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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study was to explain and analyze 

extravagance in lawful work from the perspective of the Holy 

Quran and its educational requirements. 
Materials and Methods: This research explains and analyzes 

extravagance in lawful works from the perspective of the Holy 

Quran and its educational requirements by using the method of 
deductive content analysis with the method of Meering. 

Findings: Extravagance in lawful deeds such as (extravagance in 

eating and drinking halal, extravagance in the use of ornaments, 
extravagance in the use of natural resources, extravagance in 

worship, extravagance in charity, extravagance in judicial rulings, 

not extravagance in murder and the quality of retribution of the 

murderer , Extravagance in economic affairs, extravagance in 
living expenses, extravagance in covenants, extravagance in social 

associations) are examined that educational requirements such as 

(excessive in all matters, lack of arrogance and its destructive 
effects, extravagance, lack of extravagance In deeds and words, not 

oppressing others, avoiding corruption, not extravagance in 

forgiveness and the effects of excessive forgiveness, forbidding 
excesses and extravagance in almsgiving, not extravagance in 

spending money, not restraining in spending, not stingy belief in 

Divine promises are the concealment of divine blessings, 

ingratitude, trust in God's grace, avoidance of stinginess, etc.) have 
been extracted according to the interpretations of the Qur'an. 

Conclusion: According to the results of the religion of Islam, the 

legitimate use of divine blessings and the possibilities of life is 
permissible, permissible and extravagant, and extravagance is 

forbidden. This is because the Muslim is responsible to society in 

proportion to his capabilities and ability and efficiency.  
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  و همکاران                منیژه شجری  138

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

حالل از منظر قرآن  یاسراف در کارها لیو تحل نییتب

 آن یتیو الزامات ترب میکر
 
 1یشجر ژهیمن

 یتیعلوم ترب دانشکده ت،یوترب میفلسفه تعل یدانش آموخته دکتر
 ،یآزاداسالم دانشگاه واحد اصفهان)خوراسگان(، ،یروانشناس
 .رانیا اصفهان،
 *2 یآرا یکشت نرگس

 ،یروانشناس یتیدانشکده علوم ترب، اریدانش
 رانی، اصفهان، ایاسالمدانشگاه آزاد ، واحداصفهان)خوراسگان(

 .مسول( سندهی)نو
 3 یوسفی رضایعل
 ،یآموزش پزشک قاتیمرکز تحق ،یگروه آموزش پزشک، استاد 

  رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک
 

 چکیده
 کارهای در اسراف تحلیل و تبیینهدف از پژوهش حاضر  هدف:
 بود. آن تربیتی الزامات و کریم قرآن منظر از حالل

با  یاسیق یمحتوا لیپژوهش با روش تحل نیا مواد و روش ها:
حالل از  یاسراف در کارها لیو تحل نییبه تب نگ،یریروش ما

 .پردازدیآن م یتیو الزامات ترب میمنظر قرآن کر
همانند )اسراف در خوردن و  یحالل یاسراف در کارها  یافته ها:

اسراف در استفاده  ها،نتیحالل، اسراف در استفاده از ز دنیآشام
اسراف در عبادت، اسراف در انفاق، اسراف در  ،یعیباز منابع ط
قصاص قاتل، اسراف  تیفیعدم اسراف در قتل و ک ،ییاحکام قضا

اسراف در  ،یاسراف در خرج و مخارج زندگ ،یاقتصاد یدر کارها
قرار  ی( مورد بررسیاجتماع هایاسراف در معاشرت مان،یعهد و پ

در تمام امور، عدم  رویادهیهمانند )ز یتیلزامات تربکه ا ردگییم
تکبر و آثار مخرب آن، علو اسراف، عدم اسراف در اعمال و 

از فساد، عدم اسراف در بخشش  یدور گران،یگفتار، عدم ظلم به د
از حد، نهى از افراط و تفریط در انفاق است،  شیو آثار بخشش ب

عدم امساک در خرج کردن، عدم  المال،تیعدم اسراف در بذل ب
است،  یناسپاس یاله هایکتمان نعمت ،یاله هایبه وعده لیبخ مانیا

قرآن  ریاز بخل و ...( با توجه به تفاس یاعتماد به فضل خداوند دور
 .استخراج شده است

برداری مشروع دین مبین اسالم بهرهبا توجه به نتایج  نتیجه گیری:
ات زندگی را مباح، روا و اسراف و های الهی و امکاناز نعمت

داند. این به این دلیل است که مسلمان روی را حرام و ناروا میزیاده
به تناسب امکانات و توانایی و کارآیی خود، در برابر جامعه 

 مسئولیت دارد.
 
اقتار، اتراف،  ر،یحالل، اسراف، تبذ ی: قرآن، کارهادواژهیکل

 .یتیالزامات ترب
 

 03/10/1398تاریخ دریافت: 
 12/12/1398تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولkeshtiaray@gmail.com 
 

 مقدمه
گرایی و اسراف، که در نقطه مقابل مصرف بهینه پدیده مصرف

های فردی و اجتماعی ها و آسیبقرار دارد، یکی از بزرگترین آفات
و از گناهانی است که مورد نهی شدید خدای متعال واقع شده است 

روی در مصرف قرار گرفته است. به طور مقابل اعتدال و میانه و
روی در کمیت و اتالف منابع را در کلی اسراف هرگونه زیاده

های محیط زیستهای و گیرد. یکی از علل اصلی آسیببرمی
گرایی، اصطالحی است که گرایی است مصرفاجتماعی، مصرف

ل و خرید مواد آوری و اموابرای توصیف آثار و پیامدهای جمع
رود. می برای افزایش خوشبختی و موقعیت اجتماعی به کار 

گرایی عامل تخریب رشد، توسعه و از بین رفتن منابع ملی مصرف
رویه نیازی کاذب است که گاه به است؛ زیرا میل به مصرف بی

تقلید از دیگران، تبلیغات، شرایط مادی یا تغییرات ساختار جامعه 
 شود.  ایجاد می

گرایی در دین مبین اسالم و قرآن نسبت به مصرف و مصرف
های بسیاری شده است و برخی آیات قرآن و سخنان توصیه

 ی مهم است؛معصومین)ع( بیان گر این قضیه
روی و اسراف مکن زیرا فرمایند: زیادهحضرت امیر )ع( می»

مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم مورد  (کاربخشش )اسراف
 (.1) «شودع نمیترحم واق

ای که برای یکی از شیعیان فرستادند، امام عسگری )ع( نیز در نامه
بر تو باد به »او را به توانگری بشارت داده و توصیه فرمودند: 

روی و اعتدال و برحذر باش از اسراف؛ زیرا این عمل از میانه
 (.2« )کارهای شیطان است

کردن، در گذشتن از  کاریدر معانی گزاف« اسراف»از سوی دیگر، 
به  تبذیرحد میانه و نیز تلف کردن مال، ولخرجی کردن، افراط و 

را نیز اندازه نگاه داشتن در خرج، « جوییصرفه»کار رفته است. 
یعنی « مصرف کردن»انداز کردن و اقتصاد تعریف شده است. پس

استفاده درست و به اندازه از منابع طبیعی برای زنده ماندن و 
کردن. مصرف بیش از حد، دارای بار منفی در جامعه بوده زندگی 

-و آثار مهمی بر زندگی سازگار با محیط زیست جوامع باقی می

گذارد شواهد امید بخشی وجود دارد مبنی بر اینکه سبک زندگی 
ساده، افراطگرایی اقتصاد نوین را رد کرده و مصرف کنندگان را 

 ند.کدرگیر زندگی سازگار با محیط زیست می
های الهی و امکانات برداری مشروع از نعمتدین مبین اسالم بهره

داند. روی را حرام و ناروا میزندگی را مباح، روا و اسراف و زیاده
این به این دلیل است که مسلمان به تناسب امکانات و توانایی و 
کارآیی خود، در برابر جامعه مسئولیت دارد. در این صورت، فرد 

ه اجبار از اجرای مسئولیت و تعهدات اجتماعی خود اسراف کار ب
زند. دین ماند و از این رهگذر، بر پیکر جامعه ضربه میباز می

 روی و دوری از افراط و تفریط است. اسالم، دین اعتدال، میانه
از منظر تعالیم دین اسالم، نه تنها مصرف کردن امری مذموم و 

شود. البته با رعایت ع میناپسند نیست، بلکه مورد تشویق هم واق
 شرایط خاصی همانند: 

پس بخورید از آن و به مستمندان و فقیران ». اطعام مستمندان: 1
  (.3« )طعام دهید

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 16

http://islamiclifej.com/article-1-322-fa.html


 139 .. .حالل از منظر قرآن یاسراف در کارها لیو تحل نییتب  

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 5, Winter 2019 

  .(4«. )کنیدو بخورید و بیاشامید و اسراف می». عدم اسراف: 2
-هر کس در زندگی میانه»فرمایند: روی: امام علی )ع( می. میانه3

روی کمبودهایش را نیاز خواهد بود و میانهه بیروی باشد، پیوست
 «کند.جبران می

ای روی اندازهفرمایند: میانه. عدم تبذیر: امام عسکری )ع( می4
 ن مقدار بگذرد، خسیسی و بخیلی است. آدارد. اگر از 

و مشتقات آن بارها به کار رفته « اسراف»ی در قرآن کریم واژه
استعمال شده که در هر « اسراف»است، در بیست و سه مورد لفظ 

مورد، این واژه مفهومی ویژه دارد. در غالب موارد، مقصود از 
های اخالقی، عقیدتی و تجاوز از حدود الهی است، ، جنبه«اسراف»

شود. قرآن کریم تنها در چهار مورد، اسراف جنبه مالی را شامل می
کاران اعمالشان گونه برای اسرافاین»فرمایند: می      در این زمینه 

و به »(.6« )فرما مسرفان نکنیداطاعت»(؛ 5« )زینت داده شده است
جویی )و طغیان( در زمین روا داشت و او از راستی فرعون برتری

کنند آنان که در هنگام انفاق نه اسراف می( »7« )کاران بوداسراف
-گیرند، بلکه بین این دو راه اعتدال را انتخاب میو نه تنگ می

 (8«. )ندکن
ستمگر  فاز رفتار رؤسای مسر»فرماید: خداوند در جایی دیگر می

پس از آن همه ظهور معجزات و ابطال سحر »(؛ 9« )پیروی نکنید
پرست به درستی ایمان نیاوردند جز ساحران( باز آن مردم باطل

فرزندان فبیله او، آن هم با حال ترس از فرعون و اتباعش که مبادا 
تلشان برآیند که فرعون آن روز در زمین بسیار علو درصدد فتنه و ق

و سرکشی داشت. البته او از ستمکاران و سخت متعدی و مسرف 
 .(10« )بود

گرایی افراطی و اسراف در با توجه به نهی شدید از مصرف
-توان گفت بین مصرف و مصرفدستورات و تعالیم اسالمی، می

به خودی « مصرف»گرایی در جامعه تفاوت وجود دارد؛ چرا که 
خود عاملی مؤثر در تولید، رشد و توسعه اقتصادی است و موجب 

گردد. آنچه که مذموم و موجب ایجاد تقاضا، عرضه و تولید می
هدر رفتن منابع ملی است، مصرف نامناسب، نامتعارف و یا عدم 
برخورداری از الگوی صحیح مصرف در جامعه است که موجب 

-گردد. از اینگرایی در جامعه میتجمل روی وگرایی، زیادهمصرف

های الگوهای سازی مصرف بهینه و اصالح زمینهرو، فرهنگ
ترین ناپذیر است. از مهممصرفی در کشور از ضروریات اجتناب

گرایی در جامعه اسالمی، که آثار و پیامدهای اسراف و مصرف
-ها و هنجارهای دینی و معنوی میموجب کم رنگ شدن ارزش

 شود.
گیرد عدم اسراف در آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می

باشد، کارهایی که از منظر دین اسالم و قرآن کارهای حالل می
باشد اما اسراف درآن خود نتایج خوبی به بار کارهایی پسندیده می

 آورد و نهی شده است.نمی
 قرآن:

کتابی است متصل به منبع وحی که دستورات اخالقی و سبک 
ها بیان نموده زندگی و راه سعادت و خوشبختی را برای انسان

سال به تدریج بر آخرین پیامبر خدا  23است، قرآن کریم در مدت 
محمدمصطفی )ص( نازل گردید و در این آیات متصل به وجود 

ها، پندها، راه زندگی و سعادت و دستورات الزم الیزال الهی داستان
 سالم بیان شده است.مبنی بر داشتن زندگی صحیح و 

 گرایی:مصرف و مصرف
ای است عربی، مصدر میمی است و اسم زمان و مکان مصرف واژه

 است به معنای خرج کردن و زمان و مکان خرج نمودن و در زبان
 (.11باشد )فارسی به معنای هزینه می

( در لغت به معنای خرج کردن Consumptionمصرف )»
های گوناگونی برای آن ارایه عریفت ( و در اصطالح اقتصادی12)

 شده است. 
های پولی کاالها و خدماتی که به مصرف عبارت است از ارزش»

 « شودوسیله افراد خریداری و تهیه می
شود. بخشی از آن، به درآمد خالص به دو منظور استفاده می»

یابد و بخش دیگر، صرف انداز اختصاص میانباشتن ثروت و پس
شود، آن قسمت از درآمد که صرف به دست تحصیل لذت می

 « شودمی   شود، مصرف نامیده آوردن لذت می
آید. در گرایی با تغییر اندیشه مردم درباره مصرف پدید میمصرف

های گذشته مردم به تهیه کاالها و خدمات ضرور درجه اول زمان
-و بعد کاالهای غیر ضرور با اولویت و توان خرید خود می

و در تهیه و تولید مایحتاج خود نقش داشتند و این اندیشه پرداختند 
گرایی الزم بود این نوع رایج مردم بود اما برای اشاعه مصرف

نگرش تغییر یابد؛ بنابراین به وسیله تبلیغات از طریق وسایل 
ارتباط جمعی در نوع نگرش مردم تغییر داده شد و مردم در پی هر 

تند. در این تغییر اصل اساسی چه بیشتر مصرف کردن بودند و هس
-این بود که مصرف تبدیل به یک ارزش و هنجار شد و مصرف

ها به عنوان داری از رسانهگرایی دیگر نکوهیده نبود، نظام سرمایه
گرایی سازی بسترهای فرهنگی و فکری مصرفابزاری برای آماده

ور و متوسط را هدف خود قرار گیرد و قشرهای اندیشهبهره می
 دهد. می

المللی است که از دید خرد و کالن قابل ای بینگرایی مسئلهمصرف
گیر اکثر رویه گریبانگرایی بیبررسی است. امروزه مصرف

های چند ملیتی و جهانی، مناطق آزاد، کشورها شده است. شرکت
ای مرزها را در هم فضای مجازی اینترنت و تبلیغات ماهواره

ها و کند. این وسایل، سلیقهیدا میشکسته و مخاطبان خود را پ
 دهند. فرهنگ مصرف را تغییر می

در باور آدام اسمیت و اقتصاددانان دیگر، مصرف غیرتولیدی و 
گذاری عامل انداز و سرمایهشخصی با توسعه مغایر است. و پس

 .باشداصلی توسعه می
ثر در ؤشناسان نیروهای اجتماعی، شکل دهنده و ماز دید جامعه

تعیین مقدار، حجم، محتوا و الگوهای مصرف هستند که باید به 
یابند. یعنی با آنها توجه شود و با تغییر آنها، الگوها نیز تغییر می

گیرند یا الگوهای تغییر فرهنگ، الگوهای جدید مصرف شکل می
 (.13« )شوندپیشین اصالح می

ار گرایی عبارت است از: اصالت دادن به مصرف و هدف قرمصرف
گرایی را به معنای برابر های مادی. برخی مصرفدادن دارایی

های مادی و مصرف دانستن خوشبختی شخصی با خرید دارایی
 .(13اند )گرفته
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

گرایی در ادبیات دینی با مفاهیم اسراف، تبذیر و اتراف مصرف 
مطابقت دارد و این مفاهیم، افعال ناپسند و حرام هستند؛ بنابراین 

 (.13) یه و هدف قرار دادن مصرف جایز نیسترومصرف بی
 انواع مصرف در اسالم:

گردد: مصرف افراد در اسالم به صورت کلی به پنج دسته تقسیم می
که به منظور تأمین نیازهای ضرور خود و  مصارف واجب، ـ1

شود مانند افراد تحت تکفل و انجام واجبات عبادی استفاده می
که به  مصارف مستحب، ـ2 خوراک و پوشاک و حج تمتع؛

منظور جلب رضای الهی، اهداف خداپسندانه و خیرخواهانه و 
های که در راه مصارف حرام، ـ3گیرد؛ کسب ثواب صورت    می

نامشروع و حرام و در مواردی که از حد شرعی و نیاز خارج است 
 ـ4رویه؛ گرایی بیشود مانند اسراف و تبذیر و مصرفاستفاده می

که شامل مصرف بیش از حد متعارف و همچنین  ،مصارف مکروه
که شامل  مصارف مباح ـ5گیری در مصرف روزمره است؛ سخت

مواردی غیر از موارد پیش گفته است و نکوهش و ثوابی در آن 
 نیست 

-در این مقاله ما به مصرف در واجبات و انجام کارهای حالل می

 پردازیم.
 تربیت در لغت و کالم بزرگان:

ریشه ربو و از باب تفعیل است؛ چرا که کلمه ناقص، تربیت از 
ها بر وزن تفعله شود، مصدر آنهنگامی که به باب تفعیل برده می

 (.14شود )می
پروردن، پروراندن یا »تربیت در لغت در زبان و فارسی، به معنای 

آداب و اخالق را به کسی یاد دادن، آموختن و پروردن کودک تا 
هم آمده است. اهل « آموزش و پرورش»معنای و به « بالغ شدن

تعریف « یرب رب،»ی لغت اغلب تربیت را با توجه به ریشه
 اند کرده

تربیت در اصطالح، در نزد اندیشمندان اسالمی، به فعلیت رساندن 
استعدادهای ذاتی است که خدا در انسان به ودیعت نهاده و با 

بالقوه به بالفعل تبدیل و  ها را ازتوان آناستفاده از عقل و نقل می
 (.14نمایان کرد )
ریزی و فعالیت محاسبه شده در سینا تربیت، برنامهاز نظر ابن

جهت رشد کودک، سالمت خانواده و تدبیر شوون اجتماعی برای 
 .وصل انسان به کمال دنیوی و سعادت جاودان الهی 

ها، ی فرآیندهایی است که از راه آناز نظر دیویی تربیت مجموعه
ها و گروه یا جامعه ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ توانایی

کند تا بقا های جدید منتقل میهای خود را به اعضا و نسلخواسته
 ی خویش را تضمین کند و رشد پیوسته

 اسراف در لغت و اصطالح:
کاری کردن، درگذشتن از حد اسراف در لغت به معنای گزاف

، فراخ روی، فراخ رفتاری، میانه، تلف کردن مال، ولخرجی کردن
  باشد.افراط، تبذیر و ولخرجی می

اسراف به معنی تجاوز از حد و معیار » گوید:...راغب اصفهانی می
در هر کاری است که از انسان سر بزند، گرچه استعمال آن در 

  «روی در انفاق مال، بیشتر است.موارد زیاده

ت و کیفیت، روی در کمیاسراف در اصطالح، به معنی زیاده
ی گرایی، اتالف و خرج شدن از حد اعتدال است که در همهبیهوده
  شود.ها نکوهش شده و موجب هالکت انسان میزمینه

تواند به معنى تجاوز از حد اعتدال است، و این جمله مى «اسراف»
اشاره به عدم اسراف در خوردن و یا عدم اسراف در بخشش بوده 

بازند که هر چه اى از اشخاص به قدرى دست و دلباشد، زیرا پاره
 مانند.دهند و خود و فرزندانشان معطل مىدارند به این و آن مى

کاری کردن، در گذشتن از نی گزافدر معا« اسراف»از سوی دیگر، 
حد میانه و نیز تلف کردن مال، ولخرجی کردن، افراط و تبذیر به 

را نیز اندازه نگاه داشتن در خرج، « جوییصرفه»کار رفته است. 
 انداز کردن و اقتصاد تعریف شده است. پس

 اسراف از منظر قرآن:
کار رفته  و مشتقات آن بارها به« اسراف»ی در قرآن کریم واژه

استعمال شده که در هر « اسراف»است، در بیست و سه مورد لفظ 
مورد، این واژه مفهومی ویژه دارد. در غالب موارد، مقصود از 

های اخالقی، عقیدتی و تجاوز از حدود الهی است، ، جنبه«اسراف»
شود. قرآن کریم تنها در چهار مورد، اسراف جنبه مالی را شامل می

گونه برای اسرافکاران اعمالشان این»فرمایند: می در این زمینه 
( 6« )اطاعت از فرمان مسرفان نکنید»(؛ 5« )زینت داده شده است

جویی )و طغیان( در زمین روا داشت و و به راستی فرعون برتری»
آنان که در هنگام انفاق نه اسراف »(. 7« )کاران بوداو از اسراف

بین این دو راه اعتدال را انتخاب  گیرند، بلکهکنند و نه تنگ میمی
 (.8«. )کنندمی

از رفتار رؤسای مسرف ستمگر »فرماید: خداوند در جایی دیگر می
پس از آن همه ظهور معجزات و ابطال سحر »؛ 9« )پیروی نکنید

پرست به درستی ایمان نیاوردند جز ساحران( باز آن مردم باطل
فرعون و اتباعش که مبادا فرزندان فبیله او، آن هم با حال ترس از 

درصدد فتنه و قتلشان برآیند که فرعون آن روز در زمین بسیار علو 
و سرکشی داشت. البته او از ستمکاران و سخت متعدی و مسرف 

 .(7« )بود
ی اعراف اسراف را مذموم و سوره 31ی خداوند متعال در آیه

 مایند:فرکند و میداند و از آن نهی میدوری از رحمت الهی می
بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را »

 (.16) «دارد.دوست نمی
 اسراف از منظر بزرگان دین:

گرایی در دین مبین اسالم و قرآن نسبت به مصرف و مصرف
های بسیاری شده است و برخی آیات قرآن و سخنان توصیه

 ی مهم است؛)ع( بیان گر این قضیه معصومین
اسراف، ثروت زیاد را » فرمایند:)ع( در مورد اسراف می علی امام

  «دهد.هم به فنا می
روی را باعث پایداری نعمت در جایی دیگر امام موسی کاظم میانه

 فرمایند: دانند و میمی
-روی و قناعت ورزد، نعمت او باقی میکسی که در زندگی میانه

کند نعمتش از بین ماند و آنکه با ریخت و پاش و اسراف زندگی 
 (.17) رودمی
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دارد، در آنچه بدن را سالم نگه می» فرمایند:)ع( می امام صادق
اسراف نیست؛ بلکه اسراف در چیزهایی است که مال را از بین 

 (.18) «برده و به بدن صدمه بزند
 اسراف در کارهای حالل:

یعنی استفاده درست و به اندازه از منابع طبیعی « مصرف کردن»
رای زنده ماندن و زندگی کردن. مصرف بیش از حد، دارای بار ب

منفی در جامعه بوده و آثار مهمی بر زندگی سازگار با محیط 
گذارد شواهد امید بخشی وجود دارد مبنی زیست جوامع باقی می

گرایی اقتصاد نوین را رد کرده بر اینکه سبک زندگی ساده، افراط
-سازگار با محیط زیست میو مصرف کنندگان را درگیر زندگی 

 .کند
های الهی و امکانات برداری مشروع از نعمتدین مبین اسالم بهره

-زندگی را مباح، روا و اسراف و زیاده روی را حرام و ناروا می

داند. این به این دلیل است که مسلمان به تناسب امکانات و توانایی 
ین صورت، و کارآیی خود، در برابر جامعه مسئولیت دارد. در ا

فرد اسراف کار به اجبار از اجرای مسئولیت و تعهدات اجتماعی 
زند. ماند و از این رهگذر، بر پیکر جامعه ضربه میخود باز می

 روی و دوری از افراط و تفریط است. دین اسالم، دین اعتدال، میانه
 )خوردن و آشامیدن، دین اسالم اسراف در کارهای حالل مانند

عبادت، انفاق،  استفاده از منابع طبیعی، های حالل،نتاستفاده از زی
و پیمان و مخارج زندگی و...( را  عهد المال، کارهای اقتصادی،بیت

نماید. در ذیل به مصادیق اسراف در شمرد و از آن نهی میناپسند می
 پردازیم.کارهای حالل می

 اسراف در خوردن و آشامیدن حالل:
زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال یا بَنِی آدَمَ خُذُوا »

 (16« )تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ

اى فرزندان آدم! زینت و آراستگى خویش را نزد هر مسجدى »
اتخاذ کنید و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید زیرا او 

 (.19( )16« )کنندگان را دوست ندارداسراف
در جمله بعد اشاره به مواهب دیگر یعنى خوردنیها و آشامیدنیهاى 

)وَ  «بخورید و بنوشید» گوید از آنهاکند و مىپاک و پاکیزه مى
 (. 15کُلُوا وَ اشْرَبُوا( )

اما چون طبع زیاده طلب انسان، ممکن است از این دو دستور 
میز از پوشش آسوءاستفاده کند و به جاى استفاده عاقالنه و اعتدال

و تغذیه صحیح، راه تجمل پرستى و اسراف و تبذیر را پیش گیرد، 
ولى اسراف نکنید که خدا مسرفان را » کندبالفاصله اضافه مى

 .)وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ( «دارددوست نمى
روى در کلمه بسیار جامعى است که هرگونه زیاده «اسراف» کلمه

گرایى و اتالف و مانند آن را شامل و کیفیت و بیهوده کمیت
شود، و این روش قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده مى

کردن از مواهب آفرینش، فورا جلو سوء استفاده را گرفته و به 
 .کنداعتدال توصیه مى

برند، تحریم در آیه بعد با لحن تندترى به پاسخ آنها که گمان مى
پرهیز از غذاها و روزیهاى پاک و حالل، نشانه زهد و ها و زینت

گوید: اى پردازد و مىپارسایى و مایه قرب به پروردگار است، مى
بگو چه کسى زینتهاى الهى را که براى بندگانش آفریده و » پیامبر

)قُلْ مَنْ  «هاى پاکیزه را تحریم کرده استهمچنین مواهب و روزى
 .تِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ(حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّ

آفرید، و اکنون که براى استفاده اگر این امور، بد بود، خدا نمى
بندگانش آفریده است چگونه ممکن است آنها را تحریم کند؟ 
مگر میان دستگاه آفرینش و دستورات دینى تضاد ممکن است 

بگو » کند: به آنهاد اضافه مىکیأوجود داشته باشد؟! سپس براى ت
این نعمتها و موهبتها براى افراد با ایمان در این زندگى دنیا آفریده 
شده، اگر چه دیگران نیز بدون داشتن شایستگى از آن استفاده 

از  کنند ولى در روز قیامت و زندگى عالیتر که صفوف کامالًمى
یمان و درستکار شوند، اینها همه در اختیار افراد با اهم مشخص مى

! )قُلْ هَِی «شوندگیرد، و دیگران به کلى از آن محروم مىقرار مى
 .(15لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ( )

در  بنابراین چیزى که در دنیا و آخرت مال آنها است و مخصوصاً 
است تحریم جهان دیگر اختصاص به آنها دارد چگونه ممکن 

انگیز باشد، نه نعمت و گردد؟ حرام چیزى است که مفسده
 .موهبت

این احتمال نیز در تفسیر این جمله داده شده است که این مواهب 
در دنیا اگر چه آمیخته با گرفتاریها و گاهى با غم و رنجها و 

ها است، ولى در سراى دیگر، خالص از همه این نامالیمات اندوه
نان قرار خواهد گرفت )ولى تفسیر اول مناسبتر به در اختیار مؤم

 .رسد(نظر مى
این چنین آیات و احکام » گوید:کید مىأدر پایان آیه به عنوان ت

 «کنیمفهمند تشریح مىخود را براى جمعیتى که آگاهند و مى
 (.15)کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ.(... )

 یک دستور مهم بهداشتى
بخورید و بیاشامید و اسراف » :«کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا» جمله
که در آیه فوق آمده است، گرچه بسیار ساده به نظر  «نکنید

 .(15رسد، اما امروز ثابت شده است )مى
که یکى از مهمترین دستورات بهداشتى همین است، زیرا تحقیقات 

مه بسیارى از بیماریها، دانشمندان به این نتیجه رسیده که سرچش
غذاهاى اضافى است که به صورت جذب نشده در بدن انسان باقى 

ماند، این مواد اضافى هم بار سنگینى است براى قلب و سایر مى
اى است براى انواع عفونتها و دستگاههاى بدن، و هم منبع آماده

بیماریها، لذا براى درمان بسیارى از بیماریها، نخستین گام همین 
هاى تن انسان است که این مواد مزاحم که در حقیقت زباله

 (.15) .هستند، سوخته شوند و پاکسازى جسم عملى گردد
 [«وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» مراد از نهى از اسراف در:

معنایش این است که در استفاده از  «و ال تسرفوا» و اینکه فرمود:
از آن حدى که براى معاش شما صالح و مفید است  ها و غالتمیوه

کنید، درست است که شما صاحب آن هستید و لیکن تجاوز می
-ها و غالت و بذل و بخشش از آن زیادهتوانید در خوردن میوهنمى

روى نکنید، و یا در غیر آن مصرفى که خدا معین نموده به کار 
همچنین فقیرى که در راه معصیت خدا صرف نمایید. و  بزنید مثالً
آن را تضییع  تواند در آن اسراف نموده مثالً گیرد نمىاز شما مى

کند. پس آیه مطلق و خطاب آن شامل جمیع مردم است چه مالک 
اند: خطاب آیه مختص به مالک و چه فقیر. و اینکه بعضى گفته
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

اند: خطاب تنها آن اموال است. و همچنین اینکه بعضى دیگر گفته
دارى است که صدقات را از صاحبان این اموال متوجه زمام

اند: معنایش این است که گیرد. و همچنین اینکه بعضى گفتهمى
 ها را قبل از چیدن مخورید تا در نتیجه حق فقرا را کم کنید.میوه

اند: معناى آیه این است که از دادن اى دیگر گفتهو نیز اینکه عده
 مقدار واجب کوتاهى مکنید.

اند معنایش این است که: این اموال را در راه معصیت و یا گفته
سازد. صرف مکنید، صحیح نیست، و با اطالق آیه و سیاق آن نمى

(15.)    

از » گوید:پس از ذکر این همه نعمتهاى گوناگون، پروردگار مى
میوه آنها به هنگامى که به ثمر نشست، بخورید ولى فراموش 

)کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ  «دن، حق آن را باید ادا کنیدنکنید که به هنگام چی
 (.إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ

اسراف نکنید، زیرا خداوند مسرفان » دهد کهو در پایان، فرمان مى
 (.15) (.)وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ  «داردرا دوست نمى

 از زینت ها: اسراف در استفاده
ی اعراف در ارتباط با عدم اسراف در سوره 31 یدر تفسیر آیه

 های حالل چنین اشاره شده که:زینت
 «... یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ»

به معناى تجاوز از حد است در هر  «سرف» گوید: کلمهراغب مى
دهد و لیکن این معنا در انفاق مشهورتر عملى که انسان انجام مى

 « است
یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ » اند آیهپس اینکه بعضى از مفسرین گفته

داللت دارد بر اینکه رسول خدا )ص( مبعوث به  «عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ
اند خطاب در این آیه همچنین اینکه گفتهجمیع امم دنیا است. و 

شود و لیکن به حسب شرع آنان به حسب لغت زنان را شامل نمى
شود، صحیح نیست، زیرا همانطورى که را به تبع مردها شامل مى

گفتیم این خطاب اختصاص به امت اسالم ندارد و شمولش نسبت 
سب به زنان از ناحیه تغلیب و وجود قرینه عقلى است نه به ح

 (19شرع. )
 نکته 

در این آیات به تناسب سرگذشت آدم در بهشت، هم چنان سخن از 
له پوشش تن و سایر مواهب زندگى و چگونگى استفاده صحیح أمس

 .از آنها است
نخست به همه فرزندان آدم به عنوان یک قانون همیشگى که 

زینت خود را » دهد کهشود دستور مىشامل تمام اعصار و قرون مى
)یا بَنِی آدَمَ خُذُوا  «هنگام رفتن به مسجد با خود داشته باشید به

 (.15زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ(. )
باشد که شامل  «زینتهاى جسمانى» تواند هم اشاره بهاین جمله مى 

پوشیدن لباسهاى مرتب و پاک و تمیز، و شانه زدن موها، و به کار 
، یعنى «زینتهاى معنوى» هم شاملشود، و بردن عطر و مانند آن مى

 صفات انسانى و ملکات اخالقى و پاکى نیت و اخالص. ...
در جمله بعد اشاره به مواهب دیگر یعنى خوردنیها و آشامیدنیهاى 

)وَ  «بخورید و بنوشید» گوید از آنهاکند و مىپاک و پاکیزه مى
 .(15کُلُوا وَ اشْرَبُوا( )

ممکن است از این دو دستور  اما چون طبع زیاده طلب انسان،
آمیز از پوشش سوءاستفاده کند و به جاى استفاده عاقالنه و اعتدال

پرستى و اسراف و تبذیر را پیش گیرد، و تغذیه صحیح، راه تجمل
ولى اسراف نکنید که خدا مسرفان را » کندبالفاصله اضافه مى

 .مُسْرِفِینَ()وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْ «دارددوست نمى
روى در کلمه بسیار جامعى است که هر گونه زیاده «اسراف» کلمه

گرایى و اتالف و مانند آن را شامل کمیت و کیفیت و بیهوده
شود، و این روش قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده مى

کردن از مواهب آفرینش، فورا جلو سوءاستفاده را گرفته و به 
 .کنداعتدال توصیه مى

برند، تحریم در آیه بعد با لحن تندترى به پاسخ آنها که گمان مى
زینتها و پرهیز از غذاها و روزیهاى پاک و حالل، نشانه زهد و 

گوید: اى پردازد و مىپارسایى و مایه قرب به پروردگار است، مى
بگو چه کسى زینتهاى الهى را که براى بندگانش آفریده و » پیامبر

)قُلْ مَنْ  «هاى پاکیزه را تحریم کرده استو روزى همچنین مواهب
 .حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ(

آفرید، و اکنون که براى استفاده اگر این امور، بد بود، خدا نمى
بندگانش آفریده است چگونه ممکن است آنها را تحریم کند؟ 

دستگاه آفرینش و دستورات دینى تضاد ممکن است  مگر میان
بگو » کند: به آنهاکید اضافه مىأوجود داشته باشد؟! سپس براى ت

این نعمتها و موهبتها براى افراد با ایمان در این زندگى دنیا آفریده 
شده، اگر چه دیگران نیز بدون داشتن شایستگى از آن استفاده 

از  گى عالیتر که صفوف کامالًکنند ولى در روز قیامت و زندمى
شوند، اینها همه در اختیار افراد با ایمان و درستکار هم مشخص مى

! )قُلْ هَِی «شوندگیرد، و دیگران به کلى از آن محروم مىقرار مى
 .(15لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ( )

در  و آخرت مال آنها است و مخصوصاً بنابراین چیزى که در دنیا 
جهان دیگر اختصاص به آنها دارد چگونه ممکن است تحریم 

انگیز باشد، نه نعمت و گردد؟ حرام چیزى است که مفسده
 .موهبت

این احتمال نیز در تفسیر این جمله داده شده است که این مواهب 
ا و در دنیا اگر چه آمیخته با گرفتاریها و گاهى با غم و رنجه

ها است، ولى در سراى دیگر، خالص از همه این نامالیمات اندوه
در اختیار مؤمنان قرار خواهد گرفت )ولى تفسیر اول مناسبتر به 

 .رسد(نظر مى
این چنین آیات و احکام » گوید:کید مىأدر پایان آیه به عنوان ت

 «کنیمفهمند تشریح مىخود را براى جمعیتى که آگاهند و مى
 نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ.( )کَذلِکَ

 زینت و تجمل از نظر اسالم
در مورد استفاده از انواع زینتها، اسالم مانند تمام موارد، حد اعتدال 

پندارند استفاده از را انتخاب کرده است، نه مانند بعضى که مى
زینتها و تجمالت هر چند به صورت معتدل بوده باشد، مخالف 

پرستانى که غرق در زینت پارسایى است، و نه مانند تجملزهد و 
شوند، و تن به هر گونه عمل نادرستى براى رسیدن به و تجمل مى

 .دهنداین هدف نامقدس مى
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بینیم که و اگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر بگیریم مى
تعلیمات اسالم در این زمینه درست هماهنگ ویژگیهاى روح 

 .تمان جسم او استانسان و ساخ
توضیح اینکه: به گواهى روانشناسان، حس زیبایى یکى از چهار 
بعد روح انسانى است، که به ضمیمه حس نیکى، و حس دانایى، و 

دهند، و معتقدند حس مذهبى، ابعاد اصلى روان آدمى را تشکیل مى
 .(15تمام زیبائیهاى ادبى، شعرى، ... )

ست دارد و به همین جهت، من خداوند زیبا است و زیبایى را دو»
پوشم و هم او دستور لباس زیبا براى راز و نیاز با پروردگارم مى

«. ... داده است که زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد برگیرید
(15). 

در اسالم: استفاده کردن از زیبائیهاى طبیعت، لباسهاى زیبا و 
نه تنها مجاز متناسب، به کار بردن انواع عطرها، و امثال آن، 

شمرده شده بلکه به آن توصیه و سفارش نیز شده است، و روایات 
زیادى در این زمینه از پیشوایان مذهبى در کتب معتبر نقل شده 

 است.
خوانیم مى (ع)به عنوان نمونه در تاریخ زندگى امام حسن مجتبى 

پوشید خاست بهترین لباسهاى خود را مىهنگامى که به نماز برمى
 پوشید؟ فرمود:کردند چرا بهترین لباس خود را مىسؤال 

ان اللَّه جمیل یحب الجمال، فاتجمل لربى و هو یقول خُذُوا زِینَتَکُمْ 
 عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ.

خداوند زیبا است و زیبایى را دوست دارد و به همین جهت، من »
پوشم و هم او دستور لباس زیبا براى راز و نیاز با پروردگارم مى

 «اده است که زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد برگیریدد
عباد » خوانیم که یکى از زاهدان ریایى به نامدر حدیث دیگرى مى

لباس  (ع)روبرو شد، در حالى که امام  (ع« )امام صادق» با «بن کثیر
زیبایى بر تن داشت، به امام گفت: تو از خاندان نبوتى، و  نسبتاً

پوشید چرا چنین لباس جالبى پدرت )على ع( لباس بسیار ساده مى
تر از این بر تن تو است؟ آیا بهتر نبود که لباسى کم اهمیت

پوشیدى، امام فرمود: واى بر تو اى عباد!، مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی مى
 لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ: أَخْرَجَ

چه کسى حرام کرده است زینتهایى را که خداوند براى بندگانش »
 (15و روایات متعدد دیگر. )« ... آفریده و روزیهاى پاکیزه را؟

این تعبیر که خداوند زیبا است و زیبایى را دوست دارد، و یا تعبیر 
ده، همگى اشاره به این حقیقت به اینکه خداوند زیبائیها را آفری

است که اگر استفاده از هر گونه زیبایى، ممنوع بود، خداوند 
آفرید، آفرینش زیبائیها در جهان هستى خود هرگز اینها را نمى

 دلیل بر این است که خالق زیبائیها آن را دوست دارد.
گونه موضوعات، مردم راه در این ولى مهم اینجاست که غالباً

پرستى هاى مختلف روبه تجملپویند، و با بهانهمى افراط را
 ـ همانطور که گفتیم ـ آورند، و به همین دلیل قرآن مجیدمى

روى و بالفاصله بعد از ذکر این حکم اسالمى از اسراف و زیاده
دارد، در بیش از بیست مورد تجاوز از حد، مسلمانان را بر حذر مى

شده و از آن نکوهش  له اسراف اشارهأدر قرآن مجید به مس
 گردیده است.

به هر حال روش قرآن و اسالم در این مورد، روش موزون و 
معتدلى است که نه جمود دارد و تمایالت زیباپسندى روح انسان 

پرستان و کوبد، و نه بر اعمال مسرفان و تجملرا در هم مى
در جوامعى که افراد  گذارد، مخصوصاًشکمخواران صحه مى

نوا وجود داشته باشد حتى از زینتهاى معتدل نیز نهى محروم و بی
بینیم در بعضى از روایات هنگامى که از بعضى کند، و لذا مىمى

اید در حالى که جد کردند چرا لباس فاخر پوشیدهامامان سؤال مى
فرمودند مردم کرد؟ در پاسخ مىشما على )ع( چنین لباسى در تن نمى

بایست چنین شود، اما مردم د و مىآن زمان در شدت و فشار بودن
ترى دارند و در چنین شرائطى استفاده از این زمان ما زندگى مرفه

 (.15زینتها )در حدود معقول( مانعى ندارد. )
 اسراف در استفاده از منابع طبیعی:

در ارتباط با عدم اسراف در  ءی اسراسوره 28 یدر تفسیر آیه
بدون شک، نعمتها و مواهب  مواهب خدادادی و طبیعی آمده است

موجود در کره زمین، براى ساکنانش کافى است، اما به یک شرط 
و آن اینکه بیهوده به هدر داده نشوند، بلکه به صورت صحیح و 

بردارى قرار معقول و دور از هرگونه افراط و تفریط مورد بهره
گیرد، و گرنه این مواهب آن قدر زیاد و نامحدود نیست که با 

 گیرى نادرست، آسیب نپذیرد.بهره
اى از زمین باعث محرومیت و اى بسا اسراف و تبذیر در منطقه

منطقه دیگرى شود، و یا اسراف و تبذیر انسانهاى امروز باعث 
 محرومیت نسلهاى آینده گردد.

آن روز که ارقام و آمار، همچون امروز دست انسانها نبود، اسالم 
اهب خدا در زمین، اسراف و گیرى از موهشدار داد که در بهره

 .(15تبذیر روا مدارید. )
 اسراف در انفاق:

« وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً»
(8 ) 
نمایند و نه و کسانى که هر گاه انفاق کنند، نه اسراف مى»

 ( 15( )8« )تدالى دارند.گیرى بلکه در میان این دو، حدّ اعسخت
به معناى بذل مال و صرف آن در رفع حوایج  «انفاق» کلمه

به معناى بیرون شدن  «اسراف» خویشتن و یا دیگران است و کلمه
از حد است، اما بیرون شدن از حد اعتدال به طرف زیاده روى و 
در خصوص مساله انفاق، زیاده روى و تجاوز از حدى است که 

به فتح  ـ« قوام» رعایت آن حد سزاوار و پسندیده است،... کلمه
به معناى حد وسط و معتدل است و همین کلمه به کسره  ـ قاف

متعلق  «بین ذلک» ایه قوام هر چیز است و جملهقاف به معناى م
کنند است به قوام، و معنایش این است که: بندگان رحمان انفاق مى

 .(19و انفاقشان همواره در حد وسط و میان اسراف و إقتار )
 

 مواد و روش ها
به  نگ،یریبا روش ما یاسیق یمحتوا لیپژوهش با روش تحل نیا

و  میحالل از منظر قرآن کر یاسراف در کارها لیو تحل نییتب
 .پردازدیآن م یتیالزامات ترب
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 یافته ها
 اسراف در عبادت:

و  عدم اسراف و تقصیر در عبادت و خالص بودن عبادت برای خدا
به  «وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» بنابراین، جمله نتایج آن
کند که: بر این معنا را افاده مى «مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَوَ ادْعُوهُ » ضمیمه

هر عابد واجب است که در عبادت خود توجه را از غیر عبادت، و 
در بندگى براى خدا توجه را از غیر خدا منقطع سازد. یکى از 
چیزهایى که غیر خدا است همان عبادت او است، پس عابد نباید 

بادت توجه است نه متوجه الیه، به عبادت خود توجه کند زیرا ع
و توجه به عبادت، معناى عبادت و توجه به خدا بودن آن را از 

 .بردبین مى
اقوال دیگرى  «وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ ...» مفسرین را در معناى جمله

در نماز بطور مستقیم متوجه قبله هر مسجدى » است: یکى اینکه
مان موقع نماز است در موقع سجده که ه» دیگر اینکه «شوید

اى شوید که خدا دستور داده، و آن نقطه کعبه متوجه آن نقطه
وقتى در مسجدى وقت نمازى را درک کردید » دیگر اینکه «است

همانجا نمازتان را بخوانید، و نگویید باشد تا به مسجد محل خود 
در موقع نمازهایى که باید به جماعت » دیگر اینکه «برگردیم

 (. 19) «مسجد برویدگزارد به سوى 
خدا را به خلوص اطاعت کنید و در » و نیز از آن جمله است که

 (.19« )ها را شریک او مگیریدعبادت بت
قالَ َفالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکَ » و نیز از آن جمله آیه

دارد بر تفرق به دو است که داللت  «وَ مِمَّنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ أَجْمَعِینَ
 .فریق

در مقام تعلیل  «کَما بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ» احتمال دوم اینکه جمله
مضمون کالم سابق باشد. بنابراین احتمال، معناى آن کالم و این 

رو باشید و خود را جمله چنین خواهد بود: در اعمال خود میانه
عى که براى خداى سبحان خالص کنید، زیرا خداى سبحان آن موق

تان کرد، و بنا را بر این شما را آفرید به قضاى حتمى خود، دو دسته
گذاشت که یک دسته را هدایت کند و دسته دیگر گمراه شوند، و 

تان کرد به سویش بدانید که به زودى به همان گونه که خلق
اند و کنید، در آن روز نیز یک دسته هدایت یافتهبازگشت مى

شان از شیطان ند بود که به خاطر پیروىدسته دیگر کسانى خواه
رو باشید و خود را خالص کنید تا از آنانى دچار ضاللتند، پس میانه

باشید که به هدایت خدا مهتدى شدند، نه از آنان که به والیت و 
 .پیروى از شیطان گمراه گشتند

آیهَ »رساند که بنابراین احتمال، آیه مورد بحث همان مفادى را مى
وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ أَیْنَ ما تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ  لِکُلٍّ

 «اللَّهُ جَمِیعاً
براى » فرماید:در مقام بیان آن است، چون این آیه نیز با اینکه مى

هر کسى وجهه و هدفى است که خواه ناخواه به سوى آن خواهد 
هدف سعادت باشد و رفت و از آن تخلف نخواهد کرد، چه آن 

 (.19در عین حال ) «چه شقاوت
 بازگشت به سوی خداوند و عدم توجه به خود در عبادت

 پس بنا به گفته راغب مقصود از جمله مزبور این خواهد بود:  
-بگو پروردگار من امر به گرفتن بهره عادالنه و مالزمت میانه»

و معلوم است  «روى در همه امور و ترک افراط و تفریط کرده
که راه میانه در عبادت این است که مردم به سوى خدا بازگشت 

ها و تقلید از بزرگان قوم به معابد در نموده به جاى پرستش بت
 آمده خدا را به خلوص عبادت کنند.

 «أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» وجوهى که در معناى جمله:
 . ... گفته شده است

این جمله به حسب ظاهر  ـ« أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ» ...
معطوف است به چیزى که رسول خدا )ص( باید به مردم برساند، 

در  «روى کردهپروردگار من امر به میانه» براى اینکه جمله
. و بنابراین، «رو باشیدمیانه» حقیقت به منزله این است که بفرماید:

رو باشید و روى خود را باید میانه» و جمله چنین است:تقدیر این د
 «.متوجه هر مسجد کنید

وجه هر چیز آن قسمتى است که با آن با چیزهاى دیگر روبرو 
شود، و اقامه وجه در هنگام عبادت در یک انسان کامل عبارت مى

از این است که خود را طورى سازد و آن چنان حواس خود را 
عبادت قائم به او شود و او بتواند آن امر را  تمرکز دهد که امر به

بطور کامل و شایسته و بدون هیچ نقصى امتثال کند. پس برگشت 
اقامه وجه در هنگام عبادت به این است که انسان در این موقع 

 .دلش چنان مشغول خدا باشد که از هر چیز دیگرى منقطع شود
وَ » به ضمیمه «دَ کُلِّ مَسْجِدٍوَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْ» بنابراین، جمله

کند که: بر هر عابد این معنا را افاده مى «ادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ
واجب است که در عبادت خود توجه را از غیر عبادت، و در 
بندگى براى خدا توجه را از غیر خدا منقطع سازد. یکى از 

س عابد نباید چیزهایى که غیر خدا است همان عبادت او است، پ
به عبادت خود توجه کند زیرا عبادت توجه است نه متوجه الیه، 
و توجه به عبادت، معناى عبادت و توجه به خدا بودن آن را از 

 .(19.. ). .بردبین مى
 عدم اسراف در بخشش و انفاق و آثار بخشش بیش از حد

 نهی از افراط و تفریط در انفاق
عُنُقِکَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَُد  ولَةً إِلىوَ ال تَجْعَلْ یَدََک مَغْلُ»

 .(20«)مَلُوماً مَحْسُوراً
در انفاق به محتاجان زیاده روى مکن( نه بخل بورز که گویى »)

اند و نه آن چنان باز کن که چیزى )براى دستت را به گردنت بسته
و خود را دست بنشینى روز مبادا( نزد خود نگذارى آن وقت تهى

 (.19( )20« )مالمت کنى.
عُنُقِکَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَُد  وَ ال تَجْعَلْ یَدََک مَغْلُولَةً إِلى»

 «.مَلُوماً مَحْسُوراً
کنایه است از خرج نکردن و خسیس بودن « دست به گردن بستن»

است که « بسط ید»و خوددارى از بخشش نمودن، درست مقابل 
باشد و این که هر چه به دستش آید از کنایه از بذل و بخشش مى

دست خود فرو بریزد، بطورى که هیچ چیز براى خود باقى 
گذارد، مانند کسى که کامالً دست خود را در مقابل باران نمى

ماند، و این اى از آن در دست وى باقى نمىگشوده و حتى قطره
مورد نهى از افراط و تفریط در  ترین و رساترین تعبیر درتعبیر بلیغ

 انفاق است.
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است، ...« وَ ال تَبْسُطْها »فرع جمله « فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً»و جمله 
است که به معناى انقطاع و یا « حسر»از ماده « محسورا»و کلمه 

رساند که دست عریان شدن است و در این آیه این معنا را مى
ش از حد دست و دلباز نباش که خویش تا به آخر مگشاى و بی

ممکن است روزى زانوى غم بغل کرده و دستت از همه جا بریده 
شود و دیگر نتوانى خود را در اجتماع ظاهر ساخته و با مردم 

 معاشرت کنى.
متفرع است « فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً»اند که جمله گفته« 2»بعضى 

( «وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ»و  «... وَ ال تَجْعَْل یَدَکَ»بر هر دو جمله )
نه تنها به جمله آخرى )وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ( و معنایش این 
است که اگر از خرج کردن خوددارى کنى و بخل بورزى سرانجام 

اى خواهى نشست، و اگر زیاده مالمت و مذمت شده و در گوشه
 (.15ان خواهى شد. )روى کنى حسرت خورده و مغموم و پشیم

خوانیم که بعد از نزول این آیه هنگامى که کسى در روایات مى
خواست و حضرت چیزى نداشت که به او چیزى از پیامبر ص مى

 فرمود:بدهد مى
 .(15یرزقنا اللَّه )

 و ایاکم من فضله: 
  «امیدوارم خدا ما و تو را از فضلش روزى دهد»

برخورد با سائل چنین بوده و هست در سنتهاى قدیمى ما به هنگام 
آمد و چیزى براى اى به در خانه مىکه هنگامى که تقاضا کننده

، اشاره به اینکه آمدن تو «ببخش» گفتند:دادن موجود نبود به او مى
کند و از نظر اخالقى از ما چیزى طلبکار بر ما حقى ایجاد مى

را بر ما ببخشى هستى و ما تقاضا داریم که این مطالبه اخالقى خود 
چرا که چیزى که پاداش آن باشد موجود نداریم! و از آنجا که 
رعایت اعتدال در همه چیز حتى در انفاق و کمک به دیگران، 

 گوید:شرط است، در آیه بعد روى این مساله تاکید کرده مى
)وَ ال تَجْعَلْ یَدَکَ  «دست خود را بر گردن خویش بسته قرار مده»

 عُنُقِکَ(. لىمَغْلُولَةً إِ
این تعبیر کنایه لطیفى است از اینکه دست دهنده داشته باش، و 
همچون بخیالن که گویى دستهایشان به گردنشان با غل و زنجیر 

 اند و قادر به کمک و انفاق نیستند مباش.بسته
دست خود را فوق العاده گشاده مدار، و بذل و » از سویى دیگر

از کار بمانى، و مورد  بخشش بى حساب مکن که سبب شود
)وَ ال تَبْسُطْها « مالمت این و آن قرار گیرى، و از مردم جدا شوى

 کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً(.
گشودن » کنایه از بخل، «بسته بودن دست به گردن» همانگونه که

وَ ال تَْبسُطْها کُلَّ » آن چنان که از جمله «دستها به طور کامل
 شود کنایه از بذل و بخشش بى حساب است.استفاده مى «بَسْطِالْ
به معنى نشستن است کنایه از توقف و  «قعود» که از ماده «تقعد» و

 باشد.از کار افتادن مى
، اشاره به این است که گاه بذل و بخشش زیاد نه «ملوم» تعبیر به

زبان دارد بلکه انسان را از فعالیت و ضروریات زندگى بازمى تنها
 گشاید. ...مالمت مردم را بر او مى

در مورد مساله انفاق و بخشش اگر از حد بگذرد و تمام توان و 
نیروى انسان جذب آن گردد، طبیعى است که انسان از ادامه کار و 

ماند، برهنه از نیروها و فعالیت و سامان دادن به زندگى خود وامى
پیوند با مردم نیز قطع  گردد، و طبعا از ارتباط وسرشار از غم مى

 خواهد شد. ...
این پیش آمد زبان کفار را باز کرد، گفتند: محمد خواب مانده یا 

لهو و سرگرمى است و نمازش را بدست فراموشى سپرده مشغول 
 (.15)  است.

  المالاعتدال در انفاق از بیت
ى مکنید و فرمان افراطگران را پیرو« الْمُسْرِفِینَ أَمْرَ تُطِیعُوا ال وَ
(9.) 

از رفتار رؤساى مسرف ستمگر پیروى »فرماید: مى قرآنخداوند 
 و آفرینش قانون حد از تجاوز همان اسراف دانیممى ؛(9« )نکنید
 صحیح نظام یک در که است روشن نیز این است، تشریع قانون

 و شود،مى گسیختگى هم از و فساد موجب حد از تجاوز هرگونه
فساد.  اسراف نتیجه و است اسراف فساد، سرچشمه دیگر تعبیر به

 (.15دارد. ) اىگسترده معنى اسراف که داشت توجه باید البته
هدر دادن منابع ملی و درست مصرف نکردن بودجه عمومی 

های ترین خطرهایی است که همه نظامکشور، یکی از بزرگ
های اسالمی و مردم هایی که مبتنی بر ارزشسیاسی را ـ بویژه نظام

رو، اصالح الگوی مصرف کند. از   ایناند ـ تهدید میساالری دینی
تر از اصالح تر و فوریتر، ضروریاز امکانات ملی، به مراتب، مهم

 الگوی مصرف از درآمدهای فردی است. 
هایی که موجب استفاده بهینه از منابع ملی و رعایت اولویت

ها در اولویتتر از رعایت بودجه عمومی است، به مراتب، مهم
رو، بر همه مدیران در هزینه کردن از منابع شخصی است. از این

نظام اسالمی، فرض است که با همه توان خود تالش کنند تا از 
منابعی که از بودجه عمومی در اختیار دارند، به بهترین وجه، برای 
مصالح مردم استفاده نمایند و بدین سان، در آزمون امانتداری اموال 

 ی، موفق باشند: عموم
 إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَماَلً

در حقیقت، ما آنچه را که بر زمین است، زیوری برای آن قرار 
 دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند. 

از منابع و امکانات ملی، یکی از تردید، تالش برای استفاده بهینه بی
مصادیق بارز این آیه کریمه، و موفقیت در این تالش، دستیابی به 

 پاداش بهترین عمل است. 
ناپذیر استفاده بهینه از منابع و امکانات ملی، یکی از لوازم اجتناب

جویی همراه با تدبیر، در مصرف بودجه عمومی است. امام صرفه
ای به کارگزاران حکومتی خود نامهبخشعلی )ع( در این باره، 

دارد که بسیار قابل تأمل و آموزنده است. متن این بخش نامه، 
 چنین است: 

أدقوا أقالمکم و قاربوا بین سطورکم و احذفوا عنی فضولکم و 
اقصدوا قصد المعانی و إیاکم و اإلکثار فإن أموال المسلمین ال 

 .تحتمل اإلضرار
، سطرها را به هم نزدیک سازید، )در هایتان را تیز کنیدقلم

ها را حذف کنید و به معنا بنگرید، و از نگارش( برای من، زیادی
 تابد. المال مسلمانان، زیان برنمینویسی بپرهیزید؛ چرا که بیتزیاده
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

جویی در اموال نامه، بدین معناست که سیاست صرفهاین بخش
کارگزاران نظام  عمومی باید به صورت قانون و دستورالعمل، به

گیری بهتر و بیشتر از اند برای بهرهاسالمی ابالغ شود و آنان موظف
های باالتر از خود و امکانات ملی نهایت وقت خود و مدیریت

 (.21جویی را داشته باشند. )صرفه
 سنت خداوند در مورد انفاق به بندگان

« حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذِیراً  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى»
(22). 
و وامانده در راه را،  و حق نزدیکان را بپرداز و )همچنین( مستمند»

 .(15 ()22« )و هرگز اسراف و تبذیر مکن
دِرُ إِنَّهُ کانَ بِعِبادِهِ خَبِیراً إِنَّ رَبَّکَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْ»

 .«بَصِیراً
آید که این آیه در مقام تعلیل مطالب آیه قبل از ظاهر سیاق بر مى

 .(19کرد.  )است که از افراط و تفریط در انفاق نهى مى
و معنایش این است که این دأب و سنت پروردگار است که بر هر 

و براى هر که کس بخواهد روزى دهد فراخ و گشایش دهد 
حساب و نخواهد، تنگ بگیرد و سنت او چنین نیست که بى

اندازه فراخ سازد و یا بکلى قطع کند، آرى او مصلحت بندگان را بى
کند، چرا که او به حال بندگان خود خبیر و بینا است، رعایت مى

تو نیز سزاوار است چنین کنى و متخلق به اخالق خدا گردى و راه 
 .(19را پیش گرفته از افراط و تفریط بپرهیزى. )وسط و اعتدال 

 اعتدال در انفاق باعث دوری از طغیان و فقر می شود
وَ إِمَّا تُْعرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمٍَة مِنْ رَبِّکَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْاًل »

 (.23)« مَیْسُوراً
تظار رحمت و هر گاه از آنها )یعنى مستمندان( روى برتابى و ان»

پروردگارت را داشته باشى )تا گشایشى در کارت پدید آید و به 
« آنها کمک کنى( با گفتار نرم و آمیخته لطف با آنها سخن بگو.

(23) (15). 
آخرین آیه مورد بحث گویى اشاره به پاسخ همین سؤال است، 

 فرماید:مى
دارد و بر هر خداوند روزیش را بر هر کس بخواهد گشاده مى»
 «س بخواهد تنگ، چرا که او نسبت به بندگان آگاه و بینا استک

)إِنَّ رَبَّکَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّهُ کانَ بِعِبادِهِ خَبِیراً 
 بَصِیراً(.

این یک آزمون براى شما است و گرنه براى او همه چیز ممکن 
کند، و روح  خواهد به این وسیله شما را تربیتاست، او مى

 سخاوت و فداکارى و از خود گذشتگى را در شما پرورش دهد.
(15). 

به عالوه بسیارى از مردم اگر کامال بى نیاز شوند راه طغیان و 
گیرند، و صالح آنها این است که در حد معینى از سرکشى پیش مى

 روزى باشند، حدى که نه موجب فقر گردد نه طغیان.
ت و تنگى رزق در افراد انسان )بجز از همه اینها گذشته وسع

موارد استثنایى یعنى از کار افتادگان و معلولین( بستگى به میزان 
فرماید خدا روزى را براى هر تالش و کوشش آنها دارد و اینکه مى
دارد، این خواستن هماهنگ با کس بخواهد تنگ و یا گشاده مى

ش کند که هر کس تالشحکمت او است و حکمتش ایجاب مى
 بیشتر باشد سهمش فزونتر و هر کس کمتر باشد محرومتر گردد.

بعضى از مفسران در پیوند این آیه با آیات قبل، احتمال دیگرى را 
اند و آن اینکه آیه اخیر در حکم دلیل براى نهى از افراط پذیرفته

گوید حتى خداوند با آن قدرت و و تفریط در انفاق است، مى
کند، نه ش ارزاق حد اعتدال را رعایت مىتوانایى که دارد در بخش

بخشد که به فساد کشیده شوند، و نه آن چنان تنگ آن چنان مى
گیرد که به زحمت بیفتند، همه اینها براى رعایت مصلحت مى

 بندگان است.
بنابراین سزاوار است که شما هم به این اخالق الهى متخلق شوید، 

 .(15و تفریط بپرهیزید. ) طریق اعتدال در پیش گیرید، و از افراط
« إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ وَ کانَ الشَّیْطانُ لِرَبِّهِ کَفُوراً»
(24.) 
چرا که تبذیرکنندگان برادران شیاطینند، و شیطان کفران »

 .(15) (24)« )نعمتهاى( پروردگارش کرد
 ... رعایت اعتدال در انفاق و بخشش.

ت فصل دیگرى از سلسله احکام اصولى اسالم را در در این آیا
رابطه با اداى حق خویشاوندان و مستمندان و در راه ماندگان، و 
همچنین انفاق را بطور کلى، دور از هر گونه اسراف و تبذیر بیان 

 کند.مى
)وَ آتِ  «حق ذى القربى و نزدیکان را به آنها بده» گوید:نخست مى

 (.حَقَّهُ ذَا الْقُرْبى
)و الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ  «و همچنین مستمندان و در راه ماندگان را»

 السَّبِیلِ(:
 )وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذِیراً(. «هرگز دست به تبذیر نیاالى» در عین حال

آید، منتها و به معنى پاشیدن دانه مى «بذر» در اصل از ماده «تبذیر»
ود را به این کلمه مخصوص مواردى است که انسان اموال خ

کند، و معادل آن در فارسى صورت غیر منطقى و فساد، مصرف مى
 است. «وپاشریخت» امروز

و به تعبیر دیگر تبذیر آنست که مال در غیر موردش مصرف شود 
هر چند کم باشد، و اگر در موردش صرف شود تبذیر نیست هر 

 چند زیاد باشد.
خوانیم: که در ذیل مىچنان که در تفسیر عیاشى از امام صادق ع 

 اى فرمود:این آیه در پاسخ سؤال کننده
من انفق شیئا فى غیر طاعة اللَّه فهو مبذر و من انفق فى سبیل اللَّه 

 فهو مقتصد:
کسى که در غیر راه اطاعت فرمان خدا مالى انفاق کند، تبذیر »

کننده است و کسى که در راه خدا انفاق کند میانه رو دقت در 
 .(15اسراف و تبذیر تا آن حد است )له أمس

کرد، یکى از راهى عبور مى (ص)خوانیم پیامبر که در حدیثى مى 
از یارانش بنام سعد مشغول وضوء گرفتن بود، و آب زیاد 

کنى اى سعد! عرض کرد: آیا در ریخت، فرمود: چرا اسراف مىمى
 آب وضو نیز اسراف است؟ فرمود:

 نعم و ان کنت على نهر جار:
 «آرى هر چند در کنار نهر جارى باشى»
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در اینکه منظور از ذى القربى در اینجا همه خویشاوندان است یا 
زیرا مخاطب در آیه او است( ( )ص)خصوص خویشاوندان پیامبر 
 در میان مفسران گفتگو است.

نهى از تبذیر و یا مداراى با سائل و مستمند و یا نهى از بخل و 
به پیامبر ص ذکر شده، در حالى  اسراف، همه به صورت خطاب

 دانیم این احکام جنبه اختصاصى ندارد، و مفهوم آن کامالًکه مى
 .(15عام است. )

توجه به این نکته نیز الزم است که نهى از تبذیر بعد از دستور به 
اداى حق خویشاوندان و مستمند و ابن سبیل اشاره به این است که 

دوستى در ى و یا عاطفه نوعثیر عواطف خویشاوندأمبادا تحت ت
مقابل مسکین و ابن السبیل قرار بگیرید و بیش از حد استحقاقشان 
به آنها انفاق کنید و راه اسراف را بپوئید که اسراف و تبذیر در 

 .(15) همه جا نکوهیده است.
 اسراف در احکام قضایی:

 عدم اسراف در قتل و کیفیت قصاص قاتل
الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ  وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ»

 (.25« )جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فاَل یُسِْرفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُورا
و خونى را که خدا محترم شمرده مریزید، مگر آنکه کشتن او »

ما براى ولى او سلطنت و گناهى را بکشد حق باشد، و کسى که بى
تواند قاتل را بکشد( پس نباید ایم )که مىقدرت قانونى قرار داده

گناه به وسیله کسى در خونریزى از حد تجاوز کند که کشته بى
 .(19( )25« )قانون یارى شده

 «فاَل یُسِْرفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً» معناى جمله: 
وماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فاَل یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُ»

 .«کانَ مَنْصُوراً
 «ما براى ولى مقتول سلطانى قرار دادیم» مقصود از اینکه فرمود:

ایم، و همین است که او را در قصاص از قاتل سلطنت و اختیار داده
گردد و هست به ولى برمى «انه»و در  «فاَل یُْسرِفْ»ضمیرى که در 

همان مسلط بودن قانونى بر کشتن قاتل  «منصور بودن او» مقصود از
 .است

کسى که مظلوم کشته شده باشد ما به » و معناى آیه این است که
حسب شرع براى صاحب خون او سلطنت قرار دادیم، تا اگر 
خواست قاتل را قصاص کند، و اگر خواست خونبها بگیرد، و اگر 

خواست عفو کند، حال صاحب خون هم باید در کشتن اسراف هم 
نکند، و غیر قاتل را نکشد، صاحب خون نباید غیر قاتل را بکشد و 

ایم یا بیش از یک نفر را به قتل نرساند، و بداند که ما یاریش کرده
کند، پس عجله به خرج و به هیچ وجه قاتل از چنگ او فرار نمى

 «.دندهد و به غیر قاتل نپرداز

 «فَال یُسِْرفْ» اند که ضمیر دربعضى دیگر از مفسرین احتمال داده
به قاتل برگردد، هر چند کلمه قاتل در آیه نیامده ولى سیاق بر آن 

برگردد در نتیجه معنا چنین  «من» به «انه» داللت دارد، و ضمیر
قاتلها بدانند که ما براى صاحبان مقتول که مظلوم کشته » باشد:
کشى اسراف نکنند، و به ظلم سلط قرار دادیم، پس در آدماند تشده

کسى را نکشند زیرا کسى که به ظلم کشته شود از ناحیه ما یارى 
 .(19، )«ایمشده است، چون ما صاحب خون او را تسلط قانونى داده

اش این لیکن این معنا از سیاق آیه بعید است عالوه بر این، الزمه
 (.15) .ه مقتول برگرددب «انه» است که تنها ضمیر

 اسراف در کارهای اقتصادی:
 عدم اسراف در فروش و درستکاری اقتصادی و آثار آن

وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ »
 (.26) «أَحْسَنُ تَأْوِیالً

تمام دهید و با ترازوى و چون با پیمانه داد و ستد کنید، پیمانه را »
( 26«. )درست وزن کنید، که این بهتر و سرانجامش نیکوتر است

.(19). 
 :هانکته

« طاس»به معناى عدل و « قسط»ى ، از ترکیب دو کلمه«قسطاس» 
باشد. در حدیث آمده است: امام معصوم، ى ترازو مىبه معناى کفه

 ى اسالمى است. در جامعه« قسطاس مستقیم»نمونه و مصداق 
مسائل داد و ستد و، چنان مهم است که قرآن بارها روى آن تأکید 

اى به نام ربوط به آن و سورهترین آیه قرآن،  مکرده و بزرگ
فروشان( نام نهاده شده است. اوّلین دعوت بعضى )کم« مطفّفین»

 فروشى بوده است. پیامبران، همچون حضرت شعیب نیز ترک کم
 :هاپیام

فروشى دور باشد و ـ بازار مسلمانان، باید از تقلّب و کم1
ى آن باید امین، دقیق، درستکار و با حساب و کتاب باشد. فروشنده

 « أَوْفُوا الْکَیْلَ»
هاى وفاى به پیمان است ى صحیح، از نمونهایفاى کیل و پیمانهـ 2

وا أَوْفُ»ى قبل گذشت، زیرا معامله، نوعى تعهّد است. که در آیه
 « بِالْعَهْدِ ... أَوْفُوا الْکَیْلَ

ترازو و وسایل سنجش و محاسبات تجارى، باید سالم و دقیق  ـ3
 «وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ»باشد. 

دقّت در ترازو، وزن و محاسبات، عامل خیر و برکت است و  ـ4
 « ذلِکَ خَیْرٌ»برد. فروشى، خیر و برکت را مىکم
أَوْفُوا، زِنُوا ... »هاست. هاى الهى، خیر خود انسانى فرمانفلسفه ـ5

 «  ذلِکَ خَیْرٌ
درستکارى اقتصادى، برتر از دارایى و کسب مال از راه ـ 6

 .(27) .فروشى استکم
 نتیجه داد و ستد درست

ستد درست و رعایت حقوق مردم، به خود انسان باز  و ى دادنتیجه
فروشى و نادرست کند، ولى کمىگردد، چون ایجاد اعتماد ممى

بودن میزان و حساب، جامعه را به فساد مالى و سلب اعتماد 
کشاند. پس پایان و پیامد خوب، در گرو درستکارى است. مى

أَحْسَنُ »کسب صحیح، موجب خوش عاقبتى است. « ذلِکَ خَیْرٌ»
رسد، ولى از دست دادن فروش گرچه به سود موقّت مىکم« تَأْوِیلًا

تبار دنیوى و فراهم شدن عذاب اخروى، کار او را بدفرجام اع
 .(27) کند. ...مى
 ـ مبارزه با کم فروشى6

آخرین حکم در آخرین آیه مورد بحث در رابطه با عدالت در 
فروشى است پیمانه و وزن و رعایت حقوق مردم و مبارزه با کم

ن را سنجید حق آهنگامى که با پیمانه چیزى را مى» فرماید:مى
 )وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ(. «اداء کنید
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  و همکاران                منیژه شجری  148

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

)وَ زِنُوا  «و با میزان و ترازوى صحیح و مستقیم وزن کنید»
 بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ(.

چرا که این کار به سود شما است، و عاقبت و سرانجامش از همه »
 )ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا(. «بهتر است

 فروشىمزیان ک 
اى که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است نخستین نکته

فروشى و تقلب له مبارزه با کمأکه در قرآن مجید کرارا روى مس
کید شده است، در یک جا رعایت این أدر وزن و پیمانه تکیه و ت

نظم را در ردیف نظام آفرینش در پهنه جهان هستى گذارده 
 :رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ گوید: وَ السَّماءَمى

خداوند آسمان را برافراشت و میزان و حساب در همه چیز »
(. 28) «گذاشت، تا شما در وزن و حساب تعدى و طغیان نکنید

(15.) 
له أله رعایت عدالت در کیل و وزن مسأاشاره به اینکه مس

جزئى از اصل عدالت و نظم کوچک و کم اهمیتى نیست، بلکه 
 .است که حاکم بر سراسر هستى است

گوید: وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ در جایى دیگر با لحنى شدید و تهدیدآمیز مى
الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ، وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ 

واى بر » هُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ:یُخْسِرُونَ، أَ ال یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّ
فروشان! آنها که به هنگام خرید، حق خود را بطور کامل کم
گذارند، آیا آنها گیرند، و به هنگام فروش از کیل و وزن کم مىمى

کنند که در روز عظیمى برانگیخته خواهند شد، روز گمان نمى
 .(29) «رستاخیز در دادگاه عدل خدا

خوانیم که لبه حاالت بعضى از پیامبران در قرآن مجید مى حتى در
فروشى بود، و له شرک متوجه کمأتیز مبارزه آنها بعد از مس

سرانجام آن قوم ستمگر اعتنایى نکردند و به عذاب شدید الهى 
  .گرفتار و نابود شدند 

حق و عدالت و نظم و حساب در همه چیز و همه جا یک  اصوالً
اتى است، و همانگونه که گفتیم اصلى است که اصل اساسى و حی

کند، بنابراین هرگونه انحراف از بر کل عالم هستى حکومت مى
فروشى سرمایه کم این اصل، خطرناک و بد عاقبت است، مخصوصاً

برد، و اعتماد و اطمینان را که رکن مهم مبادالت است از بین مى
 .ریزدنظام اقتصادى را به هم مى

بینیم غیرمسلمانان در رعایت سف است که گاه مىأبسیار جاى ت
ناشناس، پیشقدمترند، و سعى این اصل از بعضى از مسلمانان وظیفه

اى که روى آن کنند اجناسشان را درست با همان وزن و پیمانهمى
کم و کاست به بازارهاى جهان بفرستند و اعتماد اند بىنوشته

 .(15دیگران را از این راه جلب کنند )
دانند که اگر انسان اهل دنیا هم باشد راهش همین آرى آنها مى

 .است که در معامله خیانت نکند
فروشان این موضوع نیز قابل توجه است که از نظر حقوقى کم

ضامن و بدهکار در برابر خریداران هستند و لذا توبه آنها جز به 
اند ممکن نیست، حتى اگر اداى حقوقى را که غصب کرده

ش را نشناسند باید معادل آن را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبان
 .صاحبان اصلى به مستمندان بدهند

شود به فروشى تعمیم داده مىله کمأـ نکته دیگر اینکه گاهى مس2
کارى و کوتاهى در انجام وظائف را شامل اى که هر نوع کمگونه

د، گذارشود، به این ترتیب کارگرى که از کار خود کم مىمى
دهد کارمندى که به موقع آموزگار و استادى که درست درس نمى

کند، همه شود و دلسوزى الزم را نمىسرکار خود حاضر نمى
 .مشمول این حکمند و در عواقب آن سهیمند

شامل این تعمیم  البته الفاظ آیاتى که در باال گفته شد مستقیماً
 سوره نیست، بلکه یک توسعه عقلى است ولى تعبیرى که در

خواندیم: وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزاَن أَلَّا تَطْغَوْا فِی  «الرحمن»
 .اى به این تعمیم داردالْمِیزانِ اشاره

به کسر قاف و ضم آن )بر وزن مقیاس و گاهى هم  «قسطاس»ـ 3
بر وزن قرآن نیز استعمال شده( به معنى ترازو است، بعضى آن را 

شود در دانند، و گاهى گفته مىاى رومى، و بعضى عربى مىکلمه
به معنى  «طاس» به معنى عدل و «قسط» اصل مرکب از دو کلمه

ازوى بزرگ است تر «قسطاس» اندکفه ترازو است، و بعضى گفته
 شود. به ترازوهاى کوچک هم گفته مى «میزان»در حالى که 

به هر حال قسطاس مستقیم ترازوى صحیح و سالمى است که 
 .(15کم و کاست.! )عادالنه وزن کند، بى

 اسراف در خرج و مخارج زندگی:
 ال وَ اشْرَبُوا وَ کُلُوا وَ مَسْجِدٍ کُلِّ عِنْدَ زِینَتَکُمْ خُذُوا آدَمَ بَنِی یا»

 (.16« )الْمُسْرِفِینَ یُحِبُّ ال إِنَّهُ تُسْرِفُوا

 مسجدى هر نزد را خویش آراستگى و زینت! آدم فرزندان اى»
 او زیرا مکنید اسراف و بیاشامید و بخورید و کنید اتخاذ

 (.30(. )16« )ندارد دوست را کنندگاناسراف
مال، مال »فرماید: سوره اعراف می 31امام صادق )ع( در ذیل آیه 

ها به امانت گذاشته و به آنان اجازه خداوند است، آن را نزد انسان
داده، به حد میانه بخورند و به حد اعتدال بنوشند و به حد اعتدال 
بپوشند و به حد اعتدال نکاح کنند و مرکب سواری در حد متوسط 

و با آن داشته باشند و افزون بر آن به فقیران مسلمانان برگردانند 
های زندگی اجتماعی خویش را برطرف سازند، فقط در نابسامانی

این صورت است که آنچه را در راه خوردن، نوشیدن، سواری و 
کنند حالل است و در غیر این صورت حرام، ازدواج مصرف می

کاران را دوست پس فرمود، اسراف نکنید که خداوند اسراف
 (. 31« )ندارد

 ن:اسراف در عهد و پیما
یکی دیگر از مصادیق اسراف، اسراف در عهد و پیمان است که 

 طبق آیات قرآن باید از آن دور بود:
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا »

  (.32« )بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَْهدَ کَانَ مَسْئُولًا

یتیم، جز به بهترین راه )که به نفع یتیم باشد( نزدیک  و به مال»
گاه اموالش را نشوید، تا آنکه به حدّ بلوغ و رشدش برسد. )که آن

گردانید( و به پیمان وفا کنید، که )در قیامت( از عهد و به او برمى
 (19)( 32)« پیمان سؤال خواهد شد.

به عهد خود وفا »گوید: ... سپس به مسأله وفاى به عهد پرداخته مى
)وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ « شودکنید چرا که از وفاى به عهد سؤال کرده مى

ًلا(.  إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُ
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بسیارى از روابط اجتماعى و خطوط نظام اقتصادى و مسائل سیاسى 
زند که اگر تزلزلى در همگى بر محور عهدها و پیمانها دور مى

اعتماد از بین برود به زودى نظام اجتماع آنها پیدا شود و سرمایه 
شود، به ریزد و هرج و مرج وحشتناکى بر آن حاکم مىفرو مى

همین دلیل در آیات قرآن تأکید فراوان روى مسأله وفاى به عهد 
 شده است.

عهد و پیمان معنى وسیعى دارد که هم شامل عهدهاى خصوصى در 
سب و کار و زناشویى و میان افراد در رابطه با مسائل اقتصادى و ک

گردد، و هم شامل عهد و پیمانهایى که در میان ملتها و امثال آن مى
گردد، و از آن باالتر شامل پیمانهاى الهى و حکومتها برقرار مى

شود. رهبران آسمانى نسبت به امتها و امتها نسبت به آنها نیز مى
(15.) 

 های اجتماعی:اسراف در معاشرت
مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ وَ اقْصِدْ فِی »

 (.33« )الْحَمِیرِ
رفتن، اعتدال را رعایت کن از صداى خود بکاه )و  پسرم!( در راه»)

 (33« )ترین صداها صداى خران است.هرگز فریاد مزن( که زشت
(15). 

 است، و کلمه در هر چیز به معناى حد اعتدال در آن «قصد» کلمه
به طورى که راغب گفته به معناى نقصان در نگاه کردن و  «غض»

صدا کردن است، و بنا به گفته وى غض صوت به معناى آهسته و 
کوتاه صدا کردن است، و معناى آیه این است که در راه رفتنت 

ساز، گیر، و در صدایت کوتاه و ناقص آن را پیشهروى را پیشمیانه
ها صوت خران است، که در نهایت بلندى ترین صوتکه ناخوش

 (.15... ). است

، تنها مسأله روى گرداندن از «لقمان»ناگفته پیدا است که منظور 
مردم و یا راه رفتن مغرورانه نیست، بلکه منظور مبارزه با تمام 

گونه صفات قبل از مظاهر تکبر و غرور است اما از آنجا که این
دهد، انگشت یز خود را در حرکات عادى و روزانه نشان مىهر چ

*** در آیه بعد دو برنامه روى این مظاهر خاص گذارده است. 
در برابر دو برنامه گذشته  ـ دیگر اخالقى را که جنبه اثباتى دارد

پسرم! در راه رفتنت » گوید:بیان کرده مى ـ که جنبه نفى داشت
 (.دْ فِی مَشْیِکَ )وَ اقْصِ «اعتدال را رعایت کن

و در سخن گفتنت نیز رعایت اعتدال نما و از صداى خود بکاه و »
 (.)وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ «فریاد مزن

! )إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ «ترین صداها صداى خران استچرا که زشت»
 لَصَوْتُ الْحَمِیرِ(

 امر شده:در واقع در این دو آیه از دو صفت، نهى، و به دو صفت، 
شود ، که یکى سبب مى«خودپسندى» ، و«خود برتر بینى» از «نهى»

شود که انسان نسبت به بندگان خدا تکبر کند، و دیگرى سبب مى
انسان خود را در حد کمال پندارد، و در نتیجه درهاى تکامل را 

 (.15... )دیگرى مقایسه نکند.  بروى خود ببندد هر چند خود را با
توأمند، و ریشه مشترک دارند ولى گاه  صفت غالباًگر چه این دو 
 شوند.از هم جدا مى

، زیرا تکیه روى «سخن»و  «عمل» به رعایت اعتدال در «امر» و
 اعتدال در راه رفتن یا آهنگ صدا در حقیقت به عنوان مثال است.

(34.) 

در کلیه امور مطلوب حد وسط است در راه  وَ اقْصِدْ فِی مَشْیِکَ 
تند و با عجله باشد و نه سست و آهسته بنحو متعارف در رفتن نه 

معاشرت نه زیاد گرم بگیرد و با هر کس و ناکس معاشرت کند و 
گیرى کند در صحبت نه پر حرفى کند و نه نه عزلت و کناره

ساکت بنشیند در بذل نه اسراف و نه تقتیر در عبادت نه آنکه 
مغازه مشغول ذکر شود بکلى از خلق دور شود و در بیابان و کوه و 

و نه در وظائف شرعیه کوتاهى کند در اخالق اخالق حمیده حد 
وسط بین افراط و تفریط است لذا اخالق رذیله دو برابر اخالق 

 حمیده است.
داد و فریاد و درشت صحبت نکند و اینقدر  وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ 

درک هم آهسته نباشد که جوهر نداشته باشد و طرف نشنود و 
 نکند.

إِنَّ أَنَْکرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ در میان حیوانات هیچ صوتى بدتر 
از صوت حمار نیست حتى صوت سگ و گاو و یکى از مواعظ 
لقمان که مختصر و مفید است بفرزندش که شیخ صدوق در کتاب 

 (.35) من ال یحضره الفقیه نقل فرموده
 طرز مشى مؤمنان
هاى بندگان خاص خدا واندیم که یکى از نشانهدر آیات فوق خ

کند و حتى در تواضع است، تواضعى که بر روح آنها حکومت مى
راه رفتن آنها نمایان است، تواضعى که آنها را بر تسلیم در برابر 

دارد، ولى گاه ممکن است بعضى تواضع را با ضعف و حق وامى
رز فکر خطرناکى ناتوانى و سستى و تنبلى اشتباه کنند که این ط

 است.
تواضع در راه رفتن به این نیست که سست و بى رمق گام بردارند، 
بلکه در عین تواضع گامهایى محکم و حاکى از جدیت و قدرت 

 (15بردارند. ... )
 در حدیث دیگرى در حاالت پیامبر ص آمده:
 قد کان یتکفا فى مشیه کانما یمشى فى صبب:

رفت در عین اینکه عجوالنه راه مى (ص)هنگامى که پیامبر اسالم »
داشت گویى از یک سرازیرى پائین نبود با سرعت گام برمى

به هر حال همان گونه که گفتیم کیفیت راه رفتن به  رفتمى
بردن به وضع اى است براى پىتنهایى مطرح نیست، بلکه دریچه

اى به نفوذ روح روحیات یک انسان، و در حقیقت آیه اشاره
 (.15) ...« کندفروتنى در جان و روح عباد الرحمن مى تواضع و

 حاللالزامات تربیتی اسراف در کارهای 
 اسراف در خوردن و آشامیدن حالل. عدم 1
 هااسراف در استفاده از زینت. عدم 2
 اسراف در استفاده از منابع طبیعی. عدم 3
 اسراف در عبادت. عدم 4
 اسراف در انفاق. عدم 5
 ر احکام قضاییاسراف د. عدم 6
 عدم اسراف در قتل و کیفیت قصاص قاتل. 7
 اسراف در کارهای اقتصادی. عدم 8
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 اسراف در خرج و مخارج زندگی. عدم 9
 اسراف در عهد و پیمان. عدم 10
 های اجتماعیاسراف در معاشرت. عدم 11
 

 گیرینتیجه
هاى الهى و امکانات بردارى مشروع از نعمتدین مبین اسالم بهره

داند. روى را حرام و ناروا مىزندگى را مباح، روا و اسراف و زیاده
این به این دلیل است که مسلمان به تناسب امکانات و توانایى و 
کارآیى خود، در برابر جامعه مسئولیت دارد. در این صورت، فرد 
اسراف کار به اجبار از اجراى مسئولیت و تعهدات اجتماعى خود 

دین . زندین رهگذر، بر پیکر جامعه ضربه مىماند و از ابازمى
 .اسالم، دین اعتدال، میانه روی و دوری از افراط و تفریط است

از منظر تعالیم دین اسالم، نه تنها مصرف کردن امری مذموم و 
شود. البته با رعایت ناپسند نیست، بلکه مورد تشویق هم واقع می

 : شرایط خاصی همانند

پس بخورید از آن و به مستمندان و فقیران »اطعام مستمندان: . 1
 (.3)ا «طعام دهید

 (.4) «.و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید»عدم اسراف: . 2

رو هر کس در زندگی میانه»فرمایند: روی: امام علی)ع( میمیانه. 3
روی کمبودهایش را جبران نیاز خواهد بود و میانهباشد، پیوسته بی

 «.کندمی

ای اندازهروی میانه فرمایند:ذیر: امام عسکری )ع( میعدم تب .4
 .دارد. اگر از آن مقدار بگذرد، خسیسی و بخیلی است

و مشتقات آن بارها به کار رفته « اسراف»ی در قرآن کریم واژه
استعمال شده که در هر « اسراف»است، در بیست و سه مورد لفظ 

غالب موارد، مقصود از مورد، این واژه مفهومى ویژه دارد. در 
هاى اخالقى، عقیدتى و تجاوز از حدود الهى است، ، جنبه«اسراف»

شود. قرآن کریم تنها در چهار مورد، اسراف جنبه مالى را شامل مى
گونه براى اسرافکاران اعمالشان این»فرمایند: در این زمینه می

و » (9) «اطاعت فرمان مسرفان نکنید»(؛ 5) «زینت داده شده است
جویى )و طغیان( در زمین روا داشت و او به راستى فرعون برترى 

-آنان که در هنگام انفاق نه اسراف مى» (10) «کاران بوداز اسراف

گیرند، بلکه بین این دو راه اعتدال را انتخاب کنند و نه تنگ مى
 (.8) «.کنندمى

رفتن منابع ملی است، مصرف  آنچه که مذموم و موجب هدر
ب، نامتعارف و یا عدم برخورداری از الگوی صحیح مصرف نامناس

گرایی روی و تجملگرایی، زیادهدر جامعه است که موجب مصرف
سازی مصرف بهینه و اصالح رو، فرهنگگردد. از ایندر جامعه می

ناپذیر های الگوهای مصرفی در کشور از ضروریات اجتنابزمینه
گرایی در سراف و مصرفترین آثار و پیامدهای ااست. از مهم

ها و هنجارهای جامعه اسالمی، که موجب کم رنگ شدن ارزش
 :توان به موارد زیر اشاره نمودشود، میدینی و معنوی می

 اسراف در خوردن و آشامیدن حالل. 1
 هااسراف در استفاده از زینت. 2
 اسراف در استفاده از منابع طبیعی. 3
 اسراف در عبادت. 4

 انفاقاسراف در . 5
 اسراف در احکام قضایی. 6
 عدم اسراف در قتل و کیفیت قصاص قاتل. 7
 اسراف در کارهای اقتصادی. 8
 اسراف در خرج و مخارج زندگی. 9

 اسراف در عهد و پیمان. 10
 های اجتماعیاسراف در معاشرت. 11

روی است از طرفی امر به اصالح مال و اسالم دین اعتدال و میانه
نماید ف مشخص در حد کفاف و شأن افراد میصرف آن در مصار

-از طرف دیگر از رفتارهای نابهنجار مثل اسراف و تبذیر و ثروت

 دارد. اندورزی دور می
از نگاه قرآن چگونگی گذراندن زندگی انسان از جمله نحوه دخل 
و خرج او ثأثیرگریز ناپذیر و حتمی بر چگونگی حیات جاودان 

 او در سرای آخرت دارد. 
موعه دستورات و تجویزات اسالم برای زندگی را سبک زندگی مج

اسالمی است یعنی دستوراتی که به واسطه آیات و روایات از 
شود و باعث جانب خداوند خالق حکیم به بندگان ابالغ می

 سعادت دنیا و آخرت آنان می باشد.. 
در میان ادیان اسالم به دلیل تأثیرگذاری بر سبک زندگی پیروان 

مقام برجسته را دارد زیر تنها به ارائه اصول و ارزشها کلی خود 
های مختلف بسنده نکرده و سنن و قوانین عملی بسیاری برای حوزه

 زندگی دارد 
ای را سبک زندگی که اسالم ارائه می دهد طرح مهندسی ویژه

 کند. برای کاربرد در زندگی فردی و اجتماعی فراهم    می
دینی معادله مشخصی ندارد اما با مفاهیمی گرایی در ادبیات مصرف

-مانند اسراف، تبذیر، اتالف مرتبط است اسالم دین اعتدال و میانه

روی از طرفی امر به اصالح مال و صرف آن در مصارف مشخص 
در حد کفاف و شأن افراد کرده از طرف دیگر از رفتارهای 

ته انواع نابهنجار اسراف، تبذیر، اتراف، ثروت اندورزی برحذر داش
. 4. حرام 3. مستحب 2. واجب 1مصرف در اسالم شامل مصارف 

باشد باید کلیه شأن زندگی در صراط مستقیم و . مباح می5مکروه 
حد اعتدال قرار گیرد. و معیار حد اعتدال در مورد مصرف با عرف 
است با توجه به اهمیت سبک زندگی اسالم رهبر معظم انقالب 

دند و صالح الگوی مصرف نامگذاری نمورا سال ا 88اسالمی سال 
ترین موانع پیشرفت کشور در مهمتوجه دوست را به یکی از 

نیز  75دستور کار دولت و ملت قرار دادند گرچه ایشان در سال 
و نظر به « انضباط اقتصادی داشته باشیم و اسراف نکنیم»فرمودند 

بنابراین  مهم بودن این مطلب این پیام چند سال متوالی ادامه یافت
با توجه به اهمیت موضوع هر فردی باید دین خود را به نظام 

حلهای اساسی برای توسعه مقدس جمهوری اسالمی اداء کند و راه
اقتصادی و اصالح الگو مصرف ارائه دهد )اصالح الگوی مصرف، 

ای از زندگی است که تنها اصالح مصرف نیست بلکه اصالح نحوه
 ای دارد( مصرف در آن جایگاه ویژه

چرا که قرآن از جانب خداوند متعال نازل شده است و به عقیده 
ما مسلمانان و در آیات قرآن راه رسم و زندگی و سعادت انسانی را 

 دهد.  به ما نشان می
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روی در تمام امور زندگی، قرآن کریم با دعوت به اعتدال و میانه
ندانه به در حقیقت بهترین الگوی مصرف را برای زندگی سعادتم

 دهد. آدمیان ارائه می
در آیین اسالم، درآمدهای مشروع و کسب و کار و اموال حالل، 

ای داشته و قرآن مجید آن را مایه قوام و هستی شخص جایگاه ویژه
خواند؛ آنجا و جامعه و مایه زینت و آرامش در زندگی این دنیا می

« اهلل لکم قیاما...والتوتواالسفهاء اموالکم التی جعل »فرماید: که می
 « المال و البنون زینه الحیاه الدنیا...»فرماید: و در جای دیگری می

انسان نیازهایی دارد که با توجه به امکانات موجود به رفع آنها 
پردازد و برای رسیدن به مقصود خود، در سایه فکر و تدبیر، می

ان گیرد. از دیدگاه قرآن، انسهای متعددی را به کار میروش
موجود نیازمندی است که خداوند برای رفع نیازهایش زمین را 
برای او رام کرده و امکانات و منابع آن را در اختیار وی قرار داده 
تا مصرف کند. قرآن با مطرح کردن مسئله اسراف و بیان مضرات 

روی در تمام امور زندگی، در آن و دعوت به اعتدال و میانه
را برای زندگی سعادتمندانه به  حقیقت بهترین الگوی مصرف

 .دهدآدمیان ارائه می
هدف این مقاله ارائه تبیین مبانی کاربردی الگوهای تربیتی مصرف 

باشد زیرا مصرف به خودی حالل در سبک زندگی اسالمی می
خود امری است پسندیده که مورد تأیید اسالم قرار دارد رواج 

زین شرعی امری نکوه مصرف تا حد بهینه و با رعایت اعتدال موا
-است اما زمانی که مصرف هدف زندگی قرار گیرد مزموم می

 باشد.
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