده و فرقى که با آن دارد اين است که افشاندن « تبذير»

شود، گفته نمى درآنجا به منظور استفاده و در اينجا به منظور افساد است. به همين جهت، در هر جا که به منظور اصالح باشد، تبذير

 .1يعنى ريخت وپاشهاى غير منطقى و ضايع کردن ناعاقالنه ثروت« تبذير»هر چند که زياد باشد. به عبارت ديگر 

يعني خوانده شده به صورت قرآن ) « مقروء»به معناي تالوت کردن است ، و از باب تسميه مفعول به مصدر « قراء»قرآن: از ماده 

 2ت.بكار رفته اس« يعني خواندن 

 3روايت: داستان يا خبر ، پشت سر هم آوردن رويداد و رخداد ها 

 4روايت: در لغت به معناي نقل و حمل است. در اصطالح مترادف حديث است و همتن معناي حديث درباره روايت نيز جاري است.

 

 

                                                           

 ، معراج السعاده،نراقىمال احمد ،  - 9

 . ذیل ماده قرآ مفردات الفاظ القرآن راغب اصفهانی، -7

 349،ص. 9لویس معلوف ، ترجمه محمد بندر ریگی ، المنجد، ج. - 9

 .76934،ص. 3الصحاح ،ج. - 4
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 اسراف و انواع آن

شرعاً »تجاوز از حد و زياده روي است و آن يا از جهت کميت است که صرف کردن مال است در موردي که سزاوار نيست  :اسراف 

هر چند به مقدار درهمي باشد و يا از جهت کيفيت است و آن صرف کردن مال است در موردي که سزاوار است ليكن « يا عقال

ر موردي که سزاوار نيست تبذير گفته اند و صرف مال را در زيادتر از آنچه سزاوار بيشتر از آنچه شايسته است.  بعضي صرف مال را د

 .است اسراف دانسته اند

لباسي را که براي حفظ آبرو پوشيدن در انظار خلق تهيه کرده اي، آن را در موقع کار کردن يا جايي »حضرت صادق)ع( مي فرمايد: 

 «که مناسب پوشيدن آن نيست بپوشي اسرافست.

راف به حسب اشخاص مختلف است: بايد دانست که اسراف، به اعتبار اشخاص از جهت شأن و شرف و صحت و مرض و جواني و اس

پيري و از جهت غنا و فقر و زيادي درآمد و کمي آن فرق مي کند. زيرا ممكن است صرف فالن مقدار از مال براي لباس مثال نسبت 

اجتماع است يا داراي فالن درآمد است، اسراف نباشد در حالي که نسبت به کسي که  شخصي که داراي فالن مقام و شخصيت در به

 .چنين نيست اسراف خواهد بود

اسراف ممكن است در عقيده، جان، وقت، کردار، ثروت، خوردن، آشاميدن، حرف زدن و غيره، به صورت فردى يا دسته جمعى نمود 

  :پردازيممى« اسراف در اموال»در اينجا به بيان  آور و ممنوع است.پيدا کند که هر نوع آن زيان

 اسراف درمال

بردارى صحيح از آنها دستوراتى داده است. شخصى به نام ابان اموال به خداوند تعلّق دارد که به رسم امانت به بشر سپرده وبراى بهره

 :گويد: امام صادق عليه السالم به من فرمودبن تغلب مى

به کسى که ثروت عطا کرده، به خاطر احترام به او بوده، يا به کسى که چيزى نداده به عنوان اهانت به او بوده کنى، خداآيا گمان مى

روى از آنها بخورد و سپارد واجازه داده که بطور ميانهمال، مال خداست وآن رابه عنوان امانت به شخصى مى .است؟ نه، چنين نيست

بر مرکب سوار شود وزيادى آن مال را به فقرا داده و احتياجشان را رفع کند. پس هرکس به بياشامد و لباس بپوشد و ازدواج کند و

اين دستور رفتار کند، آنچه را خورده وآشاميده و پوشيده و سوار شده وازدواج کرده، همه بر او حالل است واگر چنين نكرد تمام بر 

 د.را تالوت فرمو« يُحِبُّ الْمُسْرِفينَوَال تُسْرِفوُا انَّهُ ال »او حرام است. سپس آيه شريفه 

 :ممكن است اسراف مال در دومورد شخصى و عمومى صورت گيرد
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شخصى: اموال شخصى هر کس گرچه ملک اوست وبرآن تسلّط دارد، ولى مجاز نيست هر طور که دلش بخواهد آن را مصرف 1 -

يد. اسالم در اموال شخصى امر به پرهيز از اسراف و تبذير کرده و کند؛ از جمله آن رانابود کرده، يا با اسراف و تبذير، فاسدش نما

در امور زندگى به اين است که انسان در خوراک، پوشاک، مسكن، انفاق و « حسن تدبير»داند. حسن تدبير را مايه خيرو سعادت مى

 .غيره نه سخت گير باشدو نه از حد معمول، تجاوز نمايد

بيمار و درخانه خود بسترى است. « عالءبن زياد»از جنگ جمل، آگاه شد که يكى از يارانش به نام على عليه السالم پس از مراجعت 

 :امام به عيادت او رفت. وقتى چشم حضرت به خانه وسيع او افتاد فرمود

 .خواهى؟! در حالى که در آخرت به آن نيازمندترىاى به اين وسعت در دنيا براى چه مىتو خانه 

توانى در اينجا مهمان نوازى کنى، وبه بستگان تواند مايه وسعت خانه آخرت شود، زيرا مىآرى همين خانه وسيع مى »:سپس فرمود 

 .«خود رسيدگى نمايى، وحقوق شرعى را بپردازى. در اين صورت به آخرت )نيكو( نيز دست خواهى يافت

صم، شكايت دارم؛ عبايى به تن کرده واز زندگى دست کشيده اى اميرمؤمنان! من از دست برادرم، عا :پس از اين نصيحت، عالء گفت

 .است

 :امام فرمود: او راحاضر کنيد. هنگامى که عاصم آمد به او فرمود 

 ...« كْرَهُ أَنْ تَأْخُذَها؟ وَ هُوَ يَياعُدَوّ نَفْسِهِ لَقَدِاسْتَهامَ بِکَ الْخَبيثُ، أَما رَحِمْتَ اهْلَکَ وَ وَلَدَکَ؟ أَتَرَى اللَّهَ احَلَّ لَکَ الطَّيِباتِ » 

 کنى؟اى دشمنک خود! خبيث )شيطان( سرگردانت کرده، آيا به زن و فرزندت رحم نمى

 مند گردى؟پندارى خدايى که چيزهاى پاکيزه را بر تو حالل کرده، بيزار است که تو از آن بهرهآيا مى

اگر از حدّ، تجاوز کند چه بسا موجب واماندگى، تهيدستى، وارد شدن  انفاق کردن به ديگران نيز بايد عاقالنه و در حد اعتدال باشد،

 :فرمايدلطمه روحى وآبرويى گشته و مانع کار وفعاليت انسان گردد. قرآن کريم دراين باره مى

 « سُوراًعُنُقِکَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْ وَال تَجْعَلْ يَدَکَ مَغْلُولَةً أِلى» 

هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن )ترک انفاق و بخشش منما( وبيش از حد نيز آن را مگشا که مورد سرزنش قرارگرفته و از 

 .کارفرومانى

  :فرمود«  وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفوُا أِنَّهُ اليُحِّبُ الْمُسْرِفينَ»امام صادق عليه السالم درباره آيه 

داد، وبراى خود وعيالش آمد، همه را صدقه مىزراعتى داشت؛ وقتى حاصلش به دست مى« به نام ثابت بن قيس»مردى انصارى »

 .گذاشتچيزى باقى نمى

 « خداوند اين عمل را اسراف خواند.
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يان و بزرگان کشورها بايد کارى داند. فرمانرواالمال را نيز مجاز نمىعمومى: اسالم، حيف وميل واسراف در اموال عمومى وبيت 2 -

المال، عالوه بر عواقب شوم معنوى، باعث فروپاشى نظام حكومت نكنند که بالى اسراف، گريبان اجتماع را بگيرد. خيانت به بيت

ربيت، ارشاد المال بايد امين و آگاه باشند و آن را در راه مصالح ملت، تعليم وتگردد. ازاين رو، سرپرستان بيتوايجاد هرج ومرج مى

جامعه، پيشرفت اقتصادى، آبادى وعمران سرزمينهاى اسالمى ورفاه عمومى به کارگيرند. رهبران الهى درانجام اين مسؤوليت بزرگ، 

 :نويسدبسيار کوشا ودقيق بودند. بطور مثال، اميرمؤمنان )ع( به کارگزاران خود مى

، وَ أِيَّاکُمْ وَ الْأِکْثارَ، فَانَّ أَمْوالَ الْمُسْلِمينَ ال فُضُولَكُمْ، وَ اقْصُدوُا قَصْدَ الْمَعانى کُمْ وَحْذِفُوا عَنّىأَدِرقُّوا أَقْالمَكُمْ، وَ قارِبوُابَيْنَ سُطُورِ»

 «الْأِضْرارَتَحْتَمِلُ

بپرهيزيد، زيرا  قلمهاى خود را تيز کنيد، ونزديک به هم بنويسيدمطالب غير ضرورى را حذف کنيد، به معنا بپردازيد و از لفّاظى

 .اموال مسلمانان نبايد ضررببيند و حيف وميل گردد

اين بخشنامه حكومت علوى است که بايد در سطح مملكت اسالمى، الگوى همه دست اندرکاران امور مالى و تدارکاتى قرار گيرد تا 

خواسته انجام ندهند تا چه رسد به ريخت خواه و ناخواه به اسراف در بيت المال دامن نزنند و نسبت به سرمايه مملكت، خيانت نا

  .وپاشهاى آشكار و اختالس وغيره

 

 ر عقاید و اعمالداسراف 

آنچه ذکر شد راجع به اسراف در مال بود و چون اسراف در لغت به معني تجاوز از حد و زياده روي است، بنابراين در امور اعتقادي و 

 .استهمچنين در تمام افعال و اعمال انساني متصور 

اسراف در عقيده آن است که درباره خود يا ديگري چيزي را که دروغ و سزاوار نيست، معتقد شود. مانند اعتقاد فرعون به ربوبيت 

  1«براي شما غير از خودم خدايي نمي شناسم.»خودش که گفت: 

 2« به درستي که از اسراف کنندگان است.فرعون در زمين علو کرد و »پروردگار عالم او را از مسرفين خواند. چنانچه مي فرمايد: 

                                                           

 .9۳قصص  -9

  ۳9یونس  -7
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يا اينكه آنچه را که سزاوار تصديق و اعتقاد آن است باور نكنند مانند اعتقاد به خدا و نبوت پيغمبران و امامت ائمه و معاد وغيره. 

ايمان نياورد. و عذاب و اين چنين جزا مي دهيم کسي که از حد بگذراند و به آيات پروردگارش »چنانچه در قرآن مجيد مي فرمايد: 

  1«آخرت سخت تر و باقي تر است.

اسراف در افعال آن است که آنچه را که سزاواري نباشد به جاي آورد. يا آنچه سزاوار است بكند ترک نمايد. چنانچه قوم لوط را که 

شهوت نزد مردان مي رويد جز اين نيست که شما از روي »مرتكب عمل زشت و شنيع لواط مي شدند مسرف خوانده و مي فرمايد: 

 .زيرا بذر را در غير محل زرع قرار مي دهيد (۱1)اعراف « و زنان را ترک مي کنيد بلكه شما گروه اسراف کنندگانيد.

بگو اي »فرمايد:  مسرف است. چنانچه در سوره زمر ميبلكه هر گناه فعلي يا قولي که از انسان سرزند اسراف است و هر گناهكاري 

ه اسراف کرده اند به انجام گناهان زياد بر ضرر نفس هاي خودشان )يعني افراط نمودند و از حد معصيت را گذرانده بندگان من ک

 .يعني رو به خدا آورند تا خدا آنها را رحمت فرموده بيامرزد( ۳3)زمر « از رحمت خدا نوميد نشويد. (اند

از آنها سرنزند مانند اسراف در خواب و بيداري و حرف زدن و  سزاوار است که مؤمنين در امور مباح هم سعي کنند که اسرافي

خوردن چنانچه در حديث است خدا دشمن مي دارد هر پرخور و پرخوابي را. و به طور کلي هر کاري که به آن اشتغال دارند، سعي 

 .کنند از حد تجاوز نكند 

  : قرآن منظرازاسراف و تبذیر 

ميوه هر يک از اين درختان وقتي ميوه کرد بخوريد و حق آن را )که خدا معين فرموده از زکات  از»درسوره انعام مي فرمايد:خداوند 

 2«اسراف کنندگان را -و نمي پسندد اعمال -ازحد نگذرانيد. زيرا خداوند دوست نمي دارد بدهيد روز بريدن و درويدن آن، و و غيره(

  3«اي را. کند هر اسراف کننده و شک آورنده د و عقوبت مياين چنين هدايت نمي فرماي»و در سوره مؤمن مي فرمايد: 

 ( 43)غافر «به درستي که اسراف کنندگان اصحاب آتشند.»همين سوره مي فرمايد: و نيز در

و عذاب آخرت سخت تر  همچنين جزا مي دهيم کسي راکه اسراف کند وبه آيات پروردگارش ايمان نياورد»ايد: در سوره طه مي فرم

 (12۱طه«)استو باقي تر 

                                                           

  972طه - 9

 .94،انعام - 7

 .9 ،غافر - 9
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ارزش و جايگاه ميانه روي و بهره گيري صحيح از نعمت هاي الهي به اندازه اي روشن و  نكوهش اسراف و تبذير وآيات قرآن درباره 

 واضح است که ما به عنوان يک مسلمان بايد به چنين مكتب دقيق و اخالقي افتخار کنيم.

 و اسراف کننده را مورد سرزنش قرارمي دهد، برخي از اين آيات عبارتند از:قرآن در جاي جاي خود به مسئله اسراف اشاره مي کند 

 (۱)غافر.« خداوند کسي را که اسرافكار و بسيار دروغگوست، هدايت نمي کند.» -

 (43غافر.«)اسرافكاران اهل آتش جهنم هستند.» -

 (31)اعراف.« را دوست نمي دارد.از نعمت هاي الهي بخوريد و بياشاميد، اما اسراف نكنيد که خداوند مسرفان  -

)بندگان خداوند( کساني هستند که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف مي نمايند و نه سختگيري، بلكه در ميان اين دو، حد اعتدالي  -

 (۱6فرقان.«)دارند.

 (141)انعام.« و اسراف نكنيد که خداوند مسرفان را دوست ندارد.» -

اسراف مكن و مال »که: ه اسراف و تبذير را روشن مي سازداسرائيل نيز اين گونه تكليف مسئلسوره بني  26خداي متعادل در آيه

خودت را پراکنده مساز، به درستي که اسراف کنندگان برادران شياطين هستند و شيطان به پروردگارش سخت )منكر( و کفران 

مادي را از پائين ترين مراتب اسراف مي داند، در  فرهنگ اسالمي زياده روي در مصرف و استفاده از نعمت هاي« کننده است.

 حاليكه دايره اين موضوع در اسالم بسيار گسترده است، تا جائيكه بحث از اسراف در عقايد و اعمال نيز به ميان مي آيد.

به اين اندازه احاديث و اخبار درنكوهش اسراف از ائمه شيعه بسيار نقل شده و به جرأت مي توان گفت که در هيچ مذهب ديگري 

 .سازدبيشتر آشكار مي اين مسئله را است،نگاهي به روايات زير نشده اعتدال درمصرف تأکيددرباره مسئله ميانه روي و

 . اسراف کاران از اصحاب آتش اند1 - 

 (43غافر / « ) و همانا اسراف کاران همراهان آتش اند   »و ان المسرفين هم اصحاب النّار «

 : خداوند گمراه کننده مسرفين است2 -

   1« که فزوني خواه و شک آورنده است. و بدينسان گمراه کند خدا هر که را «کذالک يُضلّ اهلل من هو مسرفٌ مرتاب»

  : ميانه روي در هرکاري حتي در انفاق پسنديده است -3

آنانكه گاهي انفاق کنند نه فزون رفتند و نه سخت گيرند و باشد  و«  و لم يفتروا و کان بين ذالک قواماً اوالذين اذا انفقوا لم يسرفو» 

 .ميان اين اندازه ها

                                                           

 (49) غافر /  - 9
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  .از تدبر در آيات قرآن کريم بخوبي درمي يابيم که مسئله اسراف در معناي بسيار وسيعي در قرآن بكار برده شده است

اي که گاهي مختص به خوردن و آشاميدن است و گاهي همانگونه که در روايات نيز آمده است اسراف مراتب مختلفي دارد ! به گونه 

 .ضايع کردن نعمات معنوي ، مادي و حتي استفاده نادرست از امكانات معنوي در زمره ظلم و اسراف اختصاص يافته است

 اسراف وتبذیر از منظر روایات

سراف را دشمن مي دارد حتي دور جز اين نيست که خداوند اقتصاد )ميانه روي( را دوست و ا»حضرت صادق)ع( مي فرمايد: 

انداختن هسته خرما را. زيرا آن هم به کار مي آيد )چنانچه در عربستان بذر نخل و خوراک شتر است( و همچنين ريختن تتمه آبي 

 که خورده اي )زيرا آن هم در پاره اي از مواقع به کار مي آيد(.

يري هم منما و هميشه در حد وسط باش. به درستي که اسراف از تبذير و نيز مي فرمايد: از خدا بترس و زياده روي مكن و سخت گ

يعني عذاب  1است و خداوند فرموده است: تبذير مكن جز اين نيست که هيچ گاه خداوند کسي را بر ميانه روي عذاب نخواهد فرمود

 .خدا راجع به اسراف و تقتير )زياده روي و سخت گيري( است

هرگاه خداوند اراده خيري به بنده اي بفرمايد، او را ملهم مي فرمايد به ميانه روي و حسن »مايد: حضرت اميرالمؤمنين)ع( مي فر

 2«اداره زندگي و او را از اسراف و بدي دور مي فرمايد.

بذير و ماند و آنكه با ت ي و قناعت ورزد، نعمت او باقي ميامام موسي بن جعفر)ع( در جايي ديگر فرمود: کسي که در زندگي ميانه رو

 3 اسراف زندگي کند، نعمتش از بين مي رود.

عالوه بر اين در سخنان گوهر بار ائمه هدي عليهم السالم بارها از اسراف و زياده روي به عنوان عامل تباهي مال و ثروت، از بين 

اين معنا که هر تبذيرى، اسراف  بنابراين، تبذير فراتر از اسراف است؛ به رفتن برکت و مقدمه و زمينه فقر و تندستي ياد شده است.

 انجامد. هم هست و برخى از اسرافها به تبذير مى

رات زندگي مردم بر يكديگر و ضرورت ، گريز از آسيب هاي طبيعي و غير طبيعي و نيز در يبه هم پيوستگي اجتماع و اثر پذيري تغي

  .رهنگ قناعت صد چندان مي کندنظر گرفتن نياز هاي روز مره و آينده زندگي نياز آدمي را به رعايت ف

                                                           

  9.گناهان کبيره  -

  .969همان ص  - 7

 969تحف العقول، ص -9
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هرکدام کامل ترين الگوي عملي در نماياندن حقايق دين و دعوت مردمان به تعاليم و دستورالعمل هاي  اطهار)ع ( که پس از ائمه

( به  اسالمي بوده اند علماي رباني و عرفاي کامل و واصل نيز با عملكردهاي دقيق و ظريف خود و به تبعيت از پيشوايان معصوم )ع

صورت الگوهاي عملي تبليغ گرو دعوت کننده مردم جامعه به ضوابط و ارزش هاي اسالمي در موضوعات گوناگون بوده اند و حضرت 

امام خميني از چهره هاي شاخص و مصداق هاي بارز اين الگوهاي عملي در ميان علماي رباني و عارف و عامل به تمام دستورالعمل 

 .هاي ديني مي باشد

 هاي مسرفین از دیدگاه روایات نشانه

خرد آنچه براي او . مي2مي خورد آنچه براي او نيست . 1اسراف کار سه عالمت دارد: :» حضرت امير المومنين )ع( مي فرمايد  -1

)طريحى( مي گويد: معناي حديث اين است که مي خورد و خريداري مي کند و مي  1«. مي پوشد آنچه براي او نيست.3نيست 

 2نچه را باالتر از شأن او باشدپوشد آ

 "يعني 3« ، وَيَلْبِسُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَيَأْکُلُ مَا لَيْسَ لَهُ  : يَشْتَرى مَا لَيْسَ لَهُ لِلْمُسْرِفِ ثَالَثُ عَالمات:» امام صادق )ع( نيز فرمودند  -2

 "نيست. خورد آنچه را که در شأن او مى پوشد و مى خرد و براى مسرف سه نشانه است: مى

، فَاِنَّها تَصْلُحُ  ، حَتّى طَرْحَکَ النَّواةَ ، وَاِنَّ السَّرَفَ يُبْغِضُهُ اهللُ اِنَّ الْقَصْدَ اَمْرٌ يُحِبُّهُ اهللُ عَزَّ وَجَلَّ: » )عليه السالم( فرمودند امام صادق -3

اسراف را  ، و جل آن را دوست داد تى است که خداوند عز وروى واقعي همانا ميانه "يعني  4.«لِشَىْء وَحَتّى صَبَّکَ فَضْلَ شَرابِکَ 

زيادى آبى که در  ، و ى کاشتن است دور بيندازى ى خرماى خورده شده را که شايسته ، اسراف تا جايى است که هسته دشمن دارد

 "!. اختيار دارى به زمين بريزى

 

 

 

 

                                                           

 .392، ص9سفينة البحار، ج - 9

 مجمع البحرین، مادّه )سرف(. - 7

 2، حدیث  963، باب  763/  31:  بحار األنوار - 9

 96، حدیث  ۳3، باب  943/  3۳:  بحار األنوار ; 7، حدیث  ، باب فضل القصد 17/  4:  کافى - 4
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 و پیامد هاي آن راه هاي مبارزه با اسراف

 الف( آثار دنیوي:

ترين مسائل و دردهاي جوامع بشري است. اسالم براي مبارزه براي مبارزه با فقر و رفع اختالفان فقر و تنگدستي؛ فقر از مهم -1

 هايي را قرار داده است که پرهيز از اسراف از عوامل قوي براي حفظ ثروت و پرهيز از ابتال به فقر است. فاحش طبقاتي، راه

ها و هر کس را که آن« »فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفين»فرمايد: خداوند در قرآن مي هالکت و تباهي: چنان چه -2

  1«خواستيم نجات داديم و مسرفين را هالک نموديم.مي

هاي الهي اي از نعمتري عدهها مانع برخورداروي در مصرف و هدر دادن سرمايهفساد در زمين: تجاوز از حد قوام و اعتدال، زياده -3

ي نظم و نظام صالحي است که در شود. در حقيقت اسراف همان بر هم زنندهشود و اين کم کم منجر به بي نظمي و فساد ميمي

 جهان هستي حاکم است.

ةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَ»فرمايد: قوم لوط مي هاي آسماني: خداوند متعال دربارهعذاب -4

وَ أَهْلَهُ إِالَّ امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغابِرينَ *وَ أَمْطَرْنا  وَ ما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إاِلَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ* فَأَنْجَيْناهُ

رويد؟ شما گروه اسراف کار آيا شما از روي شهوت به جاي زنان به سراغ مردان مي» 2«عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ کَيْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمينَ

 هستيد.

  : الف ( استفاده از ظرفيت هاي ديني عمومي

  .اي نهادينه شده را مي پذيرند و بر آن مي گمارندمردم ايران بعلت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني که دارند بخوبي سنت ه

بيان و آيات قرآن کريم و احاديث نوراني معصومين عليه السالم در مذهب اسراف و ترغيب به صرفه جويي بهترين راه کارعمومي 

 . سازي و نهادينه سازي فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اسراف است

  : طبيعي ب ( باز نگري وقايع تاريخي و رخدادهاي

به تصوير کشيدن سرانجام اسراف کاران در همه طبقات اجتماعي و پيوند آنها با اتفاقات طبيعي از جمله عوامل باز دارنده اسراف 

گرايي و سوق دادن جامعه به سمت و سوي قناعت و صرفه جويست بي گمان در اين قسمت بيشترين نقش را رسانه هاي جمعي 

 .ي تواند ايفا نمايدبويژه راديو و تلويزيون م

                                                           

 .1االنبياء:  - 9

 .۳9-۳4االعراف:  -7
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   :ج ( ارتباط بخشي بالياي طبيعي به موضوع اسراف

به نظر مي رسد مسائلي نظير کم آبي ، خشكسالي و .... بهترين داليل اثبات بدي اسراف و مفيد بودن قناعت در زندگي روزمره 

ميان خود خشكسالي و کم آبي و ... دليل بسيار است. براي مبارزه با اسراف و ترويج مصرف صحيح، به ريشه ها بايد استناد در اين 

خوبي براي وادار نمودن جامعه به اهتمام در قناعت و صرفه جويي است. البته غافل نمائيم ناهماهنگي عملكرد برخي دستگاه هاي 

به اسراف و فرهنگي خاصه صدا و سيما با گفتار ها و تذکرات دلسوزان خود عامل مهم در بي توجهي به مصرف درست و گرايش 

ريخت و پاش هاي غير ضروري مي باشد. به عنوان مثال با وجود اين همه تبليغ از مد گرايي و تجمل گرايي با صرفه جويي و 

 .  نهادينه ساختن فرهنگ آن در جامعه بهيچ عنوان سازگاري ندارد و اسراف از پائين ترين مرتبه شروع

 اخروى -ب

 :السالم فرمودگردد. على عليهير، باعث فقر و محروميت در زاد و توشه اخروى مىنابودى عمل خير: اسراف و تبذ 1 - 

 1« الْإِسْرافُ يُفْنِى الْجَزيلَ«

زشتى اسراف، در حدى است که برخى کارهاى  .کند )همان گونه که نابودى امكانات را نيز در پى دارداسراف، حسنات را نابود مى

سازد بطور مثال، بذل و بخشش، کارى خدا پسندانه و نيكوست، ولى اگر در و آن را بى اثر مى دهدنيک را هم تحت الشعاع قرار مى

 2« اقْبَحُ الْبَذْلِ السَّرَفُ: «فرمايدگردد. على )ع( در اين باره مىآن اسراف شود زشت و ناپسند مى

 .زشت ترين بخششها بذل درحد اسراف است

شود که مرتكب آن، نافرمان ومعصيت کار نهى شديدى که اسالم از اسراف کرده، معلوم مىعذاب اخروى: با تو جه به نكوهش و 2 -

 3است و فرجامى جز دوزخ و عذاب اخروى نخواهد دشت. زيرا اسراف ازگناهان کبيره، شمرده شده است.

 ديگر پيامدهاي اسراف عبارتند از:

 .شوداسراف سبب ضايع شدن حقوق مى1 - 

شود و نادانى کليد هر هاى نفسانى مىمقدار مال و آن موجب ماندن نفس در خوارى نيازمندى و خواهش اسراف سبب جهل به2 - 

 .شرى است

                                                           

 91( آیه  19سوره نجم ) -9

 .427ص  9الحياه ج  - 7

 .2۳ص  7کافی ج - 9
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 .اسراف سبب فقر و تهيدستى شود3 - 

 .شودکشى و ستم به ديگران مىاسراف سبب حق4 -

 .گرددريزى مىگرايى، حرام خورى، خوناسراف سبب تجمل5 -

 ....رساندجسمى و روانى مانند وسواسى، چاقى، اعتياد و ... و سرانجام نفس را به هالکت مى اسراف سبب توليد امراض6 -

 آثار و عواقب شوم اسراف:-

 الف( آثار دنیوي:

ترين مسائل و دردهاي جوامع بشري است. اسالم براي مبارزه براي مبارزه با فقر و رفع اختالفان فقر و تنگدستي؛ فقر از مهم -1

 هايي را قرار داده است که پرهيز از اسراف از عوامل قوي براي حفظ ثروت و پرهيز از ابتال به فقر است. فاحش طبقاتي، راه

ها و هر کس را که آن« »فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفين»فرمايد: خداوند در قرآن مي هالکت و تباهي: چنان چه -2

  1«خواستيم نجات داديم و مسرفين را هالک نموديم.مي

هاي الهي اي از نعمتري عدهها مانع برخورداروي در مصرف و هدر دادن سرمايهفساد در زمين: تجاوز از حد قوام و اعتدال، زياده -3

ي نظم و نظام صالحي است که در شود. در حقيقت اسراف همان بر هم زنندهشود و اين کم کم منجر به بي نظمي و فساد ميمي

 جهان هستي حاکم است.

ةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَ»فرمايد: قوم لوط مي هاي آسماني: خداوند متعال دربارهعذاب -4

وَ أَهْلَهُ إِالَّ امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغابِرينَ *وَ أَمْطَرْنا  وَ ما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِالَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ* فَأَنْجَيْناهُ

رويد؟ شما گروه اسراف کار آيا شما از روي شهوت به جاي زنان به سراغ مردان مي» 2«عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ کَيْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمينَ

ها مردمي هستند که ها را از شهر و ديار خود بيرون کنيد که اينهستيد. ولي پاسخ قومش چيزي جز اين نبود که گفتند: اين

ها فرستاديم، پس بنگر طلبند. ما او و خاندانش را رهايي بخشيديم، جز همسرش که از بازماندگان بود و باراني بر آندامني را ميپاک

 ....«.سرانجام کار مجرمان چه شد.

 

                                                           

 .1االنبياء:  - 9

 .۳9-۳4االعراف:  -7
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 ب( آثار اخروي:

 (124)طه: «. نابينايي در روز قيامت»{ فرمايد: }وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمىنابينا برانگيختن شدن: خداوند مي -1

دهيم کسي را که اسراف کند و به آيات فرمايد: و اين گونه جزا ميطه مي 126آتش سوزان: خداوند در اين باره در طي آيه  -2

 پروردگارش ايمان نياورد.

 دالیل حرام بودن اسراف

 .اسراف در قرآن

 .:رّر به کار رفته است. به عنوان نمونه به آيات زير توجه کنيددر قرآن کريم واژه اسراف با مشتقات آن به طور مك

 . الف( کَذلِکَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفينَ مِا کِانُوا يَعْمَلُون

 اين گونه براي تجاوزگران آنچه عمل مي کردند، زينت داده شده است

 . ب( واَل تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

 .دفرمان تجاوز کنندگان را پيروي نكني

 . ج( إنَّ اللّه ال يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِف کَذّاب

 .خداوند تجاوزگر دروغگو را هدايت نمي کند

 د( وإنَّ فِرْعَوْنَ لَعِالٍ فِي االرْضِ وَإنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفينَ 

 .و به تحقيق فرعون در زمين برتري طلب و به تحقيق از تجاوز پيشگان بود

در اين آيات مقصود از اسراف جنبه هاي اخالقى، عقيدتي و تجاوز از حدود الهي است، گرچه امور مالي را نيز شامل است ولي آياتي 

تبذير( شش آيه مي )دارد، چهار مورد است و با دو آيه شريفه  -که مورد نظر و بحث ماست  -که تنها ظهور در جنبه هاي اقتصادي 

 .:شود. آنها عبارتند از

 .سوره اسراء 26و  2۱سوره نساء؛ آيات  ۱سوره فرقان؛ آيه  ۱6سوره اعراف؛ آيه  31سوره انعام؛ آيه  141آيه 

 .:در اين جا به ذکر چند آيه ديگر مي پردازيم

 «کِانُوا إِخْوانَ الشَّيِاطِينِ وَکِانَ الشَّيْطِانُ لِرَبِّهِ کَفُوراً  وَآتِ ذَا الْقُرْبي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ وَال تُبَذِّرْ تَبْذيراً ُ إنَّ الْمُبَذِّرينَ »الف

حق خويشان، نيازمند و در راه مانده را بپرداز و تبذير نكن؛ زيرا تبذير کنندگان برادران شيطانهايند و شيطان به پروردگار خويش 

 .بسيار کفر ورزنده است
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 ال تُسْرِفُوا إنَّهُ اليُحِبُّ الْمُسْرِفينَ ب(...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصِادِهِ وَ

 .وقت برداشت محصول حقي که بدان تعلق گرفته بپردازيد و اسراف نكنيد، به تحقيق خداوند اسرافگران را دوست ندارد

  .مُسْرِفينَمَسْجِدٍ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَالتُسْرِفُوا إِنَّه اليُحِبُّ الْ ج( ... خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ کُلِ

وقت ورود به هر مسجدي بهترين آرايش را برگيريد. بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد. همانا خداوند اسراف کنندگان را دوست 

 .ندارد

 .اسراف و حکم عقل

ان است، حكم عقل بر قبح اسراف روشن است و جاي سخن نيست؛ زيرا به هدر دادن سرمايه هاي زندگي که وسيله بقا و حيات انس

 .چيزي است که هر عقل سليم دور از هوي و آلودگي بر زشتي آن حكم مي کند

 .اسراف و اجماع

مي  و؛ نيز نقل مي کند مرحوم نراقي در کتاب نفيسش عوائد األيّام، خود بر حرمت آن ادعاي اجماع مي کند و آن را از ديگران

ادعاي ضرورت باالتر از ادعاي اجماع است؛ زيرا ادعاي ضرورت، يعني  فرمايد: )حرمت اسراف از ضروريات دين است( و بديهي است،

  .اين مسأله قابل شک نيست و هيچ مسلماني در آن شبهه ندارد

 علل و عوامل اسراف

تمام رفتار و کردار انسان مبتني بر علل و عواملي است که ريشه در وجودش دارد. انسان براي کسب فضايل و يا اصالح رذايل ، وقتي 

مي تواند به موفقيّت مناسب دست يابد که آن علل و عوامل را بشناسد و در رفع و تحصيل آنها بكوشد. يكي از پديده هاي رفتاري 

انسان اسراف است. اسراف يک عمل اتفاقي نيست که يک دفعه و يا بدون سبب بوجود بيايد. بلكه بدون شک ، افراد مسرف ، به يک 

يربناي اسراف همانست. در معرفي اسباب اسراف ، علل مختلفي ذکر گرديده است که ما در اينجا ويژگي و خصلتي مبتالست که ز

 به چند نمونه آن که عمدتا مورد ابتالست ، اشاره مي کنيم.

 خودنمایي

دهد و خودنمائي يكي از ريشه هاي اسراف است. انسان گاهي با انگيزه هاي مختلف که عمدتا رواني است ، مي خواهد خودي نشان 

در افكار عمومي ونزد مردم شهرتي کسب نمايد و يا با خود نمائي نقصي را رفع و يا عقده اي را خالي کند. اين امر باعث مي شود که 

 از طرق مختلف از جمله ولخرجي و اسراف کاري ، خود را در معرض نمايش افكار عمومي قرار دهد.
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خواسته ها و آرزو هاي خويش ناکام مانده و با تنگدستي و محروميّت دست به شخصي که در دوران زندگي همواره در نيل به 

 گريبان بوده ، اين سرخوردگي هاي انباشته شده به تدريج تبديل به عقده هاي رواني شده، در شخصيّت او ايجاد اختالل مي نمايد.

که در روان شناسي از آن به عنوان در اين صورت شخص سرخورده براي حفظ شخصيت خود، به ابزارهايي متوسل مي شود 

   1مكانيسم هاي رواني و يا واکنش هاي دفاعي ياد مي شود و از آنها مي توان )تصعيد( و )جبران( را نام برد.

در اين نوع واکنش روانى، فرد دچار اختالل، سعي مي کند براي سرپوش گذاردن بر ناکامي ها و عقده هاي متراکم خود دست به 

 ه او را در اجتماع مطرح کرده و شخصيّت دهد.عملي بزند ک

اسراف، ولخرجي و ريخت و پاش هاي غيرمعقول را مي توان از همين موارد به شمار آورد؛ زيرا شخص مسرف، با اين عمل خود در 

باز و  جستجوي باز يافتن شخصيت سرکوب شده خويش است، و فكر مي کند با اين روش در اجتماع ،به عنوان انساني دست و دل

 بي اعتنا به ثروت مطرح مي شود.

بسازد، تهديد به عذاب الهي فرمود ،  در حديثي ، رسول اکرم)ص( پس از آن که هر کسي را که ساختماني از روي ريا و سمعه

شخصي پرسيد: چگونه بنايي با اين وصف ساخته مي شود؟ حضرت فرمودند: بدين صورت که جهت بزرگي فروختن بر همسايگان و 

 2حدّ الزم براي خود ساختمان بسازد. خر فروشي بر برادران ديني اش بيش از ف

فخرفروشي ومباهات يكي ازاوصاف زشت انساني است . وقتي اسراف مقدمه فخرفروشي شود ، قباحت مضاعف را بدنبال خواهد 

مندان جامعه در درون وجودشان ، پي به داشت. اينگونه افراد ، زشتي را مي خواهند با زشتي ديگر جبران کنند ، در حالي که خرد

حقيقت مي برند و علت اسراف کاري چنين افرادي را مي دانند . درنتيجه چنين فردي گرچه ممكن است در نزد افراد غافل و بي 

ند و هم شهرت خرد ، موقعيّتي بدست آورند ولي در نزد عقالي قوم، رسوائي ديگر ببار مي آورند . زيرا هم ثروتشات را تاراج مي نماي

 سوئي بدست مي آورند.

 تربیت خانوادگي

اوّلين محل تكون شخصيتي انسان ، خانواده است. والدين در خانواده بعنوان اوّلين الگوي فرزندان و فرهنگ حاکم بر خانواده ، 

ساس اسراف و ولخرجي اتشگيل دهنده نوع نگرش فرزندان به جامعه و زندگي اجتماعي است. درخانواده اي که اقتصاد خانواده بر

، فرزندان آن خانواده نيز اسراف گر ببار خواهند آمد. چون در نظر فرزندان که هنوز هيچ کسي را نديده و هيچ نوع مديريّـت شود

                                                           

 .19 - 41رشد و تكامل شخصيّت، ص - 9

 .4ازاحكام المساکن، حدیث  71، باب 9وسائل الشيعه، ج -7
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رفتار اجتماعي را تجربه نكرده اند ، خوب آن است که والدين انجام مي دهند و بد آن است که والدين از آن نهي مي کنند. خانواده 

 اسراف پيشه ، عمال به فرزندان ، خوب بودن اسراف را القاء مي کنند و درس ريخت وپاش را به آنها مي آموزند.

 تقلید

يكي از عوامل اسراف ، تقليد کورکورانه از ديگران است . تقليد در مسائل اجتماعي اين است که انسان هرنوع عمل و رفتاري را که از 

خوشش آمد بدون آنكه پي به فلسفه آن ببرد و در مباني و آثار آن مطالعه کند ، آن را انجام مي دهد. ديگران مي بيند ، وقتي از آن 

در حقيقت چنين انساني افكار و انديشه خود را معطل کرده و عقل و خرد خويش را در اختيار ديگران قرار داده است . گرچه ممكن 

آداب اجتماعي و نحوه زندگي فردي مانند نوع پوشش و راه رفتن و غذا خوردن است ديگران ابزار کالمي و راهنمائي مستقيم ، نوع 

آن را معين نكنند که اگر چنين کنند شايد آن را نوعي اهانت تلقي کند ولي در عمل طوري به ديگران وابسته مي شود که حتي در 

 غذا خوردن و سخن گفتن نيز او تقليد مي کند.

 فساد اخالقي

ه اسراف را بايد در شخصيت اخالق و روحي آنان جستجو کرد؛ زيرا شخصي که خودرا به تجاوز و قانون شكني در بعضي مردم، زمين

عادت داده و به گناه و سرکشي خو گرفته است، معموالً نمي تواند فرد معتدلي در امور مالي اش باشد و همواره بر اساس پيروي از 

خويش مي باشد و سرمايه خود را در راه تأمين خواسته ها و عادات زشت و  هوي و هوس، در پي ارضاي تمايالت افسار گسيخته

اعتياد دارد، در عين حالي که يقين  -وحتي به سيگار  -هوسبازانه اش به هدرخواهد داد. به عنوان مثال، فردي که به مواد مخدّر 

نابود خواهد کرد و از اين راه ضررهاي سنگين جسمي دارد اين اعتياد بخش مهمّي از سرمايه زندگي خود و خانواده اش را بلعيده و 

و روحي نيز بر او وارد خواهد نمود، باز هم از اين عمل نادرست خويش دست بر نمي دارد و آن را با حرص و ولع بيشتر انجام مي 

 ي ندارد.دهد ، و اين عامليجز نداشتن يک شخصيت معتدل و اراده محكم براي تصميم گيري و کنترل خواهشهاي نفسان

 ثروت اضافي

خانواده اي که درآمد مالي و سرمايه اش تنها به اندازه ضرورت ها و نيازهاي اوست. به ناچار براي پاسخگويي به ضرورت ها، در صدد 

کنترل مصرف و اندازه گيري در آن برخواهد آمد؛ ولي اگر ميزان ثروت و در آمدش بيش از مقدار احتياجات و نيازهاي واقعي آن 

زوده شود، چنانچه اعضا و به ويژه مدير خانواده از تربيت اخالقي و فرهنگ صحيح مصرف بي بهره باشند به خيال اين که زياده اف

روي و اسراف، به بنيه مالي آنان خلل نمي رساند، به اين عمل کشيده خواهند شد. ولي بايد توجه داشت که: اوّالً، هميشه روال 

فراز و نشيب هاي زيادي بر سر راه آن وجود دارد. چه بسا خانواده هايي که زماني در اوج عزّت و رفاه زندگي به يک منوال نبوده و 
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به سر برده اند و پس از مدّتي به مسكنت و فقر مبتال شدند. از اين رو، انسان معتدل و آينده نگر، در روزگار وسعت به فكر روز 

 نده خويش را هم در نظر مي گيرد.محنت نيز هست و با پرهيز از اسراف و تبذير، آي

ثانياً، چه اشكال دارد انسان به قدر ضرورت و رفع نيازهاي معمولي از ثروت خود استفاده کند و اضافه آن را در راه بر طرف نمودن 

 ...احتياجها و نيازمندي هاي ساير همنوعان خويش، به کار گيرد.

 اسراف راههاي درمان

دال ميانه روي است که همواره مورد تاکيد قرآن ومعصومين بوده است به حدي که مذهب شيعه مهمترين راه درمان اسراف اعت

 .ذهب اعتدال ناميده شده است،ال جبر وال تفويض بل امر بين االمرينم

 : قرآن کريم در توصيف عباد الرحمان مي فرمايد: حتي در انفاق ، اعتدال خوب است

 سْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَکانَ بَيْنَ ذلِکَ قَواماً وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُ

 يكي ازصفات بندگان صالح خـدا اين است که هنگام خـرج يا مصرف يا بذل وبخـشش به ديگران ، اسراف و اقتار )يعني زياده روي و 

 .تنگدستي( نميكنند و حد وسط و ميانه روي رارعايت مي کنند

قَالَ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه : مبارک خـود ، اسراف واقتار وقوام وحد اعتدال را در انفاق نشان ميدهند امام صادق عليه السالم با دست

  السالم هَذِهِ الْآيَةَ

 . کَ قَواماًوَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَکانَ بَيْنَ ذلِ: امام صادق عليه السالم اين آيه تالوت کردند

ضَ قَبْضَةً أُخْرَي فَأَرْخَي کَفَّهُ کُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًي وَقَبَضَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِي ذَکَرَهُ اللَّهُ فِي کِتَابِهِ ثُمَّ قَبَ

 ي بَعْضَهَا وَأَمْسَک َبَعْضَهَا وَقَال هَذَا الْقَوَامُالْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَي فَأَرْخَ

امام صادق عليه السالم در تفسير اين آيه : مشتي ريگ برداشتند وطوري مشت خود رابستند که هيچ مقدار از آن نريخت ، فرمودند 

که همه ريخت ، فرمودند : اين  : اين اقتار )تنگدستي( است ، سپس مشت ديگري ريگ برداشتند و دستشان راطـوري باز کردند

اسراف است . بار ديگر مشت خـود را پـر از ريگ کردند و طوري مشتشان را بستند که مقداري ريخت و مقداري ماند ، آنگاه 

 . فرمودند : اين قوام است
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 نتیجه گیري 

متون اسالمي از جمله قرآن و احاديث و رواياتي تعاليم انسان ساز اسالم ضامن سعادت دنيوي و اخروي نوع بشر است. در منابع و 

اسراف هرگونه تجاوز از حد يا  بسيار مذموم و هالک کننده شمرده شده است. در واقع « اسراف »  که از اهل بيت به ما رسيده است

عي افراد در جامعه افراط و تندروي و يا وضعيت نامناسب حاالت نفساني و روحيات و صفات غير معتدل اخالقي، فرهنگي و اجتما

اين آيه براي ديگران است »ممكن است گاهي با خود بگوييم که  .قرآن کريم اسراف کاران را برادران شيطان خوانده است «باشد مي

اما بايد بدانيم که تعاليم اسالم، منظومه اي است که رعايت همه احكام و تعاليم آن است که نجات «! و شامل حال ما نمي شود

 و نه صرفا قسمت هايي که خود درست مي پنداريم.  بخش است

ما مسلمان هستيم و به تعاليم اسالم پايبنديم. نماز را که واجب شمرده شده برپا مي داريم و روزه را که فرض است مي گيريم و با 

يم پيروي از تعاليم سختي هاي آن کنار مي آييم. از خود هم نمي پرسيم که چرا؟ چون دين را بر حق مي دانيم و مطمئن هست

اين ضعف از کجاست؟ اسراف  .ديني ما را به منزل مقصود مي رساند. اما متاسفانه برخي دستورات و تعاليم جدي گرفته نمي شود

معموال در خانواده هاي مرفه انجام مي شود در حاليكه اگر آنها دارائيهاي اقتصادي وامكانات رفاهي خود را به جايي اسراف کردن به 

وعان فقير خود بدهند، نه تنها از پديده شوم فاصله طبقاتي نجات مي يابيم بلكه زمينه هاي زيستن مسالمت آميز در کنار همن

 .همديگر را فراهم خواهيم کرد

در نظام اقتصادي اسالم، براي پرکردن شكاف بين زندگي فقير و غني و نيز از بين بردن محروميت و فقر از جامعه، راه حل هايي 

وجود دارد که در صورت به کار بستن آن به طور قطع و يقين، در کوتاه ترين مدّت، جهان شاهد نابودي اين پديده شوم حيات 

از ميان راهكارهاي تاثيرگذار و تحول زايي که مي توان براي نيل به مصرف  .بشري خواهد بود. و تحريم اسراف يكي از آن راه هاست

بي شک صرفه جويي و پرهيز از اسراف در هر  .در اسالم مي باشد« الگوهاي عملي » مع و متداوم نمودبهره برداري جا صحيح از آنها

 .حوزه و توسط هر شخص و يا مسئولي مي تواند بسياري از مشكالت اقتصادي را کاهش دهد 
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