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*اسرافیفقهيارهایمع

20/10/1391تاریخ تأیید:24/3/1391تاریخ دریافت:
**ییمحمدکاظم رجادیس_________________________________________________________

***یبیخطيمهد

چکیده
اسـت و  يواژه مشـترك معنـو  نیآمده است. اگوناگونو مشتقات آن در لغت به معانی » فرّس«ماده
دارد و يقلمـرو محـدودتر  ينسبت به لغـو ی. اسراف فقهگرددیبر م» تجاوز از حد«آن به یمعانتمام

ایـ يانـه یو هزیبـه دو قسـم از اسـراف اتالفـ    ی. محقـق نراقـ  شـود ینمـ يروادهیـ شامل هـر گونـه ز  
ـ علـت نبـدو معناست که کاال نیبه ای. اسراف اتالفکندیاشاره میصیتخص ه و بـدون اسـتفاده   موج

اسـت.  یصـ یتخصاسرافهايقاکننده محتاج شود از مصدکه انفاقياتالف شود. انفاق مال به مقدار
یشرعمنتقل شده که از نظر يگریبه دياگونهآن بهتیبلکه مالک؛نشدهنوع اسراف مال تلفنیدر ا

اند.شمردهرهیگناهان کبورا جزریاسراف و تبذ،هاتیروا.شودیمشمرده اسراف 
،یعمـوم یمصـرف بـاالتر از سـطح زنـدگ    ع،ییاتـالف و تضـ  توانیمهاتیو رواهاهیاز آيریگبا بهره

در تیـ اولوتیـ و عـدم رعا تیاز حد، صرف مال در معصـ شیشأن، بخشش باییمصرف فراتر از توان مال
.اسراف استفاده کردییشناسايبرااریعنوان معرا بهیو ملیشخصيهاهیسرمايریکارگبه

.یاسراف، کفاف، وسعت در زندگيارهایمعر،یاسراف، تبذواژگان کلیدي:
,JEL:D11بنديطبقه Z12.

هـاي  اسـت کـه بـراي مرکـز بررسـی     » اسـراف هـاي معیارها و شاخص«از طرح رو برگرفتهتحقیق پیش.*
.راهبردي ریاست جمهوري در حال انجام است

:Email.(نویسنده مسئول)مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیاریاستاد. ** Smk_rajaee@yahoo.co.uk.

:.Emailمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیدانشجوي دکتري اقتصاد. *** m.kh47@yahoo.com.
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مقدمه
ي نامطلوب و نشانه بیمـاري اقتصـاد کشـور اسـت. اسـراف ماننـد ویروسـی        ااسراف پدیده

ریزي در نتیجه، برنامه؛تواند ظهور پیدا کنددرآمد ناخالص ملی میيخطرناك در تمام اجزا
براي به حداقل رساندن و سرانجام حذف آن کمک شایانی به رشد اقتصاد ملی است. الزمـه  

ریزي براي مقابله با اسراف، تعیین دقیق مفهـوم و حـدود آن اسـت.    گذاري و برنامهسیاست
هاي اسـالمی بـا روش   فقهی اسراف براساس آموزهبه دنبال کشف معیارهايروپیشتحقیق 

اجتهادي است.

تحقیقپیشینه
پـس از گـردآوري و فهرسـت معـانی     یـام د االئعوادر کتاب فقهی ) ق1417(مالاحمد نراقی

لغوي اسراف همه را به تجاوز از حد ارجاع داده است. وي اسراف را به اسـراف اتالفـی و   
اتالف، مصرف بدون نیاز و مصرف زاید بر شـأن را نیـز از   اي تقسیم کرده و افزون بر هزینه

له معیارهاي اسراف بر شمرده است.جم
ابتـدا حقیقـت   دراسۀ حول االسراف فی الکتاب و السنۀدر کتاب )1379(محمدعلی انصاري

بـا اشـاره بـه    سپس به حکم وضعی و تکلیفی آن اشاره کـرده و سـرانجام  ؛اسراف را تبیین
.کندبراي اسراف ذکر میهایی راقابرخی معیارها مصد

تجـاوز از حـدي   باور دارد» ۀاالسراف علی ضوء الشریع«در مقالهق)1423(محمد رحمانی
اسراف و حکـم تکلیفـی آن حرمـت اسـت. وي حکـم وضـعی       ،که از نظر عقال قبیح باشد

فردي کـه در مخـارج   ،مثالطور هب؛اسراف از جمله ضمان را نیز مورد بحث قرار داده است
است.زندگی مرتکب اسراف شود، ضامن خمس مقدار زاید بر متعارف نیز 

تفـاوت  دربـاره بعـد از ارائـه بحثـی    »اسراف و تبذیر«در مقاله)1388(تودشکیمجتبی باقري
شـهید  گویـد پرداخته و میاسراف و تبذیر به تبیین دو نظریه پیرامون محدوده اسراف در مصرف 

در ادامه بـه بررسـی   ويشود. میشمردهمصرف بیش از حد کفاف اسراف دارد کهباورصدر
پـردازد و نقـش دولـت را در تعیـین     تطبیقی مفهوم اسراف با مفهوم کارایی اقتصادي و فنـی مـی  

محقـق و صدرنظر بین شهید دهد. در این مقاله به اختالفمحدوده اسراف مورد بحث قرار می
دارد و بیـان مـی  شـده کردن امـوال اشـاره   تعیین مرجع تشخیص اسراف در هزینهبارهدرنراقی

داند.حکومت را مرجع میصدرعرف را مرجع دانسته و شهید نراقیمحقق
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پـس از بررسـی   هـا اسراف و تبذیر، تباهی سـرمایه در کتاب )1388(محمديناصر رفیعی
فلسـفه تحـریم   ماننـد  ی هـای بـه بحـث  ،و ذکر ادله حرمـت آن اسرافمفهوملغوي و قرآنی
راهکارهـاي برخـورد بـا   سـرانجام و ها و عوامل اسرافاسراف، ریشههايقااسراف، مصد

اسراف پرداخته است.
پس از معرفی اسراف سوزخانماناسراف باليدر کتاب )1388(اشتهارديمحمد محمدي

مورد اشـاره  هااسراف که در روایتی از هایقابه بیان مصدهاروایتو کریماز دیدگاه قرآن
ده و در پایـان بـه   کـر هاي کنترل اسراف اشـاره  در ادامه به راهويپرداخته است. واقع شده

نکوهش اسراف همت گمارده است.بارهآموزنده درهايذکر حکایت
ابتدا به یادآوري برخـی از  مصرف مدبرانه در اسالمدر کتاب )1388(سیدحسین اسحاقی

هـاي  گرایی و آسیبله مصرفئمسسپس به ؛مهم اسالم در عصر حاضر پرداختههايمصدق
اصالح آن پرداخته است.راهکارهاي یزآن و ن

ــیدي ــیداکبر س ــاس ــه 1388(نی ــرف«) در مقال ــرف و مص ــالم و  مص ــر اس ــی از منظ گرای
شناختی روش اسنادي، تحلیل محتوا و توصیفی و رویکرد جامعهبا»شناسی اقتصاديجامعه

هاي اسالمی بررسی گرایی را از دید آموزهگرایی در جامعه، مصرفبعد از تبیین آثار مصرف
گرایی و هدف قـرار دادن مصـرف آثـار منفـی     که مصرفرسیده استو به این نتیجه دهکر

اسراف، تبذیر و اتراف بوده و از دید اسالم مـذموم شـمرده   مانندسو با مفاهیمی هموداشته
شده است.
باور اسراف در قرآن و حدیثبا موضوعاي در رساله)1384(صادق غالم جمشیديمحمد

بنـابراین  ؛شـود امـوال نیـز مـی   روي در غیـر اسراف معنایی عام دارد کـه شـامل زیـاده   دارد
ده و در بخـش اول  کـر دو بخش اسراف در اموال و اسراف در غیر اموال تقسـیم  هايبحث

اسراف در اموال عمومی، تضییح اموال دیگران، اسراف در مخارج شخصـی  مانندنیز انواعی
بر شمرده است.براي آن هاي مستحبو اسراف در انفاق

در منابع پیشین، بحث جامعی درباره معیارهاي اسراف ارائه نشـده اسـت. مزیـت مقالـه    
روش صـورت جـامع بـا    در این است که مجموعه ایـن معیارهـا را اسـتخراج و بـه    روپیش

اجتهادي مورد بررسی قرار داده است.  
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مفهوم شناسی
اسراف در لغت

جهل، خطـا،  مانندمعانی ؛آمده استگوناگون انی و مشتقات آن در لغت به مع» سرف«ماده
فسـاد، ضـد قصـد، تجـاوز از حـد، افـراط، کفـر،        اغفـال، قلیـل،   اشدن و هدر رفـتن،  تلف

کـردن مـال،   الهی، عجلـه، عجلـه در خـرج   وپاش در نفقه، صرف مال در غیر طاعتریخت
،روي در گنـاه وپاش، قرار دادن شیء در غیر جاي خود، زیـاده صرف مال بدون نیاز، ریخت

ــدي،     ــزي (فراهی ــه چی ــادت ب ــی، ع ــوق اله ــاهی در اداي حق /244، ص7ق؛ ج1410کوت
، ]تـا بـی [اثیر، ابن/149، ص9ق، ج1414منظور،ابن/270، ص12ق، ج1414زبیدي، واسطی

.)362، ص2ج
ها اشاره کند ایـن مـاده را   که مصمم است در کتاب خود به اشتراك لفظی واژهفارسابن

فـارس،  آن اسـت (ابـن  بـاره ي نفـی اشـتراك لفظـی در   اداند که به معنداراي اصل واحد می
در اصـفهانی راغـب .مع داردیـک معنـاي جـا   » فسـرّ «هبنابراین واژ؛)153، ص3ج،ق1404
در کتـاب  مصـطفوي ) و 110، ص5ق، ج1412، اصـفهانی (راغـب مفردات الفاظ القرآنکتاب 
.باور دارند) به اشتراك معنوي آن 110، ص5ق، ج1402(مصطفوي، التحقیق

در اصفهانیراغب.است» تجاوز از حد«اسراف دهد معناي اصلی واژهها نشان میبررسی
) بـه ایـن مطلـب    153، ص3ق، ج1404فارس، (ابنمعجم مقائیس اللغۀدر فارسابن،المفردات

کنند.تصریح می
اسراف در فقه

روي اسراف در فقه نسبت به اسراف لغوي قلمرو محدودتري دارد و شـامل هرگونـه زیـاده   
د؛ هسـتن از آن جهت که تجاوز از حدود الهی هستند، مصداق اسراف تمام گناهانشود. نمی

آیـد هـر   زیرا در ایـن صـورت الزم مـی   ؛توانند مصداق اسراف اصطالحی نیز باشندما نمیا
هـا از روایـت .)200، ص1388اسـراف نیـز قلمـداد شـود (میرمعـزي،      گناهمصداق گناهی

شـمرده شود اتالف هر چیزي که قابلیت استفاده براي رفع نیازي را دارد اسراف استفاده می
نشـود. در  شـمرده ناچیز بودن، مـال  علتشود یا بهشمرده مال شود؛ خواه از نظر فقهیمی

شمرد، در بیان علت دورانداختن هسته خرما را اسراف میصادقروایتی پس از آنکه امام 
طبـق  .)52، ص4ق، ج1407آید (کلینی، کار می؛ زیرا آن به»ءفَإِنَّها تَصلُح للشَّی«فرماید: آن می
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بودن آن است. با توجه خرما، قابل استفادهبودن دور ریختن هستهاف، علت اسرفرمایشاین 
علـت به اینکه هسته خرما یا دور ریختن آب ته لیوان در عصر صدور روایت و در مدینه به

) و با لحاظ تعلیـل  195، ص3ق، ج1406شده است (مجلسی، نمیشمردهکمی ارزش، مال 
توان گفت اتالف در هر چیزي که قابلیت استفاده براي رفع نیازي را داشته باشد روایت، می

بنابراین اختصاص اسراف اصـطالحی حـرام   .)633ق، ص1417اسراف خواهد بود (نراقی، 
هی مـوج علـت صـورت گرفتـه   نهـا یبرخی فقوسیله بهاموال به معناي فقهی آن که به دایره

.)377، ص1، جق1419سیدیزدي، /195، ص3ق، ج1406ندارد (مجلسی، 
اسراف اتالفی و تخصیصی

کنـد. بررسـی   اي یا تخصیصی اشاره میبه دو قسم از اسراف اتالفی و هزینهنراقیمحقق 
ورت واقـع  دو صـ دهـد کـه اسـراف بـه ایـن     مربوط به اسراف نشان میهايتو روایهاهآی

ـ .)635ق، ص1417شود (نراقی، می ه اسراف اتالفی به این معناست که کاال بدون دلیل موج
هـاي قاکننده محتاج شود از مصدو بدون استفاده اتالف شود. انفاق مال به مقداري که انفاق

اي بـه  گونـه بلکه مالکیت آن به؛اسراف تخصیصی است. در این نوع اسراف مال تلف نشده
شود.میشمرده منتقل شده که از نظر شرعی اسراف دیگري

زیرا این نوع اسراف مربوط بـه  ؛موضوع اسراف تخصیصی، اموال به معناي فقهی آن است
، برابـر کردن غیـر مـال معنـا نـدارد. در     تخصیص وجوه و هزینه اموال است و هزینهچگونگی 

ـ اسـتفاده که پیش از این بیان شد در هر چیـز قابـل   اسراف اتالفی چنان شـود و  ق مـی اي محقّ
برخی از انواع اسراف تخصیصی، امري نسـبی  یزاختصاص به اموال به معناي فقهی آن ندارد. ن

متفاوت است. ممکن است سطحی از مخـارج بـراي   گوناگونبوده و صدق آن نسبت به افراد 
فـی  ، اسـراف اتال برابـر نسبت به دیگـري اسـراف نباشـد. در   ؛ اماشودشمردهشخصی اسراف 

.)195، ص3ق، ج1406مطلق اسراف بوده و نسبت به همه یکسان است (مجلسی، طور به
بـاره درآن،ذکر شده کـه پـنج مـورد   کریممرتبه در قرآن23اسراف به همراه مشتقاتش 

ـ .)76ص، 1389اشکذري، اقتصادي است (خلیلیاناسراف  قـرآن کـریم   ،هـا هدر برخی از آی
:سـراء اکنـد ( مـی برادران شـیطان معرفـی   کنندگان رااسراف،پس از نهی از اسراف و تبذیر

نقل شده است که حضرت اسراف و تبـذیر  رضادر روایت صحیحی از امام یزن.)27ـ26
در حرمـت اسـراف   .)121ص،2جق،1378(صـدوق،  انـد گناهـان کبیـره شـمرده   ورا جـز 
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رهـاي مناسـب   ارائه معیاراه تردیدي نیست، آنچه نیاز به بحث دارد تعریف دقیق اسراف از 
براي شناسایی آن است.
معیارهاي اسراف

بودن معناي اصطالحی آن، الزم اسـت  بودن معناي اسراف در لغت و محدودعامبا توجه به 
تـوان  اسراف اصطالحی تعیین شود. این معیارها را میهايقامعیارهایی براي شناسایی مصد

دست آورد.بههاو روایتهاهاز تحلیل آی
اتالف و تضییع

در » تلـف «به آن تصریح شده اتـالف اسـت. واژه   هایکی از معیارهاي اسراف که در روایت
ـ   » تـالف مـال  ا«رفتن کاال و هدر رفتن ترجمـه شـده و   لغت به هالك، از بین ي انیـز بـه معن

» تضـییع «و » ضیاع«واژه .)18، ص9ق، ج1414منظور، بردن مال است (ابنفناکردن و از بین
، 3ق، ج1404فـارس،  (ابـن رفـتن کـاال ترجمـه شـده اسـت     نیز به هـالك، فـوت و از بـین   

ـ علـت در نتیجه معناي نزدیک بـه تلـف و اتـالف دارد. شـاید بـه همـین       ؛)380ص ق محقّ
.)633ق، ص1417از این معیار به تضییع تعبیر کرده است (نراقی، نراقی

طور کلی اتالف هر چیزي که قابلیت استفاده عمدي اموال و بهبراساس این معیار اتالف
شود.میشمردهدارد، اسراف 
راجع به مالیدن آرد به بدن بعـد از اسـتفاده از   صادقگوید از امام میعبدالعزیزبناسحاق

د این کـار اسـراف اسـت.    باور دارنفرمود اشکال ندارد. گفتم مردم نوره پرسیده شد؛ امام
اصالح بدن است اسـراف نیسـت. مـن گـاهی مخلـوط آرد      باعثرمود در آنچه که فامام

مالم. اسراف در چیزي است که کنم و آن را به بدن میمرغوب با روغن زیتون را مطالبه می
.)499ص، 14ح، 6ق، ج1407اتالف مال شده و به بدن ضرر برساند (کلینی، باعث

طبق .)52، ص4، جهمانشود (استفاده میفتهگپیشنیز معیار هاروایترخیاز فحواي ب
اول، این روایت موثـق و از نظـر فقهـی    مجلسیمرحوم تصریح یزعمل آمده و نبررسی به

).193، ص3ق، ج1406معتبر است (مجلسی، 
روند، به همین جهت در عربـی  شدن از بین میمعمول با مصرفطور بهدوام کاالهاي بی

؛)787، ص1379شـود (آذرتـاش،   کار بـرده مـی  ي مصرف بهامعنبه » استهالك«معاصر واژه 
مصـرف  بـاره امـا واژه تلـف و اتـالف در   ؛بنابراین هر مصرفی با هالك و تلف همراه است

رفتن کـاال شـود   از بیناعثشود؛ بلکه به هر تصرف غیرمتعارف که بکار برده نمیهصحیح ب
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بودن اسـتفاده  ، اسرافگفتهپیشیت در روا.)121، ص8ق، ج1410شود (فراهیدي،اطالق می
واقع شده است. با وجود اینکه مالیدن پرسشاز آرد براي بهبود و اصالح پوست بدن مورد 

؛شـود نمـی شـمرده این اتالف، اسـراف  «فرمود: آرد به بدن، مصرف متعارف نیست، امام
ارائه فرمود:کلی در ادامه براي تشخیص اسراف دو قاعده.»زیرا نفعی به حال بدن دارد

.اگر اتالف مال با اصالح بدن همراه شود، مصداق اسراف نخواهد بودالف)
اگر اتالف مال به اضرار به بدن مقرون شود، مصداق اسراف است.ب) 

تـوان حـالتی را   با توجه به برقراري نسبت تضاد بین اضرار به بدن و اصـالح بـدن، مـی   
در حالی که ضـرر و  ؛مورد استفاده قرار گیردفرض کرد که مال و کاالي باارزشی براي بدن

شـامل ایـن فـرض    گفتـه پـیش یک از دو قاعـده نفعی براي بدن ندارد. در این صورت هیچ
زیـرا اطـالق   ؛اسـراف باشـد  هـاي قارسد این حالت میانه نیـز از مصـد  نظر میشود. بهنمی

هـر نـوع اتـالف و تضـییع امـوال را شـامل       » واو الَ تُسـرِفُ «و » و الَ تُبذِّر تَبذیرا«مانندهاییهآی
موردي که اتالف مال نفعی بـه حـال بـدن داشـته باشـد      پیشین فقطشود و طبق روایت می

شـود و نـه اضـرار،    بنابراین در مواردي که نه اصالح براي بدن حاصل می؛استثنا شده است
توان از عمومات و اطالقات ادله حرمت اسراف دست کشید. این مطلب مـورد تصـریح   نمی

علـت ) و بـه همـین   314، ص1ق، ج1406(مجلسـی،  اسـت  قرار گرفته مجلسـی مرحوم 
دوم را اضافی قلمداد کرده است (حـرّ در قاعده » انما«، حصر مورد استفاده از وسائلصاحب 
اسـراف در محـل بحـث،    حـد تمـایز اسـراف از غیر   ). بنابراین79، ص2ق، ج1409عاملی، 

اتالف مال براي بدن، اصالحی حاصل شـود، اسـراف   جهت. اگر در استاصالح براي بدن 
صورت نگرفته است و اگر اصالح حاصل نشود، صرف مال، مصداق اسراف اسـت. اعـم از   

آن گنـاه  البتـه اگـر همـراه بـا ضـرر نیـز بشـود        ؛باشدیا نداشتهکه براي بدن ضرر داشتهاین
تر خواهد بود.سنگین

توان به یکـی از معیارهـاي کلـی اسـراف     و تنقیح مناط از آن میپیشینبا تحلیل روایت 
اي طـور کلـی هـر چیـز قابـل اسـتفاده      دست یافت و بیان کرد که هر گونه اتالف مال و بـه 

) بدون توجیه شرعی و عقلی اسراف و حرام است.52، ص4ق، ج1407نی، (کلی
ممکـن اسـت در نگـاه    ؛ بنـابراین اتالف، صریح و روشـن نیسـتند  هايقابرخی از مصد

پیـامبر  بودن آنها اذعـان کـرد.   توان به اتالفبدوي اتالف شمرده نشوند؛ اما با کمی تأمل می
شـمارند (صـدوق،   تضـییع مـی  هـاي قاخوردن غذا در حـال سـیري را از مصـد   اکرم
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را مصـداق اتـالف و   » بال اسـتفاده گذاشـتن امـوال   «نراقیمحقق .)373، ص4ق، ج1413
؛ اسـت اتـالف پنهـان   هـاي قااین موارد از مصـد .)633ق، ص1417داند (نراقی، تضییع می

تـوان صـادرات   شود. بر این اساس میمیشمردهاسراف هايقابنابراین اتالف پنهان نیز از مصد
؛اسـراف دانسـت  هايقارویه مواد اولیه را در جایی که امکان فرآوري آن وجود دارد از مصدبی

شود.میشمردهاتالف پنهان هايقاآن از دست رفته و از مصدافزودهچرا که ارزش
اتالف تدریجی
انـد کـه در آنهـا نـوعی اتـالف      کـرده ی از اسـراف را معرفـی  هایقامصدهابرخی از روایت

نقل شـده کـه حضـرت فرمـود کمتـرین حـد       صادقخورد. از امام تدریجی به چشم می
مانده ظرف و پوشیدن لباس فاخر در هنگام کار و دور انداختن هسته اسراف دور ریختن ته

).460، ص6ق، ج1407است (کلینی، خرما
موثـق و معتبـر   گفته پیش، روایت مجلسیعالمه عمل آمده و به تصریح طبق بررسی به

.)342، ص22جق، 1404،(مجلسیاست
پوشیدن لباس زینت و پوششی است که براي حفـظ عـزت   » ابتذَالُ ثَوبِ الصونِ«منظور از 

استفاده از لباس مخصوص تجمل و .)195، ص3ق، ج1406،رود (مجلسیکار میو آبرو به
؛دهـد زینت در اوقات کار با سرعت بیشتري آن را در معرض اسـتهالك و تلـف قـرار مـی    

بنابراین حتی یک بار پوشیدن لباس تجمل در اوقات کار از آن جهت که به اتالف تدریجی 
است.مصداق اسراف انجامدمی

تـوان حکـم اسـراف را از لبـاس بـه      یو تنقیح مناط از آن، مـ گفته پیشبا تحلیل روایت 
جا از هر وسیله بـادوام  هنابمطلق کاالهاي بادوام تسري داد و به این نتیجه رسید که استفاده

باعث تلف تدریجی آن شود اسراف است.اي که گونهبهمانند لوازم خانگی 
مصرف باالتر از سطح زندگی عمومی

بندي کرد. مصـرف  معیشت، کفاف و اتراف طبقهتوان در سه سطح حداقل مصارف مالی را می
در حد حداقل معیشت، به مصارف ضروري مانند خوراك، پوشاك و نیاز به آموزش عمـومی  

اي باشد که عدم اسـتفاده از آن کسـر   گونهاگر مصرف کاالیی براي فردي بهیزشود. ناطالق می
.مصارف ضروري خواهد بودء شود، این مصرف نیز جزشمرده شأن وي 
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نام » بما یسعهم«از این سطح با تعبیر ها. در روایتکفاف استسطح دوم، مصرف در حد 
کفـاف بـه سـطحی از مصـرف گفتـه      .)561ص، 5ح، 3ق، ج1407برده شده است (کلینی، 

از آنجـا کـه   .)191، ص4، ج]تـا بـی [ثیر، انسان را برطرف کند (ابنهايشود که حاجتمی
، به آن حـد کفـاف گفتـه شـده     استداشتن این سطح از درآمد، مانع درخواست از دیگران 

.) سطح کفاف یک ناحیه مصرف است کـه در درون  387، ص8ق، ج1382است (مازندرانی،
دهـد سـطح کفـاف    نشان مـی نهایو اقوال فقهای دارد. بررسی روایتگوناگونخود سطوح 

شود. به عبارت دیگـر،  بلکه شامل هر نیاز متعارف انسان می؛داختصاص به ضروریات ندار
. منظـور از سـطح زنـدگی    اسـت کننـده  این سطح از مصرف به نوعی متضمن رفاه مصـرف 

، کفـاف مـرادف وسـعت در زنـدگی و در     هـا عمومی، همین سطح است. در بعضی روایت
در روایتـی  .)128ص،2ح، 4ق، ج1407انـد (طوسـی،  کار رفتـه مواردي به جاي یکدیگر به

بـا زکـات بـر    «فرمایـد:  گیرنده مـی زکاتوسیلهبهمصرف زکات چگونگی در صادقامام 
،3ق، ج1407(کلینـی،  » عیال خود توسعه دهد تا آنها را به سـطح زنـدگی عمـومی برسـاند    

تأمین نیازها در حد سـطح زنـدگی عمـومی اسـت. گرچـه      ،منظور از کفاف.)560ص،3ح
؛ امـا صورت واضح بیان نشـده اسـت  بهنهایکفاف و اسراف در کلمات فقتعیین حد و مرز 

البتـه شـأن   ؛مشروع، اسراف اسـت هايزائد بر احتیاجهر هزینه«اند که تصریح کردهرخیب
» افراد، متفاوت بوده و براي تشخیص مصـداق آن بایـد بـه عـرف متـدینین مراجعـه شـود       

).492، ص1ق، ج1427شیرازي، (مکارم
طور کلی هر مصرفی که از نگاه عـرف، خـارج   گرایی افراطی و بهمترفانه، تجملمصرف 

سطح سوم مصرف است.هايقااز حد متعارف باشد از مصد
کاالهاي ضروري افراد تحت تکفل خود را تأمین کنند. اگـر قـادر بـه    بکوشنددافراد بای

ر افراد در تأمین دیگکه اقتضا داردتأمین حداقل معیشت خود نبودند، اصل تکافل اجتماعی 
نیازهاي اساسی آنان بکوشند. در اموال ثروتمندان حقی براي آنان قرار داده شده است و در 

کردن شرایط تکافل اجتماعی و مسئولیت متقابل ظف به فراهمؤمعرض اینها دولت اسالمی
افراد نسبت به یکدیگر است.

اند. آنان کید بر انفاق شدهأو بیش از آن تدر مقابل، افراد توانگر تا حدي مجبور به انفاق
جویی و قناعت در مصرف تشویق اند. به صرفهاز اسراف، تبذیر و اتراف بر حذر داشته شده

وم مردم جامعه جهت داده شده است.شده و تقاضایشان به کاالهاي ضروري سطح عم
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د کفـاف و حـد   یعنـی حـ  ؛محدوده مصرف انسان مسلمان در میان دو کرانه پایین و باال
کفاف را بـراي کسـانی   هاي تقاضا در حداسراف محصور است. اصل تکافل اجتماعی زمینه

راهسازد و اصل حرمت اسراف و اتـراف کرانـه بـاال را از    فراهم می،نددارکه درآمد کافی ن
کند.هاي درونی فرد تعیین میانگیزه

سـمت کاالهـاي   سطح زندگی به سمت سـطح زنـدگی عمـومی و تقاضـاي جامعـه بـه      
ممکـن اسـت   ییبودن گرچه امر نسبی اسـت و کـاال  شود و ضروريضروري سوق داده می

براي یک نفر در ییمتفاوت باشد یا حتی ممکن است کاالگوناگونبراي افراد با درآمدهاي 
متفاوت باشد؛ در سطحی از درآمد لوکس، در سطحی دیگر ضروري یا گوناگوندرآمدهاي 
گونـاگون  در درآمـدهاي  هاي ضروري براي عموم افراد جامعه اسـالمی  اما کاال؛پست باشد

هـا یکسـان   گرچـه زنـدگی  ؛گیـرد محدود در حـد کفـاف قـرار مـی    نسبتبه در یک طیف 
ها فاحش نیست.تفاوت؛ اماشودنمی

سطح اول مصرف، مصداق اسراف نبوده و متوقف بر داشتن درآمدي کـه آن را پوشـش   
گرفتن یا در قرضوسیلهبهتواند بنابراین فرد می؛)56-33ص، 1384میرمعزي، دهد نیست (

) مصـرف مربـوط بـه    561، ص3ق، ج1407(کلینی، دریافت زکاتراهصورت استحقاق از 
دولت اسالمی، تأمین مالی کسـانی  هايهکه یکی از وظیفسطح اول را تأمین مالی کند. چنان

، (الـف) ق1424(صـدر، ندارنـد که درآمد کافی براي پوشش مصـرف سـطح اول را   است 
سطح دوم مصرف در صورتی اسراف خواهد بود که فراتـر از شـأن یـا خـارج از     .)786ص

ظـف اسـت براسـاس شـأن و     ؤاي مکننـده بنابراین هر مصرف؛کننده باشدتوان مالی مصرف
اما سطح سوم مصـرف حتـی   ؛قدرت خرید خود سبد کاالیی در ناحیه کفاف را انتخاب کند

چرا که در نظام اقتصـادي اسـالم،   ؛شودمیشمردهکننده، اسراف توان مالی مصرفبا وجود 
سطح مصرف حتی براي آنان که از سطوح درآمدي بسیار بـاالتر از سـطح متوسـط جامعـه     

رسد در نظام اقتصادي اسالم، سقف مجاز مصـرف، سـطح   نظر میدارند نیز محدود است. به
شـود. بـر ایـن اسـاس، معنـاي      میشمرده اسراف زندگی عمومی بوده و مصرف بیش از آن 

شود. روشن می» مافوق الکفاف اسراف«فرماید که میعلیامامکالم 
وي .)786ـ785صهمـان، نیز قرار گرفته است (صـدر این مطلب مورد تأکید شهید 

ی دارد و گوناگونکند که این سطح عمومی یکسان نبوده و در درون خود سطوح تصریح می
اي نیست که باعث تفاوت فاحش بـین اقشـار جامعـه و    گونههداري، ببرخالف نظام سرمایه
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تـوجهی از  قابلبنابراین سطحی از مصرف که فاصله؛(همان)شود فاصله طبقاتی پدیدآمدن
شود.شمرده میسطح عمومی زندگی افراد جامعه داشته باشد اسراف 

ق اسراف نیز به همـان  در نتیجه حد تحقّ؛در صورتی که سطح عمومی زندگی ارتقا یابد
کند.میزان ارتقا پیدا می

بودن مصرف بیش از سطح زندگی عمـومی وجـود دارد. امـام    شواهد فراوانی بر اسراف
قیمـت  پوشـیدن لبـاس گـران   علـت ) که بـه سفیان ثوريدر پاسخ برخی از صوفیه (صادق

آبی در زمان فقر و قحطی و کمپیامبر اکرم«فرماید: می،دکراعتراض وسیله حضرتبه
(کلینـی،  » ندهسـت کرد، اگر گشایش حاصـل شـود اهـل ایمـان بـه آن سـزاوارتر      زندگی می

تـوان توجـه بـه سـطح زنـدگی عمـومی را       از این پاسخ حضرت می.)65، ص5ق، ج1407
کند. به عبارت دیگـر، نـوع زنـدگی عصـر     استنباط کرد. حضرت از فقر عمومی صحبت می

داد؛ امـا در  تطبیـق مـی  وضـعیت در نتیجه حضرت مصرف خود را با آن ؛نه بودهنبوي فقیرا
یابـد و حضـرت مصـرف    زندگی عمومی نسبت به عصر نبوي ارتقا مـی صادقعصر امام 

کند.وضعیت جدید تنظیم میخود را براساس 
اش بنـا  اي را بـر سـقف خانـه   وقتی مشاهده فرمود که یکی از اصحاب، قبهاکرمپیامبر 
ـ    اعتنایی کرد. وقتی آن شخص علـت دل کميکرده به و ه را سـردي آن حضـرت را دریافـت، قب

).178-175ص،1379حسینی،دست آورد (را بهپیامبر اکرمخشنودي خراب کرد و 
بنا کرده بود، منحصر به فرد بـودن آن از  در دمشقمعاویهویژگی بارز کاخ سبز اموي که 

ابـوذر غفـاري  وقتـی  .)147ص،5ج،ق1417حیث وسعت و زیبایی بوده است (بالذري، 

اي و اي خیانت کـرده المال ساختهاگر این خانه را از بیت«گفت: معاویهآن را دید خطاب به 
.)542ص،5ج، همان» (ايدهکراي اسراف اگر از اموال خود ساخته

مصرف فراتر از توان مالی یا شأن
طور کلی دارایـی  شود اگر کسی مخارج خود را با درآمد خود یا بهاستفاده میهاياز روایت

گفتـه پـیش شدن وي بینجامـد و از طرفـی مخـارج    اي که به محتاجگونهخود تنظیم نکند به
گونـه  هـر .)103، ص1388شـهري،  ريضروري نباشد مرتکب اسراف شده است (محمدي

کننـده نبـوده و بـاالتر از آن باشـد،     مصرف غیرضروري که متناسب با تـوان مـالی مصـرف   
للْمسرِف ثَلَاثُ علَامات یأْکُلُ ما لَـیس لَـه و   «فرماید: میعلیمؤمنانامیرمصداق اسراف است. 
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لَه سا لَیم سلْبی و لَه سا لَیشْتَرِي مو خـرد مـی خـورد،  مسرف سه عالمـت دارد مـی  «؛ یعنی »ی
).167ص،3جق،1413(صدوق، »نیستيپوشد آنچه را که براي ومی

ـ  نراقیمحقق ، مجلسیمرحوم  را در ایـن  » مـا لـیس لـه   «ن عبـارت  او برخـی از لغوی
ق، 1417نراقـی،  453، ص6ق، ج1406اند (مجلسی، تفسیر کرده» ما ال یلیق بحاله«روایت به 

» الئق به حـال «ماندمشابهی هاياین تعبیر و تعبیر.)69، ص5ق، ج1416یحی، طر/ 632ص
کارگیري این هبا بررسی بیش از پانصد مورد از موارد ب.شوددر متون فقهی به وفور دیده می

دست یافتیم:ذیلهايتههاي مشابه به نکواژه و واژه
و موقعیت اجتماعی فرد است ، شأنگفتهپیشدر بیشتر موارد، منظور از حال در عبارت 

انصـاري،  /584، ص1، ج]تـا بـی [سـبزواري،  /409، ص1ق، ج1413،)شهید ثـانی عاملی ((
کـار بـرده شـده    هنیز در کنار آن ب» شأن«حتی در برخی موارد واژه.)309، ص4، جق1415
.)321، ص2، ج]تابی[خمینی، موسوي(است 

انـد.  را به تـوان مـالی تفسـیر کـرده    » به حالالئق «مجلسیمرحوم و سیدجواد عاملی
صـرف مـال در   «گویـد:  که مـی در عبارت عالمه» حال«منظور از واژه باور داردعاملی

اسـت ، کثـرت و قلّـت مـال    »غذاهاي نفیسی که الیق به حال شخص نیسـت تبـذیر اسـت   
).315، ص1جق،1406مجلسی، /74-73، ص16ق، ج1419عاملی، (

انتسـاب بـه خـانواده   علـت تواند داشته باشد. ممکن است شـأن بـه  گوناگونی میمنشأ،شأن
یا انتساب به مناصب حـاکمیتی یـا   وران اندیشهو نلمااعلم و دانش مانند ع؛خاص مانند سادات

که ممکن است منشأ شـأن ثـروت و   مانند پزشکی، قضاوت و وکالت باشد. چنانخاصمشاغل 
در نتیجـه سـطح مصـرف آنـان بـا افـراد       و س شأن افراد ثروتمنـد  سطح درآمد باشد. بر این اسا

اعتبار چنین شـأنی را از نظـر شـرعی    هامتوسط و فقیر تفاوت خواهد کرد. مفاد برخی از روایت
شأن نامیدن موقعیت مالی برتـر، از آن جهـت اسـت    .)55، ص4، جق1407کند (کلینی، تأیید می

شـمرده تر از حد مورد انتظار براي ثروتمنـد، خسـت   که از نگاه عرف ممکن است مصرف پایین
بنابراین گویا داشتن ثروت، شأن خاصی را براي صـاحب ثـروت   شود؛ يشده و سبب مالمت و

.تواند مصارف خود را با در نظر گرفتن آن تنظیم کندمیيو وآوردپدید می
گونه که بیان همانشود. میاچگونه معنگفتهپیشباید دید روایت هاتهنکاین با توجه به 

انـد؛  تفسیر کـرده » ما الیلیق بحاله«را به نباتهبناصبغدر روایت » ما لیس له«عبارت نهایشد فق
شـأن را مـذمت   بیشـتر از اگر منظور از حال، شأن و منزلت اجتماعی باشد، روایت، مصرف 
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در عـاملی ت. ده اسـ شـ شأن منشأ اثبـات حکـم   مصرف بیشتر ازکند. به عبارت دیگر می
که صرف هزینه در غذاهاي نفیسی که الئق به حـال شـخص نیسـت را    شرح کالم عالمه

(عـاملی،  »منظور از حال، توان مالی شخص اسـت «نویسد: اسراف و تبذیر شمرده است، می
درصـدد  گفتـه پـیش توان گفت روایـت  براساس این تفسیر می.)74-73، ص16ق، ج1419

ده و آن را اسراف بشمارد.کرن مالی و شأن را مذمت است مصارف فراتر از توا
باشـد.  ثروتمنـد تـر از  بسا فقیري مسـرف چه«فرماید: میصادقدر روایت موثقی امام 

کند و فقیر از غیر آنچه که بـه وي عطـا شـده    از آنچه که به وي عطا شده خرج میثروتمند
در ذیـل ایـن روایـت    کاشـانی فـیض ). مرحوم 55، ص4ق، ج1407(کلینی،» کندخرج می

شـود اگـر فقیـر امـوالش را صـرف چیـزي کنـد کـه         استفاده مـی روایتاز این «نویسد: می
مسرف خواهد بود؛ اگرچه براي شود،شمرده نمیکنند و احتیاج مهمی صرف میثروتمندان

.)172، ص10ق، ج1406کاشانی، نشود (فیضشمرده، اسراف ثروتمند
گوید:میدر روایت دیگري راوي 

خوراند و گاهی نـان معمـولی   گاهی به ما گرده [نان ترد و شیرین] و حلوا میصادقامام 
کردي! امام فرمود: تدبیر ما شدن غذا تدبیر میعرض شد کاش براي متعادل.و روغن زیتون

دهـیم و اگـر   دست خداست؛ اگر روزي ما را توسعه دهد ما نیز عطاي خود را توسعه میبه
.)279ص،6جق،1407کنیم (کلینی، تنگ کند ما نیز کمتر عطا میروزي را 

متناسب با توان مـالی آنهـا بـوده    امام معصومشود سطح مصرف از این روایت استنباط می
هـاي انـد. در روایـت  کـرده ی را تـدبیر مـی  گوناگونمالی گوناگون، مصارف وضعیتاست و در 

.)56-54، ص4ق، ج1407واقع شده است (کلینی، له مورد تأکید ئوبیش این مسدیگري نیز کم
کننـده  براساس این معیار اگر سطحی از مصرف یا مصرف خاصی با توان مـالی مصـرف  

را توجیـه  تناسب نداشته باشد و از سوي دیگر شأن و منزلتی که بتواند آن سطح از مصرف 
رف متناسـب بـا   اما اگـر مصـ  ؛مصداق اسراف خواهد بودباشد، در این صورتنداشته کند 

آیـد و  توان مالی وي باشد، دیگر بحثی از اینکه آیا باالتر از شأن وي است یا نه به میان نمی
شود که از سطح زندگی عمومی باالتر باشد.میشمردهدر صورتی اسراف 

بخشش بیش از حد
ـ   و، بذلهاها و روایتهبراساس برخی از آی ب بخشش بیش از حد اموال بـه دیگـران در قال

شـود. قـرآن   میشمردهاسراف ،دشوشدن شخص باذل ه سبب محتاجکهدیه، چنانیاصدقه 
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و الَ تَجعلْ یدك مغْلُولَۀ إِلَى عنُقـک و الَ  «فرماید: میبارهدر اینپیامبر اکرمکریم خطاب به 
هرگز دستت را بـر گردنـت زنجیـر    یعنی؛ )29:سراءا» (تَبسطْها کُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوماً محسوراً

گشـا تـا مـورد    ن(نیـز) دسـت خـود را    از حـد ) و بیش نکنکن (و ترك انفاق و بخشش ن
ن موضوع آیه شریفه اسراف انظر بسیاري از مفسربه.مانى!سرزنش قرار گیرى و از کار فرو

.)634، ص6، ج1372طبرسی، /470، ص6، ج]تابی[است (طوسی، 
:گویدمیهشام*در روایت صحیحی

اده و الَ      «شریفه درباره آیهصادقمردي از امام  صـح مو یـ ه رَ و آتُـوا حقـَّ إِذَا أَثْمـ رِهنْ ثَمکُلُوا م
فـالن  :فرمـود صـادق ) توضـیح خواسـت. امـام    141:نعـام ا» (تُسرِفُوا إِنَّه الَ یحب الْمسرِفینَ

شخص از طایفه انصار کشت و زرع داشت، زمان برداشـت همـه محصـول خـود را انفـاق      
این عمل را از ماند. خداوند متعالدر نتیجه براي خود و عیالش چیزي باقی نمی؛کردمی

.)55، ص4ق، ج1407اسراف بر شمرد (کلینی، هايقامصد
بلکه ممکن است بـا  ؛نداردشدن اختصاص به بخشش جمیع مال واضح است که محتاج

انفاق بخشی از مال نیز حاصل شود.
هـاي اش نیازمند شوند، روایـت بودن انفاق مال به حدي که فرد و خانوادهاسرافباره در

ـ .)55و 53ص، صـ 4جو566، ص3ج، همـان متعددي وارد شده است ( ق اسـراف در  تحقّ
بلکـه مـالك آن   ؛مـام مـال نـدارد   طور کلی در امور خیر، اختصـاص بـه انفـاق ت   انفاق و به

در آیه شریفه، به محتاج » محسور«صحیح واژههايکننده است. در روایتشدن انفاقمحتاج
بنابراین ترجمه آیه شریفه ایـن خواهـد   .)55، ص4، جهماندست تفسیر شده است (و تنگ

؛ويدسـت شـ  محتـاج و تنـگ  تا مورد سـرزنش قـرار گیـرى و    کنند انفاق بیش از حبود: 
فقر شود مصداق اسراف است و در صـورتی  اعثبنابراین هر حدي از انفاق غیرواجب که ب

حتی اگر بیشتر دارایی فرد را تشکیل دهد.؛اسراف نیستنینجامدکه به فقر 

تعارض اسراف و ایثار
مهم در بحث اسراف، تعارض ادله حرمت اسـراف در بخشـش امـوال بـا     هايیکی از بحث

متعدد، ایثار به مال و ترجیح دیگـران بـر   هايو روایتهاهادله استحباب ایثار است. طبق آی
أَنْفُسـهِم و لَـو کـانَ    و یؤْثرُونَ على«فرماید: خود، امري پسندیده و ممدوح است. قرآن کریم می

).628ق، ص1417(نراقی، روایت را صحیح دانسته استاین نراقیمحقق.*
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خَصاص نامؤمنـ امیـر در مـدح ایثـار   نیز). 9:حشر» (ۀبِهِم  صـدیقه طـاهره  و حضـرت و
اطعـام مسـکین،   .)8:(انسان» حبه مسکیناً و یتیماً و أَسیراًو یطْعمونَ الطَّعام على«فرماید: میحسنین

ـ  نامنـ ؤمامیـر ی انجام شده که اهـل بیـت   وضعیتیتیم و اسیر در  نیازمنـد بودنـد،   ن ه آخـود ب
، 10، ج]تـا بـی [لرزیدنـد (طوسـی،   مـی حسـنین اي که روز سوم از شـدت گرسـنگی   گونههب

امـام  وسیلهبهماجراي انفاق تمام اموال جواهرو صاحب شهید ثانیبه تصریح نیز.)211ص
، 4ق، ج1413، )شـهید ثـانی  عـاملی ( صـورت مسـتفیض نقـل شـده اسـت (     بـه حسن مجتبی

نیز روایـت مـوثقی نقـل شـده کـه در آن امـام       کافیدر .)56، ص26، ج]تابی[نجفی،/ 152ص
).18ص،4ق، ج1407کند (کلینی، به مدح ایثار پرداخته و به آیه ایثار استشهاد میصادق

فقهی با این پرسش طرح شـده اسـت کـه آیـا در امـور خیریـه       هايبااین بحث در کت
امـور خیریـه را موضـوعاً خـارج از اسـراف      نهـا یشود یا نه؟ برخی از فقق میاسراف محقّ

این حکم را بـه مشـهور   شهید ثانی.)104، ص4ق، ج1410، )شهید ثانیعاملی (دانند (می
).152، ص4جهمان،دهد (نسبت می

ق اسراف در امور خیر و تقدم ادله اسراف بر ادلـه  نیز ادله محکمی مبنی بر تحقّبرابردر 
) روایـت معتبـري نقـل شـده کـه      65، ص5ق، ج1407(کلینـی،  یکـاف ایثار وجود دارد. در 

کنـد  است. در این روایت حضرت تصریح میسفیان ثوريبا صادقمشتمل بر مناظره امام 
دو آیـه  شـدن ایـن  نهی از اسراف نسخ شده اسـت. نسـخ  هايهکه آیه ایثار و آیه اطعام به آی
ـ أَو یؤْثرُونَ على«چندان هم بعید نیست، آیه  خَصاص کانَ بِهِم لَو و هِمانصـار نـازل   بـاره در»ۀنْفُس

شده و یک قضـیه خارجیـه اسـت. ایـن قضـیه در ابتـداي هجـرت بـوده کـه مهـاجران بـا            
ویـژه تجـویز   وضـعیت این نوع ایثار به اقتضاي ؛ بنابراینبودندروروبهفراوانی هايمشکل

ده اسـت. آیـه   کراسراف آن را نسخ هايهیافتن شرایط خاص، آیشده است؛ اما پس از پایان
اسـراف  هايهوسیله آیشود با توجه به اطالقی که دارد بهشمردهاطعام نیز اگر قضیه حقیقیه 

شود. به عبارت دیگر این مدح در جایی است که عمل مصداق اسراف نباشـد. اگـر   مقید می
امیـر  تص بـه خـانواده   بـر آن تأکیـد دارنـد ـ مخـ     هـا که روایـت قضیه خارجیه باشد ـ چنان 

توان این عمـل خـاص را نیـز از اختصاصـات     اسراف میهايهبوده و به قرینه آینامنؤم
کـه حکایـت   اسراف دانسـت چنـان  هايهدانست یا آن را پیش از نزول آیامامان معصوم

بودن نزول این آیه به لحاظ زمانی، نسبت به حاکی از مقدمصادقبا امام سفیان ثورينزاع 
نیـز برخـی از   حسـن مجتبـی  امـام  وسیله بهانفاق تمام اموال بارهاسراف است. درهايهیآ
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، 4ق، ج1413، )شـهید ثـانی  عـاملی ( (انـد را دادهوياحتمال اختصـاص حکـم بـه    نهایفق
شـمرده  دلیـل لفظـی   زیرا عمل امام؛رسدنظر نمیاین حمل چندان هم بعید به.)152ص
. بـا توجـه بـه    بسـنده کـرد  شود تا اطالق آن قابل تمسک باشد و باید به قدر متیقن آن نمی
توان گفت قدر متیقن کند میشمرد و از آن نهی میاي که انفاق تمام اموال را اسراف میادله

اي گونهبهتوان بوده است. میويآن است که این عمل مختص به مجتبیحسن عمل امام 
صورت مسـتفیض نقـل شـده انفـاق تمـام      د و گفت آنچه که بهکرت را توجیه دیگر عمل حضر

بسـا امـام  چـه ؛باشـد نشـده به فقر منجر است، احتمال دارد این انفاق حضرت وسیلهبهاموال 

دو بنابراین جمع بـین ایـن  ؛کار را انجام داده استالوصول داشته که با اتکا به آن ایندرآمد قریب
ـ (ادله ایثار و ادله اسراف) مشکل است تـا جـایی کـه    هاوایتو رهاهدسته از آی بحرانـی قمحقّ

ند و جمع بـین  هستشدت متعارضبهکریم قرآن هايهآییزاخبار وارد در این باب و ن«گوید: می
وي .)147، ص13، جق1405(بحرانـی،  »اي که رفع تنافی شود بسیار مشـکل اسـت  گونهآنها به

بهترین جمع آن است که گفته شود کسی کـه توکـل   «نویسد: در ادامه در جمع بین دو طرف می
کردن بیش از الئق بـه حـال بـراي وي اسـراف     دارد انفاقوند متعالقوي و اعتماد تام به خدا

رسد چنین جمعـی  نظر می(همان). به» ندارد مسرف استهاییویژگینیست؛ اما کسی که چنین 
هـاي بلکه آیـه نهـی از بسـط یـد بـا توجـه بـه روایـت        ؛ده و دلیلی بر آن وجود نداردتبرعی بو

.)55، ص4ق، ج1407صحیحی که در تفسیر آن وارد شده، مخالف آن است (کلینی، 
تر از ادله استحباب ایثـار  رسد ادله حرمت اسراف در بخشش بیش از حد، قوينظر میبه

اسراف و استحباب ایثار باید گفت: اگـر انفـاق در   است. بر این اساس در جمع بین حرمت 
اي کـه بـراي تـأمین نیازهـاي خـود بـه       گونـه بهبینجامد؛کننده شدن انفاقراه خدا به محتاج

و الَ «ترین دلیـل آن، آیـه شـریفه    دیگران محتاج شود، این انفاق مصداق اسراف است و مهم
طسا کُلَّ الْبطْهسلبته اکتفا به اقل احتیاجات و انفاق مـازاد بـر آن، فقـط    ااست؛ ) 29:سراءا» (تَب

توانـد خـانواده و   اما وي نمـی است؛نسبت به صاحب اموال قابل قبول بوده و مصداق ایثار 
به مقـدار  کمدستآنها را ظف است نفقهؤبلکه م؛کندمجبور افراد تحت تکفلش را به ایثار 

.)415ص،10ق، ج1406کاشانی، واجب پرداخت کند (فیض

گناهصرف مال در 
ماننـد باشـد  گنـاه  اعم از اینکه مقدمـه  ـگناه   ق براساس متون روایی صرف مال در راه تحقّ

باشـد ماننـد   گنـاه  مستقل طور بهصرف مال براي خرید مشروبات الکلی یا خود صرف مال 
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،2ق، ج1380، عیاشـی /271-270ص،1361صـدوق،  شود (میشمردهـ اسراف دادنرشوه
شـیرازي، مکـارم / 116ص،2ق، ج1404، قمـی / 407ق، ص1412، اصفهانیراغب/288ص

من أنفق شیئا فـی  «فرماید:می» و ال تُبذِّر تَبذیراً«آیه بارهدرصادقامام .)86، ص12، ج1374
.)288، ص2ق، ج1380، عیاشـی » (اهللا فهو مبذر و من أنفق فی سبیل الخیر فهـو مقتصـد  غیر طاعۀ

شـمرد و آن را مصـداق تبـذیر    مـی گنـاه م سفه را صرف مال در ییکی از عالیحلّعالمه 
، نیز ضـمن تأییـد کـالم عالمـه    اردبیلیقمحقّ) و 204، ص14، ج]تابی[ی، داند (حلّمی

گویـد منظـور از   نقـل کـرده و مـی   گنـاه بودن صرف مال در را بر اسرافويادعاي اجماع 
.)488، ص]تابی[اردبیلی، مقدس(اجماع امامیه)ویژهامت است (نه اجماع، اجماع
ـ  صورت اسراف اتالفی و هم بهبهگناهاسراف در  ق صورت اسراف تخصیصی قابـل تحقّ

غلب مشروبات الکلی یا مواد مخدر منفعـت حـرام اسـت از نظـر     ااست. از آنجا که منفعت 
داق اسـراف  در نتیجه پرداخـت وجـه بـراي خریـد آنهـا مصـ      ؛شوندنمیشمرده فقهی مال 
حقیقـت از بـین نرفتـه و در اختیـار     در شده . به عبارت دیگر وجه پرداختاستتخصیصی 

شود. این میشمردهاتالف انگور ،دیگري قرار گرفته است. تبدیل انگور به مشروبات الکلی
اتالف حقیقی مال و مصداق اسراف است.

هاي شخصی و ملیکارگیري سرمایههعدم رعایت اولویت در ب
، 1366(آمـدي،  » من اشـتغل بغیـر المهـم ضـیع األهـم     «فرماید: مین علیامنؤمامیردر روایتی 

. انجامـد تر میاي به تضییع امور مهمبنابر این روایت، عدم رعایت اولویت در هر زمینه.)477ص
ملی یا شخصی بـا وجـود نیازهـاي ضـروري بـه مـوارد غیرضـروري        اساس اگر سرمایهاینبر

هاي با سود کمتر اختصـاص داده  آور به فرصتهاي سودده شود یا با وجود فرصتتخصیص دا
.)86، ص(ب)ق1424شود (صدر، میشمردهو اسراف انجامیدهشود به تضییع 

،البالغه(نهج» أَلَا و إِنَّ إِعطَاء الْمالِ فی غَیرِ حقِّه تَبذیرٌ و إِسرَاف«فرماید: مین علیامؤمنامیر
آگاه باشید که بخشش مال در غیر جاى خود تبذیر و اسراف اسـت. موضـوع   . یعنی)126خ

ویژه که روایـت طبـق نقـل    به؛المال استکالم حضرت، مطلق اموال اعم از شخصی و بیت
).31، ص4ق، ج1407ن تصریح کرده است (کلینی، ااموال شخصی مخاطببهکافی

تـوان  هاي شخصی و ملی را مـی ارگیري سرمایهکهبودن عدم رعایت اولویت در باسراف
گونـه کـه گفتـه شـد     د. همانکراسراف اتالفی و با تنقیح مناط استنباط هاياز برخی روایت
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هــاي ضــروري و در مرحلــه بعــد گــذاريگــذاري، ســرمایهمنظــور از اولویــت در ســرمایه
ورت در حـد  هـاي ضـروري ـ ضـر    گذاريهاي سودآور است. نیاز به سرمایهگذاريسرمایه

است قادرگذاريکسی که به انجام سرمایهوسیلهبهشود عدم رعایت آن وجوب ـ باعث می 
؛شـود مـی شـمرده اسراف گناه، گذاري از باب چنین سرمایهپیشینحرام باشد و طبق معیار 

گذاري در بخش مـواد غـذایی نیـاز ضـروري دارد     ی که جامعه به سرمایهوضعیتبنابراین در 
ــه کاالهــاي لــوکس و تجملــی   ــایی ســرمایهوســیلهبــهتخصــیص ســرمایه ب داري کــه توان

گناه خواهد بود.گذاري در بخش مواد غذایی را دارد از باب ترك واجب، سرمایه
هـایی کـه   گذاري در بخـش ایهبودن سرمتوان اسرافاسراف اتالفی میهاياز فحواي روایت

دور بـاره درـ را استفاده کـرد. وقتـی امـام   شرایطدیگر بودن تري دارند ـ با ثابت سودآوري کم
شمرد، به طریق اولـی  دهد و آن را مصداق اسراف میانداختن هسته خرما حساسیت به خرج می

انـداختن هسـته خرمـا از    کارگیري سرمایه را اسراف دانست. دور هباید عدم رعایت اولویت در ب
بنابراین اگر بتـوان بـا   ؛تواند نیازي از نیازهاي انسان را برآورده کندآن جهت اسراف است که می

منـد کـرد،   تـوجهی دسـت یافـت و جامعـه را از آن بهـره     گذاري در بخشی به سود قابـل سرمایه
شود.یمشمردهبازده به نوعی اتالف منابع هاي کمدادن سرمایه به بخشاختصاص

گیرينتیجهبندي و جمع
این واژه مشترك معنوي اسـت و معنـاي   ؛ اماف بیان شدهاراسی براي گوناگونگرچه معانی 

اسـراف فقهـی و در نتیجـه حـرام     هر تجاوز از حـدي  البته ؛است» تجاوز از حد«اصلی آن 
توان به دو نوع اتالفی و تخصیصـی تقسـیم کـرد. در حرمـت اسـراف     نیست. اسراف را می

گیـري از  گناهان کبیره است. با بهرهوتردیدي نیست و روایت داریم که اسراف و تبذیر جز
:را براي شناسایی اسراف معرفی کردذیلتوان معیارهاي میهاو روایتهاهآی

بردن مال است. منظـور  دو واژه به یک معنا و آن فنا کردن و از بیناین:اتالف و تضییع.1
تدریجی است.عی یا دفاز تلف اعم از تلف 

تـوان در سـه سـطح حـداقل     مصارف مـالی را مـی  :مصرف باالتر از سطح زندگی عمومی.2
دهـد  نشـان مـی  نهـا یو اقـوال فق هابندي کرد. بررسی روایتمعیشت، کفاف و اتراف طبقه

صورت متعارف مورد احتیاج انسـان باشـد.   که بهاستشامل هر چیزي)کفافاول (سطح 
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کننده است. منظور ما از سـطح عمـومی   به نوعی متضمن رفاه مصرفاین سطح از مصرف 
طور کلی هر مصـرفی  گرایی افراطی و مصرف مترفانه و بهزندگی همین سطح است. تجمل

ایـن سـطح از مصـرف اسـت.    هايقاکه از نگاه عرف، خارج از حد متعارف باشد از مصد
اشـتن درآمـدي کـه آن را    سطح اول مصرف، از حیث درآمد مصداق اسراف نبـوده و بـر د  

نیست. سطح دوم مصرف در صورتی اسراف خواهد بود کـه فراتـر از   متوقفپوشش دهد
رسد سقف مجـاز مصـرف، سـطح    نظر میکننده باشد. بهشأن یا خارج از توان مالی مصرف

شـود. در صـورتی کـه سـطح     میشمرده زندگی عمومی بوده و مصرف بیش از آن اسراف 
کند.ق اسراف نیز به همان میزان ارتقا پیدا میدر نتیجه حد تحقّ؛ابدعمومی زندگی ارتقا ی

هرگونه مصرف غیرضروري که متناسب بـا تـوان مـالی    :مصرف فراتر از توان مالی یا شأن.3
منشـأ گونـاگونی   ،کننده نبوده و بـاالتر از آن باشـد، مصـداق اسـراف اسـت. شـأن      مصرف

خـاص، علـم و دانـش،    انتساب به خـانواده علتتواند داشته باشد. ممکن است شأن بهمی
انتساب به مناصب حاکمیتی یا مشاغل مهم یا ثروت و سطح درآمد باشـد. بـر ایـن اسـاس     
شأن افراد ثروتمند و در نتیجه سطح مصرف آنان با افـراد متوسـط و فقیـر تفـاوت خواهـد      

.کنداعتبار چنین شأنی را از نظر شرعی تأیید میهاکرد. مفاد برخی از روایت
یـا  بذل و بخشش بیش از حد اموال به دیگـران در قالـب صـدقه    :بخشش بیش از حد.4

خرج بیش از دخـل  هايقاد از مصدشوشدن شخص باذل سبب محتاجکههدیه چنان
نسـبت بـه انفـاق    پیامبر اکرمشود. قرآن کریم خطاب به میشمرده بوده و اسراف 

کن (و تـرك  نهرگز دستت را بر گردنت زنجیر «فرماید: کند و میبیش از حد نهی می
) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشاى تا مورد سرزنش قرار نکنانفاق و بخشش 

ن موضوع آیه شریفه اسراف است.انظر بسیاري از مفسرمانى! بهگیرى و از کار فرو
ا خـود  یـ گناهاعم از اینکه مقدمه گناهق صرف مال در راه تحقّ:صرف مال در معصیت.5

شـود. اسـراف   میشمردهدادن، اسراف باشد مانند رشوهگناهمستقل طور بهصرف مال 
ق است.اسراف تخصیصی قابل تحقّنیزصورت اسراف اتالفی و بهگناهدر 

اگـر  هابراساس برخی روایت:هاي شخصی و ملیکارگیري سرمایههعدم رعایت اولویت در ب.6
ازهاي ضروري به موارد غیرضروري تخصـیص داده  هاي ملی یا شخصی با وجود نیسرمایه

هاي با سود کمتر (بدون وجـود مصـلحت)   هاي سودآور به فرصتشود یا با وجود فرصت
.شودمیشمردهو اسراف انجامیدهاختصاص داده شود به تضییع 



ی 
علم

مه 
صلنا

ف
می

سال
اد ا

تص
ی اق

هش
پژو

 /
بی

خطی
ي 

هد
و م

ی 
جای

م ر
کاظ

مد
مح

سید

74

و مآخذمنابع
فصـلنامه  ؛»جایگاه حقوق مصرف در اصالح الگوي مصـرف «؛آقابابایی، حسین.1

.1388، 34، ش9س، پژوهشی اقتصاد اسالمیعلمی 
انتشـارات دفتـر   قـم:  ؛غرر الحکم و درر الکلـم ؛محمد تمیمىبنعبدالواحد،آمدى.2

.1366تبلیغات اسالمى، 
مؤسسـه مطبوعـاتى   قم: ؛النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر؛محمدبن، مباركاثیرابن.3

.]تابی، [اسماعیلیان
ق.1404؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى، مقائیس اللغۀمعجم فارس، ابوالحسین؛ ابن.4
دارالفکـر للطباعـۀ و النشـر و    ، بیـروت:  3چ؛العـرب لسان؛مکرمبنمنظور، محمدابن.5

.ق1414، التوزیع
.1389،نشر نی، تهران: 12چ؛فارسی-فرهنگ معاصر عربی؛آذرنوش،آذرتاش.6
.1388قم: مؤسسه بوستان کتاب، ؛ مصرف مدبرانه در اسالماسحاقی، سیدحسین؛ .7
انتشـارات دفتـر   قم: ؛دراسۀ حول االسراف فی الکتاب و السنۀ؛انصاري، محمدعلی.8

.1379تبلیغات اسالمی، 
تهران: ، مجموعه مقاالت اصالح الگوي مصرف؛ »اسراف و تبذیر«باقري، مجتبی؛ .9

.1388، اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دفتـر انتشـارات   قـم:  ؛الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةالحدائق؛عصفوربحرانى، آل.10

ق.1405اسالمى، 
تحقیـق سـهیل زکـار و ریـاض     ؛انساب األشـراف ؛جابربنیحیىحمدبنابالذري،.11

.ق1417،دار الفکر؛ بیروت: زرکلى
قـم:  ؛تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسـائل الشـریعۀ  ؛حسنعاملى، محمدبنحرّ .12

ق.،1409البیتمؤسسه آل
؛کننـده مسـلمان  الگوي تخصیص درآمد و نظریه رفتار مصرف؛حسینی، سیدرضا.13

.1379سسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ؤم:تهران
.]تابی[، البیتمؤسسه آلقم: ؛تذکرة الفقهاء؛یوسفبن، حسن(عالمه)حلّى.14
.ق1413انتشارات اسالمى، ؛ قم: دفتر قواعد األحکام فی معرفۀ الحالل و الحرام؛ ــــــــ.15
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نـی مصـرف جامعـه اسـالمی و راهکارهـاي      مبا«اشکذري، محمدجمال؛ خلیلیان.16
.1389، 2، ش2، سمعرفت اقتصادي؛ »اصالح آن

دارالعلـم،  ؛ بیروت و دمشـق: مفردات ألفاظ القرآن؛محمدبناصفهانى، حسینراغب.17
.ق1412، الدارالشامیۀ

انتشـارات جامعـه   :قـم ؛هـا تبذیر، تباهی سرمایهاسراف و ؛محمدي، ناصررفیعی.18
.1388، المصطفی

دفتـر  قـم:  ؛(المحشّى)العروة الوثقى فیما تعم به البلوى،یزدى، سیدمحمدکاظمسید.19
.ق1419، انتشارات اسالمى

شناسـی  گرایـی از منظـر اسـالم و جامعـه    مصرف و مصرف«؛سیداکبرنیا،سیدي.20
.1388، 34، ش9س،اقتصاد اسالمیفصلنامه علمی پژوهشی؛»اقتصادي

مرکـز األبحـاث والدراسـات التخصصـیۀ للشـهید      قم: ؛ اقتصادنا؛صدر، سیدمحمدباقر.21
.(الف)ق ،1424الصدر

مرکز االبحاث و الدراسات التخصصیۀ للشـهید  ، قم: 2چ؛االسالم یقود الحیاة؛ـــــــــ.22
.(ب)ق ،1424الصدر

.ق1378انتشارات جهان، تهران: ؛عیون أخبار الرضابابویه؛بنعلىصدوق، محمدبن.23
.1361، قم: دفتر انتشارات اسالمی؛خبارمعانی اال؛ــــــــ.24
.ق1413،اسالمى، قم: دفتر انتشارات 2چ؛من ال یحضره الفقیه؛ ــــــــ.25
انتشـارات ناصـر   تهـران:  ؛البیـان فـى تفسـیر القـرآن    مجمع؛حسنبنفضل،طبرسى.26

.1372،خسرو
.ق1416، کتابفروشى مرتضوى، تهران: 3چ؛مجمع البحرین؛طریحى، فخرالدین.27
تا].، [بیداراحیاء التراث العربىبیروت: ؛التبیان فى تفسیر القرآن؛ حسنمحمدبن،طوسى.28
.ق1407، ، تهران: دار الکتب اإلسالمیۀ4؛ چتهذیب األحکام؛ ــــــــ.29
قم: ؛مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم؛علىبنینالد، زین)شهید ثانى(عاملى .30

ق.1413، سالمیامعارف همؤسس
دفتـر  قـم:  ؛مفتـاح الکرامـۀ فـی شـرح قواعـد العالّمـۀ      ؛محمـد بـن عاملى، سیدجواد.31

.ق1419،انتشارات اسالمى
.ق1380چاپخانه علمیه تهران، تهران: ؛تفسیر العیاشی؛مسعودعیاشى، محمدبن.32
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حـوزه  4سـطح  نامـه پایان؛اسراف در قرآن و حدیث؛جمشیدي، محمدصادقغالم.33
.  1384،علمیه قم

.ق1410نشر هجرت، ، قم: 2چ؛کتاب العین؛احمدبنفراهیدي، خلیل.34
.ق،1406اصفهان: کتابخانه امام امیر مؤمنان علی؛الوافیکاشانى، محمدمحسن؛ فیض.35
.ق1404مؤسسه دارالکتاب، قم: ؛تفسیر قمى؛هاشمبنابراهیمبنعلى،قمى.36
.ق1407،دارالکتب اإلسالمیۀ، تهران: 4چ؛ الکافی؛یعقوبکلینى، محمدبن.37
مؤسسـه  ، قـم:  2چ؛روضۀ المتقین فی شرح من الیحضره الفقیـه ؛مجلسى، محمدتقى.38

ق.1406، فرهنگى اسالمى کوشانبور
دارالکتـب  ، تهـران:  2چ؛آل الرسـول مرآة العقول فی شرح أخبار ؛، محمدباقرمجلسی.39

ق.1404،اإلسالمیۀ
.1388، تهران: نشر مطهر، 2؛ چسوزاسراف بالي خانماناشتهاردي، محمد؛ محمدي.40
.1388دارالحدیث، :قم؛الگوي مصرف؛ــــــــ.41
المکتبۀ الجعفریۀ تهران: ؛زبدة البیان فی أحکام القرآن؛محمداردبیلى، احمدبنمقدس.42

.]تابی[، آلثار الجعفریۀإلحیاء ا
ــیرازى، ناصــرمکــارم.43 ــدة؛ش ــاوى الجدی ــم: 2چ؛الفت ــام  ، ق ــه ام انتشــارات مدرس

ق. ،1427طالبابىبنعلى
.1374،هدارالکتب اإلسالمیتهران: ؛تفسیر نمونه؛ــــــــ.44
تا].، [بی؛ قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلمتحریر الوسیلهاهللا؛ خمینى، سیدروحموسوي.45
فصلنامه علمـی  ؛»الگوي مصرف کالن در جامعه اسالمی«؛سیدحسین،میرمعزي.46

.1384، 20ش، 5س، اقتصاد اسالمیپژوهشی 
.1388،اسالمیشهیپژوهشگاه فرهنگ و اند؛ تهران:مصرفياصالح الگو؛ـــــــ.47
دارإحیـاء  ، بیـروت: 7چ؛جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم؛نجفى، محمدحسن.48

.]تابی[،العربیالتراث 
انتشـارات  قـم:  ؛یام فی بیـان قواعـد األحکـام   عوائد اال؛محمدمهدىنراقى، احمدبن.49

ق.1417، دفتر تبلیغات اسالمى
؛تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس     ؛زبیـدى، سیدمحمدمرتضـى حسـینى   واسطى.50

ق.1414، دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیعبیروت: 




