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 چکیده
 مرز میانند. اگر هستگیری از امکانات مادی های نزدیک به هم در حوزه بهرهگری دو واژه از واژهرفاه و اشرافی

شود. می زندگی در سبک های نامطلوبمداموجب خلط مفاهیم و پی بساچه  نشود مشخصاین دو مفهوم درست 
ای با عدهو گاهی بهره نموده های الهی بیشوند و خود را از نعمتمیگاهی افراد در این زمینه دچار تفریط 

گذار در تأثیربا توضیح متغیرهای  مقالهاین  وند.شمی و غفلت از مبدا و معاد مبتال به روحیه دنیامداری، افراط
است.  زدگیفرق رفاه و رفاهبیان  صدددر مصرف مانند حد کفاف، شأن، جایگاه و حد توسعه در زندگی، 

ها های اسالم، هزینهدارد. بنا بر آموزهدر دایره اسراف و اتراف قرار و  ستایکی از مصادیق دنیاگرایی  گریاشرافی
و محدود است. بنابرین حد اسراف در جامعه اسالمی تابع رفاه  مندابطهضبلکه باشد، نمی تابع مطلق درآمد

گری این معیار، توسعه در زندگی به اشرافییابد. با عمومی است و با باال رفتن سطح رفاه در جامعه افزایش می
 انجامد. نمی
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 مقدمه

باشد، بحث رفاه است. حال توسعه ایران، یکی از مسائلی که امروزه مطرح میمی دردر جامعه اسال

مستی در دنیا و در پی آن غفلت و سر رفاه بیش از حد، دچار کریم همواره کسانی که بر اثرقرآن

اند انحرافاتی همچون تکذیب آیات الهی، تمسخر مکتب انبیاء و پیروانشان و انواع رذائل اخالقی شده

و داشتن رفاه معقول  های الهی و امکانات مادیمندی از نعمتاما در عین حال بهره کند.را مذمت می

 نماید.می را

)ص(، پس از فتوحات صدر اسالم، و به تبع خدایکی از عوامل مهم انحراف برخی از صحابه رسول 

گری در میان آنان است. همچنین در بیانات رهبر آن انحراف جامعه اسالمی، ایجاد روحیه اشرافی

مهوری کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری بارها بر پرهیز آحاد مردم، به ویژه مسئولین نظام ج

 شده است. گریزدگی و خوی اشرافیرفاه اسالمی از 

های دین مبین اسالم پرداخته است اساس آموزهگری، بررفاه و اشرافی مسألهاین مقاله به تبیین 

گری کشیده نشود. سیره اهل بیت )ع(، در از آن جهت که مقدار رفاه چقدر باید باشد تا به اشرافی

 اه بیشتر مورد توجه این نوشتار است.این مقوله، آثار و تبعات رف

 

 مفاهیم

 اصطالح لغت و رفاه در

وسع،  (779 :1428 اصفهانی، )راغب نعمت مانندهایی واژه ه است که مترادف بااواژه رفاه از ریشه رف

واژه در منابع . این ( است508 /4: 1399 )ابن فارس، فضلو ( 5/339 :1360)مصطفوی،، ترف رغد

و وسعت در لغوی به معنای آسایش و آرامش بخشیدن به زندگی و برخورداری از امکانات مادی 

 1407جوهری،؛ 277 /5 :1414؛ ابن منظور 522 /1: 1377؛ سیاح، 2 ج:1385)معین،  استزندگی 

 پردازیم:اصطالح میای است اقتصادی، به بررسی این واژه در توجه به اینکه رفاه مقولهبا. (6/2232: 

« مطلوبیت»یا « لذت»شود. در بینش متعارف، اهیمی همچون لذت و سعادت معنا میرفاه، با مف

شود و سعادت هم چیزی حسی است که در نتیجه استفاده از کاالها و خدمات گوناگون ایجاد می

شود. رفاه می تأمینبا مصرف بیشتر  جدای از آن نیست. در این نگاه، رفاه، جنبه مادی دارد و عمدتاً

ات ذهنی که به سبب تفاوت احساسات و ادراکات و تجربی عینی است، نه کامالً در نگاه متعارف، نسبتاً

شود. این نگاه همچنین رفاه را از ابعاد زمانی های متفاوت از آن میاشخاص با یکدیگر، موجب برداشت

نا که جوامع گوناگون در هر زمان، مفاهیمی متفاوت برای داند؛ به این معو مکانی، امری نسبی می

، «رفاه»پذیرد. در نظریه می تأثیررفاه قائلند. در این دیدگاه، رفاه، امری فردی است، اگرچه از جمع 

 .(1394نیا، میو)معص شودالصه میهای دنیای مادی خاقتصاد متعارف در لذت
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منزله خیر و یا مطلوبیت و به  مندیرفاه را مترادف با بهرههیوم،  بنتام و دیویدقرن هجدهم، جرمی

گیری با پول و مرتبط با آمال و اندازه آن را مقوله کمّی قابل« پیگو»خوشبختی تعریف کردند اما 

رفاه را عادالنه  «راولز جان»نمود.  ر ترجیحات و تمایالت فردب« سولر»آرزوهای فرد در نظر گرفت و 

گیرد و رفاه اجتماعی را در معنایی بسیار وسیع در نظر می «فیتز پاتریک» داند.میبودن توزیع منابع 

های نسبی که یک فرد از نظر رفاه خود با ترجیحات و نیازها، رهایی و مقایسه تأمینآن را شادکامی، 

توان ها میبا در نظر گرفتن مجموع این تعریف .(1384، پور)همایون کنددارد، تعریف می دیگران

گفت: رفاه عبارت است از بهره مندی فرد یا افراد جامعه از امکانات مادی، تا از تغذیه، مسکن، لباس، 

 بهداشت، تفریح و.. به نحوی مطلوب استفاده کنند.

کند، نگرش ویژه اسالم به مبانی های دیگر متمایز میآنچه دیدگاه اسالم را در این زمینه با دیدگاه

در منابع « خوشبختی»و « رضایت خاطر»، «مطلوبیت»، «لذت»ت. تعاریف رفاه و مفهوم آن اس

ها به سبب تفاوت در نوع نگاه اسالمی، با آنچه در اقتصاد متعارف وجود دارد متفاوت است. این تفاوت

 .(1394نیا، میو)معص ش، مبدا و مقصد اوستبه انسان، هدف آفرین

 

 گري در لغت و اصطالحاشرافي

گری به تازگی وارد فرهنگ جامعه ما شده است و در فرهنگ لغات به معنای مصطلح واژه اشرافی

نرفته است بلکه کلماتی مانند مترفین و مالء و امثال آنها که در پی خواهد آمد در متون  کاربهفعلی 

 دینی استعمال شده است. 

در فرهنگ سیاسی جهان به یکی از مکاتب حکومتی تعلق دارد که در  تشرافیاست ا ذکربهالزم  

نویسان علوم فرهنگ داند.شایسته طبقه بلندپایگان و اشراف آن جامعه می آن حکومت بر مردم را

یعنی حکومت اشراف و نجبا بر طبقات  ؛انددانسته ترا اشرافی «Aristocracy» معادل فارسی سیاسی،

گری است توجه به اینکه این مقاله در مقام بررسی مفهوم اشرافیبا .(1369، ییبابادیگر جامعه )علی

رویکردی اقتصادی در باب سبک زندگی و الگوی مصرف دارد، لذا با مقوله  و نه اشرافیت، و صرفاً

 باشد.ارتباط میمذکور که همان اشرافیت افالطونی و ناظر به حکومت نجبا بر مردم است کامال بی

الشَّرَف: ما أَشْرَفَ من األرض. و المَشْرَف: المکان تُشْرِف علیه و تعلوه. و اشراف از ماده شرف است. 

شرف، به آنچه بلندی از زمین است گویند. مشرف،  .(6/252: 1370مَشَارِف األرض، أعالیها )فراهیدى،

)معین،  های مرتفع استنهای مشرف، زمیبه محلی گویند که بر آن احاطه و برتری وجود دارد. زمین

واژه  .(4/1379، 1407 جوهرى،) شرف به معنای برتری استالشَّرَفُ: العلوّ یعنی  .(1/282: 1385

سران و بزرگواران بلندپایگان، قدر، اعیان، بزرگان، بلنداشراف جمع شریف و به معانی مردان بزرگ

البته علو که در ترجمه شرف است در قهر و غلبه  .(2/2628: 1377، )دهخدا استارجمندان و نجبا 
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 وَ خَلَقَ بِما إِلهٍ کُلُّ لَذَهَبَ إِذاً إِلهٍ  مِنْ مَعَهُ کانَ ما وَ وَلَدٍ مِنْ اللَّهُ اتَّخَذَ شود. مَاو تکبّر نیز استعمال می

خدا نه فرزندی دارد نه شریک »نی ( یع91)مؤمنون/ یَصِفُونَ عَمَّا اللَّهِ سُبْحانَ بَعْضٍ عَلى بَعْضُهُمْ لَعَال

 .«کردکرد و یکى بر دیگرى غلبه و برترى میکه در آن صورت، هر خدا مخلوق خویش تصاحب می

فرعون در زمین طغیان کرد و ظلم »( یعنی 4شِیَعا )قصص/ أَهْلَها جَعَلَ وَ اْلأَرْضِ فِی عَال فِرْعَوْنَ إِنَّ

 .(36 /5: 1367)قرشى، « ها کردپیشه گرفت و مردم آن را فرقه

گری مفهوم اشرافیگونه برداشت نمود که توان اینبا بررسی اجمالی آیات قرآن در این زمینه می

را در درون خود  استکبار، 2اسراف علو،، 1تکاثر که مفاهیمی چون اتراف،مرکب مفهومی است در قرآن 

مادی باشد، حالتی درونی است که با  گری بیشتر از آنکه مربوط به دارا بودن امکاناتاشرافی دارد.

فرهنگ افراد مرتبط است نه تمکن مالی آنها و ممکن است در افراد ثروتمند، متوسط و یا حتی فقیر 

هایی مانند پرداختن با جلوه گری هستند معموالً افرادی که دارای روحیه اشرافی وجود داشته باشد.

 کشند.همراه است برتری خود را به رخ دیگران می که معموال با ریخت و پاش و اسراف 3به تجمالت

 

 اترافمفهوم 

این  ( ترفه به معنای گستردگی در نعمت است.66:1412 راغب اصفهانی،) التُّرْفَةُ: التوسع فی النعمة

در به که گی پر ناز و نعمت و وسیعی است درحالیکه دارای زندرود می کاربهواژه در مورد شخصی 

 کندشته است، مثل فرزندی که در خانواده ثروتمند زندگی میهمت کمی دادست آوردن آن 

 .های آن استهای دنیا و شهوتشخصی که دارای تنعم و توسع در لذت( و 8/114: 1414، )فراهیدی

های دنیوی، ترف یعنی متنعم بودن به نعمت نویسدالتحقیق می صاحب (9/17: 1414)ابن منظور،

اسم  ،کلمه مترف (1/388: 1360)مصطفوی،. زندگی هایم شدن از لذتتوسعه در زندگی و متنع

: 1374، )طباطبایی. استا هروی در تلذذ از نعمتمفعول از ماده اتراف است، که به معنای زیاده

2/432) 

 

 

 

                                                                                                                   
مال و ثروت گرفتن از دیگران درجمع  را مترادف هم و به معنای رقابت و پیشی« مکاثره»و « تکاثر»راغب اصفهانی  1

 (33:1412ی، )راغب اصفهان. طلبی عنوان کرده است اندوزی و عزت
: تجاوز کردن و در گذشتن از حدّ در هر کارى که انسان آن السَّرَف .: تجاوز الحدّ فی کلّ فعل یفعله اإلنسانالسَّرَفُ 2

 (407: 1412راغب اصفهانی، ). دهدرا انجام مى
 ( تجمل به معنی زینت دادن و نیکو نمودن است.2/110: 1431 و تَحَسَّنَ. )فیومى، تَجَمُّل : بمعنَى تَزَیَّنَ 3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             4 / 24

https://mieaoi.ir/article-1-847-fa.html


 127         1399 پاییز، سي و دومفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 تفاوت معنایي واژگان رفاه و اتراف

اما ، نعمت آمده استبه معنای وسعت در  در کتب فرهنگ لغات، ترف و مشتقاتشبا وجود اینکه 

باشد در کالم خدا مطلوب میو  است کلمه رفاه که در عرف جامعه دارای بار مثبت معنوی برخالف

با وجود شباهت معنایی میان به بیان دیگر  و مورد مذمت واقع شده است. استدارای نوعی بار منفی 

این دو واژه کامال مشهود  بینآیات قرآن، تفاوت معنایی  در ها،کلمات رفاه و اتراف در لغت نامه

مندی از امکانات چگونگی بهرهحوزه  باشد. برای تفکیک مفهومی این دو واژه و دو رفتار انسانی درمی

 بِلِقاءِ  کَذَّبُوا وَ  َکفَرُوا الَّذینَ قَْومِهِ مِنْ الْمَلَأُ  قالَ وَ پردازیم:به بررسی آیات قرآن در این زمینه می مادی،

 که ما در شراف قوما»یعنی  (33/)مومنون مِثْلُکُم بَشَرٌ إِالَّ هذا ما الدُّنْیا الْحَیاةِ فِی أَتْرَفْناهُمْ وَ الْآخِرَةِ

، در مقام انکار نبوت هود، به مردم گفتند او کسی نیست مگر مندشان کرده بودیمدنیا بهره زندگی

 ستم که کسانى و»یعنی  (116)هود، مُجْرِمینَ کانُوا وَ هِفی أُتْرِفُوا ما ظَلَمُوا الَّذینَ اتَّبَعَ وَ«  مانند شما

از  الی ارْجِعُوا وَ  تَرْکُضُوا ال .«بودند بزهکار آنان و رفتند بودند آن در که نعمتى و ناز دنبال به کردند

پوشید امام حسن )ع( نقل شده است: امام به هنگام نماز و حضور در مسجد، بهترین لباس خود را مى

فرمود: خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد، و من لباس زیباى خود را براى پروردگارم و مى

د را به هنگام فرمودند: اى فرزندان آدم زینت خوسوره اعراف را تالوت مى 31پوشم و آنگاه آیه مى

 .(3/52)قرائتی:  بخورید و بیاشامید و اسراف نکنیدرفتن به مسجد با خود بردارید و 

خداوند زیبا است و زیبایی را  های خدای متعال فرمود:استفاده از نعمت هروایتی دربار )ع( درعلی

 .(6/438 :1407 کلینی،) اش ببینددوست دارد و نیز دوست دارد اثر نعمت را بر بنده

ها آورد دال بر این موضوع که سزاوارترین انسانمرحوم کلینی در باب تجمل در کافی روایاتی می

مده است وقتی سفیان ثوری در در روایتی آ منان هستند.های الهی، مؤمندی از نعمتبه بهره

ابتدا فرمود:  پوشش فاخر ایشان اعتراض کرده بود، امام یهنحو یه)ع( دربارالحرام به امام صادقمسجد

بعد فرمود: ما سزاوارترین کسانی هستیم  های آن، نیکان دنیا هستند.سزاوارترین اهل دنیا به نعمت

 .(6/439: 1407کلینی، ) هایی را که خداوند متعال عطا فرموده است، استفاده کنیمتا نعمت

برداری از منابع هرهها و بیابی به رشد اقتصادی و آبادی مزارع و سرزمیناسالم بر دستهمچنین 

خداوند شما را  آمده است: 61در سوره هود آیه  در قرآن کریم .داردکید أهای طبیعی آن تو سرمایه

در تفسیر نور در ذیل این آیه دارد: خواست از شما خواست تا در آن آبادانی کنید. از زمین پدید آورد و 

 .(4/182: 1388قرائتی، ) اسْتَعْمَرَکُمْ فِیهاخداوند، عمران و آبادى زمین است چرا که فرموده  

هاى در تفسیر نمونه نیز در این باب آمده است: در این آیه پس از اشاره به نعمت آفرینش، نعمت

کند: او کسى است که عمران هاى سرکش یادآورى مىدیگرى را که در زمین قرار داده به این انسان

و وسائل آن را در اختیارتان قرار داد. )وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها( واژه و آبادى زمین را به شما سپرد و قدرت 
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استعمار و اعمار در لغت عرب در اصل به معنى تفویض آبادى زمین به کسى است و طبیعى است که 

الزمه آن این است که وسائل الزم را در اختیار او بگذارد، این چیزى است که ارباب لغت مانند راغب 

 اند.و بسیارى از مفسران در تفسیر آیه فوق گفتهدر مفردات 

 دانان امروزی، در مبحث رفاه، بیشتر بر رفاه عموم افراد جامعه است، نه رفاه فردیتکیه اقتصاد

نموده است و نکات فراوانی در این باب   مسألهقرن قبل بر این  14اسالم در . (1386دیرباز، و)کرمی 

نیاز خواهیم که تمامی فقرا بیدر متون دینی وجود دارد. برای مثال در دعای ماه رمضان از خدا می

نظریه اسالمی مصرف،  .شوند، تمامی بدهکاران از بدهکاری رها شوند و تمامی گرسنگان سیر شوند

شوند تا شود. ابزارهای کاهش فقر مانند زکات، باعث میمنجر به رفاه کل جامعه در بلند مدت می

فقراء سوق گرایی کاهش یابد و به سمت کاالهای اساسی مورد نیاز انگیزه خرید کاالی لوکس و تجمل

 .(163: 1395)اکبریان،  پیدا کند

 

 مذمت فقر و ناداري در اسالم

های پشت قر در لغت عبارت است از نداری و وابستگی؛ فقیر در اصل به معنای کسی است که مهرهف

و ستون فقرات او شکسته باشد و چون فقر و احتیاج و نیاز مادی، به منزله شکسته شدن ستون فقرات 

ر یعنی ناتوانی عبارت دیگر، فق(. به345: 1428اند )راغب اصفهانی، است، از این لحاظ آن را فقر نامیده

نصیب ماندن از ( یا بی273: 1386زندگی )یوسفی،  نیازهای اساسیانسان در برآورده ساختن 

. (4/400: 1380)حکیمی،  کسانی که در تحت تکفّل او هستند زندگی او و تأمینچیزهایی که برای 

تعرف االشیاء مذمت فقر در اسالم، که در زبان آیات و روایات مکرر بیان شده است به مقتضای 

که به چند  باشدبیانگر جایگاه رفاه در اسالم می شوند( خودادها )اشیاء با ضد خود شناخته میباضد

های دینی مان به شدت نکوهش شده و از آن با تعابیری فقر در آموزهگردد. نمونه از آن اشاره می

فرماید: ناداری کلید بدبختی ( می)عتر از قبر یاد شده است. امام رضاهمچون، موت اکبر، عامل کفر، بد

برخی روایات از فقر به مرگ بزرگتر تعبیر شده است، مانند  در. (75/353: 1403)مجلسی،  است

فرماید: قبر بهتر از می علی)ع(. (2/192: 1412)عبده، االکبر )ع( که فرمودند: الفقر الموتسخن على

ترین چیزها و شرّ واقعى و عنوان تلخزاست و به(. فقر بسترى آفت2/21: 1407فقر است ) کلینى، 

 با بدهکارى بزرگترین بدبختى است )ع( فقرگناه معرفى شده است. از نظر على عامل زیاد شدن خطا و

تر از فقر ندیدم دم و چیزى تلخشیها را چ)ع( فرمود همه تلخیامام صادق. (28:1429)آمدی، 

کند، خود مى )ع( فرمود: انسانى را که طلب روزى(. امام)ع( به فرزندش حسن3/421: 1403)مجلسی، 

 نداشته باشد، خطاهایش فزون گردد کس روزى خود )و خانواده خود( رامالمت مکن؛ زیرا هر

 .(72/47)همان:
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ها اورهاى دینى یا اعمال دینى که به میراندن ارزشرابطه فقر با کفر و منجر شدن فقر به سستى در ب

انجامد، بعدى دیگر از آثار شوم و بازتاب هاى منفى این بلیّه اجتماعى معنوی مى هاى انسانى ووفضیلت

 است. 
 انجامدفقر نزدیک است که به کفر بی )ص( نقل فرمود:ع( به روایت از پدرانش از پیامبرامام صادق )

 نیازی او از مردم استفرماید: عزت مؤمن در بی)ع( در روایتی می. امام جواد(1/12تا:)صدوق، بی

 .(89: 1404حرانی، )

 

 زدگيرفاه مطلوب در اسالم و تفاوت آن با رفاه

زدگی در دین مبین اسالم رفاه امری مطلوب و پسندیده است و آنچه مورد مذمت قرار گرفته است رفاه

های زیادی وجود دارد که زدگی تفاوتروحیه یا رفتار اقتصادی است. میان رفاه و رفاهاست که یک 

 شود:به برخی از آنها اشاره می

زدگی رفاه کهی بشر است و باید برآورده شود درحالیرفاه یک واقعیت است که نیاز طبیع -الف

زدگی قرآن، رفاه .ن مبارزه شودیک روحیه مذموم، و یک رفتار اقتصادی نادرست است که الزم است با آ

خواهد تا از آن رفتار اقتصادی کند و از مردمان مییک رفتار اقتصادی خطرساز معرفی می عنوانبهرا 

ستون اصلی و قوام بخش اجتماع ضربه  عنوانبهاجتناب کنند؛ زیرا چنین رفتاری نه تنها به اقتصاد 

مستقیم خود قرار داده و عامل فروپاشی اجتماع از  تأثیرزند، بلکه رفتارهای اجتماعی را تحت می

 .شوداجتماعی می هایطریق جرم و جنایت و ایجاد و تقویت نابهنجاری

رفاه این است که فرد برای ایجاد توسعه در مایحتاج زندگی تالش کند، هر مقدار حاصل شد  -ب

 .دهدزدگی سوق میزدگی یک فرهنگ غلط است که افراد را به مصرفشاکر باشد؛ ولی رفاه

 زدگی، نه.رفاه، حد و اندازه دارد ولی رفاه -ج

 .گری نزدیک استزدگی با تنبلی در کار و اشرافیرفاه -د

 .شوندمی پذیریپروروی، حرص، ذلتزده گرفتار رذائل اخالقی چون تنمردم رفاه -ه

 .زدگی از نوع خواستنرفاه از جنس داشتن است، رفاه -و

 .ناپذیر استزدگی سیریدارد ولی رفاهرفاه حد  -ز

 زدگی است.بنابراین روشن است که رفاه، در اسالم مطلوب است و آنچه مذموم است رفاه
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 گذار در مصرفتأثیرحدود متغیرهاي 

 حد کفاف .1

کفاف از ماده کفّ در اصل های اسالمی تحت عنوان حد کفاف آمده است. رفاه مطلوب در آموزهحد 

 داشتن کـه آنجـا از. (6/131: 1367)قرشی،  باشدالبصر میاست مکفوف به معنى ممنوعبه معنى منع 

 است شـده گفتـه کفـاف حـد آن به است، گرانید از درخواست مانع درآمد، از یسطح

های حالتی از زندگی است که سطح درآمد انسان برای هزینه ،کفاف .(387/ 8: 1382،یمازندران)

متعارف او کافی باشد و باعث قوام و پایداری زندگی گردد، اما مصرف او از آن فراتر نرود و به حد 

زیرا اگر در مصرف شخصی یا دادن نفقه به  ؛تر نیز نباشداسراف نرسد و از سوی دیگر از آن حد پایین

 شود.ش کمتر از حد کفاف هزینه کند، تقتیر )سخت گیری و خِسَّت( نامیده میاافراد تحت سرپرستی

 آل او و فرمودند: پروردگارا به محمد و)ص( آمده که حضرت هنگام دعا میپیامبردر روایت از 

در روایتی  .(366: 1406فقه الرضا، ) کسی که آنان را دوست دارد، به مقدار عفاف و کفاف روزی بده

حضرت پاسخ ، میزان نفقه بر افراد تحت سرپرستی خود پرسید هردی از امام رضا)ع( دربارآمده است: م

 .شناسمداد: حدّ آن بین دو مکروه است. مرد گفت: فدایت شوم به خدا سوگند! آن دو امر مکروه را نمی

اسراف و خِسَّت را  ،دانی که خدای عز و جلّفرمود: خداوند تو را رحمت کند! آیا نمی گاه حضرتآن

 قَواماً  ذلِکَ  بَیْنَ کانَ وَ  َیقْتُرُوا لَمْ  وَ  یُسْرِفُوا َلمْ أَنْفَقُوا إِذا الَّذینَ  وَ فرماید:شمارد و در قرآن میناپسند می

این دو  دهند و بینورزند و خست به خرج نمیکنند و اسراف نمیکسانی که انفاق می» (67/)فرقان

روایات در مجامع روایی فراوان است که حد کفاف و رفاه زندگی را نظیر این  .«قوام و استواری است

 .(97/ 3: اند )حکیمیبیان کرده

 

 اساس شأنلزوم مصرف بر  .2

تواند داشته باشد. ممکن است شأن منشـأ گونـاگونی میکننده است که ، همان توان مالی مصرفشأن

انتساب به خـانواده خـاص، علـم و دانـش، انتساب به مناصب حاکمیتی یا مشاغل مهم یا  علتبه

ایـن اسـاس شأن افراد ثروتمند و در نتیجه سطح مصرف آنان با افـراد بـر ثروت و سطح درآمد باشـد.

ی  اعتبار چنین شأنی را از نظر شرع ،تامتوسـط و فقیـر تفـاوت خواهـد کرد. مفاد برخی از روای

 .(55/ 4: 1407کند )کلینی، می

المومنین علیه السالم به نقل از اصبغ ، به روایتی از امیرشأن مسألهدر متون فقهی برای تبیین 

پوشد آنچه را که خـرد و میمـی و خـوردمـی :سه عالمـت دارد ،: مسرفابن نباته اشاره شده است

مجلسی، محقق نراقی و برخـی از لغویـان عبـارت مرحوم  .(132/  4: 1413 )صدوق، برای وی نیست

یعنی آنچه سزاوار او در  «ما ال یلیق بحاله»را در ایـن روایت تفسیر کرده اند به « مـا لـیس لـه»
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این  .(69 /5: 1416طریحی،  /632: 1417نراقـی، ؛ 453 /6: 1403)مجلسی،  تناسب با او نیست

در بیشتر  شود.در متون فقهی به وفور دیده می« به حـالالئق »تعبیر و تعبیرهای مشابهی مانند 

؛ 1/409: 1417 ،موارد، منظور از حال در عبارات مذکور، شأن و موقعیت اجتماعی فرد است )عاملی

نیز در کنار « شأن»حتی در برخی موارد واژه  .(4/309: 1401انصـاری، ؛/1/584: تـاسـبزواری، بـی

الئق به »سیدجواد عاملی و مرحوم مجلسی  .(321 /2: 1379مینی، بـرده شـده است )خ کاربهآن 

 در عبارت عالمه« حال»ارد منظور از واژه دانـد. عاملی باور را به تـوان مـالی تفسـیر کـرده «حال

صـرف مـال در غذاهای نفیسی که الیق به حال شخص نیسـت تبـذیر »گویـد: که مـی مجلسی

: 1403مجلسی،  - 73/ 16: 1417)عاملی،  و توان مالی شخص است کثـرت و قلّـت مـال .«اسـت

1/ 315). 

از نگاه عرف شأن نامیدن موقعیت مالی برتـر، از آن جهـت اسـت که نکته قابل ذکر این است که 

تر از حد مورد انتظار برای ثروتمنـد، خسـت شـمرده شده و سبب مالمت ممکن است مصرف پایین

تواند می اوآورد و داشتن ثروت، شأن خاصی را برای صـاحب ثـروت پدید می وی شود؛ بنابراین گویا

کـه فراتـر از شأن یا خارج صرف درصورتیبراین مبنا. مصارف خود را با در نظر گرفتن آن تنظیم کند

شود اگر کسی مخارج خود استفاده می تاروای ز، اسراف خواهد بود. اکننده باشداز توان مالی مصرف

 منجر شودکه به محتاج شدن وی ایگونهبهکلی دارایـی خود تنظیم نکند  طوربهدرآمد خود یا  را با

 .(103: 1388، شـهریمحمدی ریمرتکب اسراف شده است ) ،و از طرفـی این مخـارج ضروری نباشد

از  تـر از ثروتمنـد باشـد. ثروتمندفرماید: چه بسا فقیری مسـرفیدر روایت موثقی امام صادق م

کند )کلینی، کند و فقیر از غیر آنچه که بـه وی عطـا شـده خرج میآنچه که به وی عطا شده خرج می

1407 :4/ 155). 

شـود اگـر نویسد: از این روایت استفاده مـیمرحوم فـیض کاشـانی در ذیـل ایـن روایـت می

شود، حتیاج مهمی شمرده نمیکنند و افقیـر امـوالش را صـرف چیـزی کنـد کـه ثروتمندان صرف می

در  .(10/172: 1406مسرف خواهد بود؛ اگرچه برای ثروتمند، اسراف شمرده نشود )فیض کاشانی، 

خوراند و گاهی به ما گرده ]نان ترد و شیرین[ و حلوا می )ع(گوید: امام صادقروایت دیگری راوی می

! امام دکردیمی شدن غذا تدبیر کاش برای متعادلد گاهی نـان معمـولی و روغن زیتون. عرض ش

دهـیم فرمود: تدبیر ما به دست خداست؛ اگر روزی ما را توسعه دهد ما نیز عطای خود را توسعه می

از این روایت استنباط  .(6/279: 1407)کلینی،  کنیمو اگـر روزی را تنگ کند ما نیز کمتر عطا می

آنهـا بـوده است و در وضعیت مالی گوناگون،  شود سطح مصرف امام معصوم متناسب با توان مـالیمی

مورد واقع شده است  مسألههـای دیگری نیز این انـد. در روایـتکـردهمصارف گوناگونی را تـدبیر مـی

 .(4/54: 1407)کلینی، 
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براساس این معیار اگر سطحی از مصرف یا مصرف خاصی با توان مـالی مصـرف کننـده تناسب نداشته 

ی دیگر شأن و منزلتی که بتواند آن سطح از مصرف را توجیـه کند نداشته باشد، در این باشد و از سو

صورت مصداق اسراف خواهد بود؛ اما اگـر مصـرف متناسـب بـا توان مالی وی باشد، دیگر بحثی از 

سطح شود که از آیـد و در صورتی اسراف شمرده میاست یا نه به میان نمیاینکه آیا باالتر از شأن وی 

 .باالتر باشد و متعارف جامعه زندگی عمومی

 

 توسعه و مصرف در اسالم .3

در برخی  فراتر از حد کفاف است که ،شود که رفاه مطلوبمی گونه برداشتایناز ظاهر برخی روایات 

عدم تبیین صحیح این روایات، منجر به این سوء  شود.به آن، حد توسعه در زندگی گفته می متون

 طوربهداری حاکم در جهان، الگوی مصرف برداشت خواهد شد که در اسالم نیز مانند نظام سرمایه

گونه تلقی از این روایات گونه محدودیتی در آن وجود ندارد. اینامل تابع در آمد افراد است و هیچک

 شد.گری خواهد منتهی به اشرافی قطعاً

 

 دال بر توسعه در مصرفتبیین روایات 

توسعه بر زندگی غیر از حد کفاف و  هاند که مرحل، مدعی شدهیبرخی محققان با تمسک به روایات

 مصرف مباح به دانند و آن راباالتر از حد کفاف است. آنان حد توسعه را بین حد کفاف و اسراف می

 (70 :1389ایروانی، ؛ 170 :1379 ،و رفاه )حسینی طح توسعهو س (631 :1417، )نراقی لذت هانگیز

این صورت رفاه مطلوب، مصرف در حد کفاف نیست در اند. شمرده (15: 1423تحسینیات )شاطبی، و 

الگوی مصرف، همچون  آید که در اسالم،وجود میدر نتیجه این شاِئبه بهو  استبلکه در حد توسعه 

افراد است و به هر میزان که درآمد افزایش یافت بدون در نظر داری، تابع توسعه درآمد نظام سرمایه

ای از درآمد ابطهضیابد، یعنی مصرف تابع بدون مصرف نیز افزایش می گرفتن سطح رفاه عموم جامعه،

حد و اندازه برای کسانی که است، که در این صورت توجیه شرعی برای زندگی اشرافی، و مصرف بی

 :لذا برای دفع این شبهه به بررسی این روایات می پردازیم ایجاد خواهد شد.توسعه در درآمد دارند 

مرد باید  )ع( فرمودند:در مصرف بیان شده است. امام رضا این روایت، درباره توسعهروایت اول: 

 .(4/11: 1407ی، کلین) برای عائله خود توسعه در روزی دهد تا آرزوى مرگ او را نکنند

گردد که منظور از توسعه در مقابل کفاف نیست اگر در داللت این روایت دقت شود، معلوم می

نیازهای متعارف او از طرف پدرش پرداخت  که کدام فرزند است زیرابلکه در برابر اقتار و خسّت است. 

این  د؟شود اما او همچنان بیشتر مطالبه کند و اگر پدرش پاسخ مثبت ندهد، آرزوی مرگ او را بکن

کافی ثروت و دارایی داشته باشد، ولی در رفع نیازهای  یهمردی به انداز روایت ناظر به فرضی است که
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متعارف و حد کفاف زن و فرزند خود کوتاهی کند و با خسّت و اقتار برخورد نماید، ممکن است زن و 

توسعه در برابر اقتار و خسّت  ،نفرزندش آرزوی مرگ او را داشته باشند. بنابراین، در این روایت، به یقی

 .استاست و منظور از آن، حد کفاف 

تواند برای افراد گونه می است هر انسانی که دارایی و ثروت فراوان داشته باشد، به سه ذکربهالزم 

)اقتصاد( و اسراف. اقتار و اسراف دو حد افراط و  النفقه هزینه کند که عبارتند از: اقتار، اعتدالواجب

باشد. امّا حد اعتدال و اقتصاد که بین این دو است مجاز و واجب است. به تفریطی است و مجاز نمی

 اقتار حد در نیز و اسراف حد از بیش مصرف گذشت پیشتر کهفرقان  هسور 65 ههمین جهت در آی

 ن این دو، حد قوام و مطلوب معرفی شده است.بی مصرف و گرفته قرار نهی مورد

کلینی، ) های فراوان مردی از امام صادق)ع( وارد شده است:سلبا یهحدیث ذیل دربارروایت دوم: 

های زیادی های فراوان و مرغوب، رداهای سبز زیبا و پیراهنهرگاه مردی ثروتمند، لباس (6/444 :1407

کار به ، اسرافا خود را بیارایده آنهبرخی از آنها، برخی دیگر را حفظ نماید و ب هداشته باشد تا به وسیل

 (وسعت)است که از دارایی  ه(ذوسع)آید؟ حضرت فرمود: خیر، زیرا خداوند فرمود: بر توانگر شمار می

 ( 236)بقره/ قَدَرُه. الْمُوسِعِ  . عَلَىخود هزینه کند

مصرف حد کفاف منافات دارد های متعدد با روایت، گمان شده است که استفاده از لباساین در 

که تعداد زیادی لباس داشتن با استفاده کفاف موافقت نموده است. درحالی)ع( با مصرف بیش از حد و امام

 یهها، بقیسدر حد کفاف منافات ندارد. چون در متن روایت آمده است که با استفاده از برخی از آن لبا

شدن برخی دیگر جلوگیری ها از مستهلک و مندرس کند. یعنی با پوشیدن برخی از لباسها را حفظ میلباس

 کند. این معنا هرگز با معنای حد مصرف کفاف و اعتدال منافات ندارد.می

امام صادق)ع( این روایت داللت بر تابع بودن مصرف، از توان مالی و در آمد افراد است. روایت سوم: 

نی که خداوند بر کند؛ زمامؤمن از ادب خداوند عزّ و جلّ ادب اخذ می )ص( نقل کرده است:پیامبر از

دهد و زمانی که بر وی تنگ گیرد، او نیز در زندگی تنگ وی وسعت دهد، او نیز در زندگی توسعه می

 .(12 /4: همان) گیردمی

)ص( توسعه را در برابر امساک قرار داده است. این بیان، شامل حد مصرف پیامبر، فوق در روایت

به حد مصرفی بنام توسعه ندارد. اگر درآمد انسان  شود. هچ اختصاصیحداقلی تا کمتر از اسراف می

در حد مصرف اقتار باشد و خدای متعال بر او توسعه دهد و این توسعه کمتر از  کمتر از حد کفاف و

النفقه خود به همان اندازه توسعه دهد و این حد کفاف باشد، بر او فرد الزم است که بر افراد واجب

درصدد بیان حد  انسان است. بنابراین، این روایت اصالً هاف وظیفامر همچنان تا حد کمتر از اسر

 مصرف بیش از حد کفاف نیست.  
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خدایا : خواهددعایی است که امام صادق)ع( در آن دعا رزق واسع را از خدای متعال میروایت چهارم: 

 خویش و دنیایخواهم که برای آخرت ای میاز فضل گسترده و فراوان تو، روزی واسع، حالل و پاکیزه

 .(421 /2: 1407)نوری،  در حد کفاف و گوارا  باشد

« اً لآلخرة و الدنیابالغ»صورت دعا از امام صادق)ع( نقل شده است عبارت که به مذکوردر روایت 

در این  .(8/419: 1414ابن منظور، ) در کتب لغت به معنای کفایت آمده است« بالغ» یهآمده که واژ

شود. بنابراین، از این نوعی بیان برای آن محسوب می واسع آمده و یهبالغ بعد از واژ یهروایت واژ

توان استفاده نمود که حد مصرف توسعه بیش از حد کفاف بوده و در اسالم مطلوب بیان امام)ع( نمی

د و چه بسا این بیان داللت بر توسعه در ثروت باشد که محدودیتی در اسالم برای آن وجو باشدمی

 ندارد. 

)ص( پیامبردر روایتی روایت پنجم: حدیث ذیل در باب خانه وسیع و وسیله نقلیه خوب است. 

از سعادت و خوشبختی انسان مسلمان، مسکن وسیع و همسایه خوب و وسیله سواری شایسته  فرمود:

ای داشته باشد با این های اسالمی هر مردی باید خانهبراساس آموزه .(183 /1: 1378)صدوق،  است

ای که حتی فرزندان زیر سن بلوغ حق ندارند گونهاطاق خواب مستقل برای والدین، بهها: یک ویژگی

آنان داخل اطاقشان شوند. اطاق خواب پسران باید از اطاق خواب دختران جدا باشد. محل  هبدون اجاز

افراد خانواده داشته باشد. عدم  همناسبی برای تجمع همی برای میهمانان و نیز محل پذیرایی جدای

های اخالقی افراد خانواده شود. این حد مسکن ممکن است باعث آسیب هرعایت این دستورات دربار

شود؟ در روایت از توسعه مسکن، حد کفاف است. آیا از روایت بیان شده بیش از این حد فهمیده می

ای وجود ندارد که داللت کند که مقصود از مسکن واسع، مسکن بیش از حد کفاف است. رینههیچ ق

هر ساختمانی که بیشتر از  فرماید:)ع( میدر روایات وجود دارد. امام صادق برای این برداشت، قراینی

 .(6/531: 1407، کلینی) حد کفاف باشد، در روز قیامت وبال گردن صاحبش خواهد شد

شود که مسکن بیش از حد کفاف روز قیامت وبال گردن صاحبش روایت استفاده میاز این 

توسعه در برابر  هود. پس مقصود از توسعه در مسکن در روایت به مقدار کفاف است. یعنی، واژشمی

 اقتار است. 

شده  النفقه واردق بر افراد واجببراساس مطالب بیان شده، سایر روایاتی که در باب توسعه در انفا

بر انسان صاحب نعمت، توسعه  فرمایدی که میرا باید حمل بر توسعه در برابر اقتار نمود. مانند روایت

چون کسانی که معتقدند توسعه بیش از حد کفاف است،  .(4/11: 1407کلینی، بر عائله واجب است )

این روایت تصریح به  که درحالیپندارند. درمستحبی میدانند، بلکه امر به یقین آن را واجب نمی

بندی این دو دسته روایات باید واجب است. بنابراین، در جمع ،واجب شده است و توسعه در برابر اقتار

نه توسعه در برابر حد کفاف،  ،گفت که منظور از وسعت روزی، توسعه در برابر اقتار و تا حد کفاف است
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بسیار مطلوب است. اما  ه درآمد فراتر ازحد کفافالبت باالتر از کفاف اسراف است. ،زیرا بنا بر روایات

باالتر  آنچهفرماید: مصرف و رفاه بیش از حد کفاف، اسراف و حرام است. امام علی)ع( در این باره می

 (.231 /4: 1407)کلینی،  از کفاف باشد، اسراف است

 

 حد مجاز توسعه در مصرف

کلی هر مصرفی که از نگاه عـرف، خـارج از حد متعارف  طوربهگرایی افراطی و مصرف مترفانه، تجمل

گری که سرآغاز زندگی اشرافی و گرفتار شدن افراد به خوی اشرافی های اسراف استباشد از مصداق

 است. 

محدوده مصرف انسان مسلمان در میان دو کرانه پایین و باال؛ یعنـی حـد کفـاف و حـد اسراف 

مصرف است. مصرف در چارچوب رفع نیاز مادی و معنوی تعریف رفع احتیاج، اساس محصور است. 

هوس اگر مصرف از روی نیاز نباشد بلکه از روی خواسته و میل و  .(150: 1398)موحدمنش،  دشومی

ـرف حتـی با وجود توان مالی این نوع مص. (157: 1398)کریمی،  آیدگرایی پیش میباشد، مصرف

داری، بر خالف نظام سرمایهشود؛ چرا که در نظام اقتصـادی اسـالم، کننده، اسراف شمرده میمصرف

جامعـه دارند نیز  سطح مصرف حتی برای آنان که از سطوح درآمدی بسیار بـاالتر از سـطح متوسـط

رسد در نظام اقتصادی اسالم، سقف مجاز مصـرف، سـطح زندگی عمومی بوده نظر میمحدود است. به

 :فرمایدایـن اسـاس، معنـای کالم امام علی که میشـود. بـراف شمرده میاز آن اسر و مصرف بیش

وی تصریح  .شود. این مطلب مورد  شهید صـدر نیز قرار گرفته استروشن می« مافوق الکفاف اسراف»

اگونی دارد و برخالف نظام سطوح گون ،کند که سطح عمومی یکسان نبوده و در درون خودمی

آمدن فاصله طبقاتی  ای نیست که باعث تفاوت فاحش بـین اقشـار جامعـه و پدیدگونهداری، بهسرمایه

تـوجهی از سطح عمومی زندگی راین سطحی از مصرف که فاصله قابلبناب .(786 :1424 ،صدر) شود

که سطح عمومی زندگی ارتقا یابد؛ حد درصورتی شود.افراد جامعه داشته باشد اسراف شمرده می

 کند.به همـان میزان ارتقا پیدا می تحقّق اسراف نیز

 )ع(شواهد فراوانی بر اسراف بودن مصرف بیش از سطح زندگی عمـومی وجـود دارد. امـام صادق

پوشـیدن لبـاس گـران قیمـت به حضرت اعتراض  علتبهدر پاسخ برخی از صوفیه )سفیان ثوری( که 

کرد، اگر گشایش حاصـل آبی زندگی می پیامبر اکرم در زمان فقر و قحطی و کم»فرماید: کرد، می

تـوان از این پاسخ حضرت می .(5/65: 1407)کلینـی،  .«اهـل ایمـان بـه آن سـزاوارتر هسـتند ،شـود

عبارت کند. بهفقر عمومی صحبت میتوجـه بـه سـطح زنـدگی عمـومی را استنباط کرد. حضرت از 

نتیجه حضرت مصرف خود را با آن وضـعیت تطبیـق دیگـر، نـوع زنـدگی عصـر نبوی فقیرانه بود در 

یابـد و حضـرت مصـرف امـا در عصر امام صادق زندگی عمومی نسبت به عصر نبوی ارتقا مـی .دادمـی
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حد که منتهی به زندگی اشرافی مصرف مترفانه و بی کند.خود را براساس وضعیت جدید تنظیم می

 یت پیامبر علیهم السالم و اصحاب مورد مذمت بوده است.گردد در سیره نبی مکرم اسالم و اهل بیم

اش بنـا کرده به ای را بـر سـقف خانـهوقتی مشاهده فرمود که یکی از اصحاب، قبه )ص(پیامبر اکرم

سـردی آن حضـرت را دریافـت، قبـه را خراب کرد و کرد. وقتی آن شخص علـت دل اعتناییوی کم

ویژگی بارز کاخ سبز اموی که معاویه  .(175: 1379آورد )حسینی، دست خشنودی پیامبر اکرم را به

: 1417در دمشق بنا کرده بود، منحصر به فرد بـودن آن از حیث وسعت و زیبایی بوده است )بالذری، 

ای المال ساختهویه گفت: اگر این خانه را از بیتوقتـی ابـوذر غفـاری آن را دید خطاب به معا .(5/147

 .(542 /5: ای )همانای اسراف کردهای و اگر از اموال خود ساختهخیانت کـرده

 

 گرياشرافي

 چهره اشرافیت در قرآن

دهد و اشرافیت گری هستند را مورد مذمت قرار میقرآن کریم همواره کسانی که دچار روحیه اشرافی

از نظر قرآن یکی از گری اشرافیداند. را زمینه ساز غفلت انسان و فراموشی آخرت و مبدا و معاد می

در سوره متعال  اند، خداونداست که استحقاق خشم و عذاب خداوند را پیدا نمودهههای جهنمیویژگی

 ذلِکَ  قَبْلَ کانُوا َحمیمٍ ... إِنَّهُمْ وَ  سَمُومٍ فی الشِّمالِ أَصْحابُ ما الشِّمالِ أَصْحابُ ید: وَفرمامیواقعه 

آنان در میان شعله اصحاب شمالی!! چه اصحاب شمال )یاران چپ(»یعنی  (41-45/واقعه) مُتْرَفینَ

)مست  چرا که آنان پیش از این )در دنیا( خوشگذران...  سر خواهند برده های آتش و آب جوشان ب

  .«اندبوده و مغرور نعمت(

یذ مادی و غفلت از دین و معنویت اشدن در لذگری و غرقبر همین اساس است که قرآن اشرافی

یژه زمانی که تعداد وآورد، بهشمار میسبب فساد و متالشی شدن جوامع به ترینترین و آشکاررا مهم

خود بگیرند،  اختیار پرستان خداناپرست بیشتر شوند و سلطه سیاسی و حکومتی را دراشراف و دنیا

 و متالشی شدن ارکان جامعه سرعت بیشتری خواهد گرفت.  تروند هالک

هرگاه  فرماید که:گونه مقرر میایندر سوره اسرا ن سنت و قانون اجتماعی را متعال ای خداوند

گردانیم می ران آنجا را چیرهگذران و شهوتبخواهیم شهر و دیاری را نابود گردانیم، افراد دارا و خوش

ند( پس خیز)و به مخالفت با دستورات الهی برمی پردازندبه فسق و فجور می و دیارشهر  و آنان در آن

کوبیم )و گاه آن مکان را سخت درهم میگردد و آنفرمان )وقوع عذاب( بر آنجا واجب و قطعی می

 .(16: )هود گردانیم(ساکنانش را هالک می
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 اشرافیت و طغیان در مقابل خداوند 

شهر و و ما در هیچ نماید: کریم همواره اشراف را درخط مقدم انکار و مبارزه با انبیاء معرفی میقرآن

دیارى پیامبرى انذارکننده نفرستادیم مگر اینکه مترفین آنها )همانها که مست ناز و نعمت بودند( 

کسانى که در صف اول  معموالً .(34/سبا) اید کافر هستیمی آن فرستاده شدهگفتند ما به آنچه برا

جویى و را مزاحم کامگر بودند زیرا تعلیمات انبیاء مخالفین انبیاء بودند این گروه مترف طغیان

کشیدند شان قدرت حکومت را یدک مىدیدند و همیشه براى پاسدارى مال و ثروترانى خود مىهوس

خاستند. عجب به مبارزه برمى دیدند، لذا فوراًو پیامبران را در تمام این جهات در نقطه مقابل خود مى

ما به تمام آنچه "گفتند: ه در بست مىگذاشتند، بلکاینکه آنها انگشت روى حکم و تعلیم خاصى نمى

و حتى یک گام هم با شما همراه نیستیم که این خود بهترین دلیل  "اید کافریمبرای آن مبعوث شده

 .(18/106: 1374)مکارم شیرازی  اجت و عناد آنها در برابر حق بودبر لج
آله( ظهور کرد اولین  و علیه اهلل که رسول خدا)صلینگامیگوید: هید مطهری در این باره میهش

و اعیان مکه بودند که موقعیت خود را درخطر  کسانی که به مخالفت با ایشان برخواستند، اشراف

مکه بودند  ثروتمنداناز  ناز رهبران آنان بودند که همه آنا همغیرابوجهل، ابوسفیان، ولیدبن دیدند.می

از ثروتمندان شهر  غالباً نیزمنافقین صدر اسالم  آمدند.حساب میسای این شهر بهؤو از اشراف و ر

هایی که در مکه نازل قرآن درسوره .(141 /26 ،353 /18، 3/391: 1380)مطهری،  مدینه بودند

تو را و  مرا با ثروتمندانی واگذار که فرماید:می آنها را به عذاب سخت وعده داده است و گردیدند،

 .(11)مزمل، آیهآنان را اندکی مهلت بده خود دانم و ایشان پندارند و میرسالت آسمانی را دروغ 

ت باالخره خواهند دانس ،آنان را غافل سازد، ور شوند و آرزوبگذار بخورند و بهرهفرماید: همچنین می

 .(3/حجر( )انداند و آخرت را فراموش نمودهاند این که تنها به دنیا پرداخته)که چه کار بدی کرده

آنها را ، ها و امکاناتی که در اختیار اوستدر اثر سرمست شدن از نعمت ن اشرافی و غافلانسا

بیند، چنانچه در داستان قارون در این خود را بی نیاز از همه می، بنابرداندهای خود میحاصل توانایی

-77)قصص/ عِنْدی عِلْمٍ عَلى أُوتیتُهُ  إِنَّما قالَاْلآخِرَةَ ....  الدَّارَ اللَّهُ آتاکَ فیما ابْتَغِ قرآن کریم اشاره شده: وَ

اساس علم، آن گفت: خودم برقارون مى( آتاک اللَّهُ) این خداوند است که به تو ثروت داده است( 78

لذا در طول تاریخ شاهد ظهور افرادی چون بلعم، فرعون و قارون ( عِلْمٍ عِنْدِی عَلى) .امرا پیدا نموده

 یان در مقابل خداوند متعال و فرستادگانش دچار شدند.هستیم که به طغ
  

 اشرافیت و عذاب الهي

قارون، در نخستین آیه مورد بحث بیانى آمده است که در حقیقت  هدهندبعد از ذکر ماجراى تکان

 وَ  الَْأرْضِ فِی عُلُوًّا یُریدُونَ ال لِلَّذینَ نَجْعَلُها الْآخِرَةُ الدَّارُ . تِلْکَگیرى کلى از این ماجرا استیک نتیجه
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جویى در دهیم که نه اراده برترىسراى آخرت را براى کسانى قرار مى»یعنی  (83/)قصص فَساداً ال

کنند، جوى و مفسد نیستند که اراده آن را نیز نمىتنها برترى نه .«کنندزمین دارند و نه فساد مى

آنچه سبب محرومیت انسان از مواهب  ها منزه است.از این امور پاک، و روحشان از این آلودگی قلبشان

 "در زمین فساد " ( وو علو جویى )استکبارشود در حقیقت همین دو است، برترىسراى آخرت مى

که همه گناهان در آن جمع است، چرا که هر چه خدا از آن نهى کرده حتما بر خالف نظام آفرینش 

زند لذا مایه فساد در زمین آن نظام زندگى او را بر هم مىانسان و تکامل وجود بوده، بنابراین ارتکاب 

است، ولى اهمیت  "فساد در ارض" جویى خود یکى از مصادیقو برترى "استعالء " مسألهحتى  است.

آنچه مایه ، در شرح حال و سرنوشت قارون خصوص مطرح گردد.هالعاده آن سبب شده است که بفوق

 قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ فَخَرَجَ عَلى .جویى بودمان استکبار و برترىبدبختى و هالک و نابودى او شد ه

برد که بند کفش شود که انسان از این لذت مىگاه مى خوانیممى( ع)على در حدیثى از (79/)قصص

هم شاخه  چرا که این .شوداین آیه مى مشمولاو از بند کفش دوستش بهتر باشد و به خاطر همین 

این آیه را تالوت نمود شروع به گریه کرد و  (ع)صادقهنگامى که امام . جویى استکوچکى از برترى

)مکارم  با وجود این آیه همه آرزوها بر باد رفته است و دسترسى به سراى آخرت مشکل است فرمود:

 .(16/178: 1374شیرازی، 

 

 هاي اشرافیتتاریخ اسالم و آسیب

های بسیاری حکومت اسالمی و تثبیت آن به مرور ثروت)ص( به مدینه و تشکیل پس از هجرت پیامبر

مسلمانان بعد از رحلت  های گستردهبا پیروزینصیب مسلمانان شد. در تاریخ طبری آمده است: 

شش  ،نظام به هر سواره جنگ نهاوند غنائم بسیاری را به دست آوردند. برای مثال، درآنها )ص( پیامبر

بقیه غنائم نیز به خزانه مرکزی فرستاده شد که ازجمله  .(133/ 4 :1351، )طبری هزار درهم رسید

که بهای واقعی آن ای از جواهرات بود که دو میلیون درهم فروخته شد، درحالیآن غنائم، صندوقچه

های هنگفتی که به خزانه سرازیر شد که تنها خراج خراج .(4/117: )همان میلیون درهم بود چهار

ها و توزیع سرازیر شدن ثروت .(216 :1377، بالذری) رسیدیون دینار میمیلچهار سرزمین مصر به 

ای که برخی از صحابه گونهعنوان طبقه نو اشراف گردید. بهای بهگیری پدیدهناهمگون آن سبب شکل

رسید، هزار دینار میثروت زبیر پس از مرگ به پنجاه )ص( در صف مقدم این طبقه قرار داشتند.پیامبر

از امالک  هجا گذاشت. طلحه هزار اسب و هزار غالم و کنیز و امالک بسیاری که از خود بهبه همرا

های بادآورده و روحیه ثروت باالخره این .(216: 1377 ،بالذری) ق روزانه هزار دینار درآمد داشتاعر

مرفه و  )ص( اثر خود را گذاشت. این طبقهپیامبراول  دست میان مسلمانان و صحابه در گریاشرافی

گستر ثروت زده، مانند طلحه و زبیر اولین کسانی بودند که پس از آغاز حکومت توحیدی و عدل
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و پس از آنها معاویه در کاخ  ساز جنگ جمل گردیدند)ع( به مخالفت با ایشان پرداختند و زمینهعلی

 سبز اموی در شام ادعای خالفت نمود و جنگ صفین را به راه انداخت.

 

 گري در مبارزه با اشرافيسیره علوي 

 آغازشده سابق خلفای دوره در که شوم  )ع( مبارزه سختی را با این پدیدهعلی پس از به قدرت رسیدن

کنندگان و تمام بیعت حضور اگر :فرمایندمی چنین البالغهدر خطبه سوم نهج حضرت. آغاز کردند بود،

عهدی که خداوند عالم از دانشمندان گرفته  خاطر وجود یاور نبود، و اگر نبودمن به بودن حجت بر

بارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ مظلومی سکوت ننمایند، دهنه شتر حکومت را که در برابر شکم

  ساختم.رهایش می و انداختمبر کوهانش می

محض اینکه  به حکومت رسیدند اولین کاری که کردند مبارزه با این پدیده شوم، یعنی  به ایشان

 جامعه بود. و از طرف دیگر سعی در رسیدگی به فقرا و ضعفای بود ثروت انباشت گری ویاشراف

زیستی مسئوالن ات فراوانی داشتند تا جایی که نظارت سختی بر روی عملکرد )ع( در مورد سادهعلی

گزاران خود یک روایتی حتی به مسئولین و کار کارگزاران خود در مناطق مختلف داشتند. حضرت در

حنیف حاکم بصره بنکند. حضرت به عثمانا را نهی میهگران جامعه آننشینی با اشرافهم از

کردم مهمانی مردم را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و گمان نمی» فرماید:می

که حنیف این بود بنگناه عثمان (45نهج البالغه، نامه )  .«اندشدهشان بر سر سفره دعوتدانثروتمن

که با این حضرت عالوه با در مجلسی اشرافی شرکت کرده بود که در آن مجلس از فقرا خبری نبود.

 عباسابن به کردند حضرتکردند با فقر و فاقه نیز مبارزه میپرستی مبارزه میگری و تجملاشرافی

شان چه اندازه نزد تو فرماید: بنگر از غالت مسلمانان و غنائم متعلق به ایبرای مبارزه با فقر چنین می

مانده آن را نیز نزد نیازشان کنی و باقیآن را میان مردم منطقه خود قسمت کن تا بی است گردآمده

 .(106: 1418منقری، ما بفرست تا میان مردم قسمت کنیم )

خداوند  .تهیدستی گرسنه نماند جز با منع ثروتمندفرماید: می 328 البالغه،حمکتت در نهجحضر

)ع( در روایت دیگر تبعات سوء خواهد کرد. علی بازخواست ازثروتمندان را فقیران واالمقام، گرسنگی

دهد و مقام کسی به سخنان او گوش نمی ای فرزندم! فقیر حقیر است و: کندگونه تبین میفقر را این

نند. اگر زاهد باشد او را نادان و داگو میگو باشد، مردم او را دروغگردد. اگر فقیر راستاو شناخته نمی

گردد: ضعف در یقین، دانند. فرزندم! هرکس گرفتار فقر شد به چهار خصلت گرفتار میجاهل می

دستی به خداوند پناه در چهره، پس از فقر و تهیی نقصان در عقل، سستی در دین و کمی در حیا

های فقیر را طور مطلق انساند بهخواهدر این روایت حضرت نمی .(110: 1363شعیری، ) بریممی

های فقیری که به درجات باالی علم و دانش و دین و یقین بسا انسانمورد سرزنش قرار دهد بلکه چه
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اند. بلکه منظور حضرت این است که این فقر برای طبقات پائین جامعه که ایمانشان ضعیف رسیده

افراد عنی فقر ممکن است از شدت فشاری که بر تواند تبعات بدی را به همراه داشته باشد، یاست می

های روحی روانی کرده و ها را دچار بحرانکند، اگر یقین آنها و دین آنها ضعیف باشد، آنایجاد می

اندوزی )ع( با ثروتعلیها هم بشود. لذا دین آن گاهی اوقات ممکن است که حتی منجر به از بین رفتن

شدت مخالف است و ایشان سعی دارد که بین ای دیگر بهن عدهای و گرسنه و فقیر بودفراوان عده

 طبقات باال و پائین جامعه فاصله بسیار نباشد که در هر دو صورت خطرآفرین است.

خود حضرت پیشتاز ساده زیستی در این زمینه بودند: آگاه باشید، امام شما از تمام دنیایش به دو 

پس به خدا قسم، من از دنیای شما  ناعت نموده است...جامه کهنه، و از خوراکش به دو قرص نان ق

ام جامه کهنه دیگری ای برنداشته و عوض این جامه کهنهطالیی نیندوخته و از غنائم بسیار آن ذخیره

گوید: شب نوزدهم رمضان برای افطار کلثوم دخترعلی)ع( میام .(45)نهج البالغه، نامه  امآماده نکرده

ماده کردم. پس از فراغت نماز بر سر افطار حاضر شد، به آپدرم دو قرص نان و جو و شیر و نمک 

خورم و غذایش نگاه کرد و فرمود: دخترم اگر یکی از این دو طعام را برنداری به خدا قسم چیزی نمی

 .(2/272: 1407، مجلسینمک خورد ) قرصی نانی با

 

 گري انقالب اسالمي و خطر اشرافي

ساده زیستی ه گری هشدار دادند و مسئوالن را بافیشر( بارها، نسبت به پدیده شوم اره)خمینی امام

آن روزى که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما  تا جائی که فرمودند: امرکرد

ها خیلى صدمه خوردیم. نشینطول مشروطیت از این کاخ در . ما..وانیمخملت را بفاتحه دولت و 

که  که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد آن روزى.. نشین بود.هاى ما مملو از کاخمجلس

بکند، آن روز است که باید ما  تأثیرخانه داشته باشم چطور، و زرق و برق دنیا خداى نخواسته در آنها 

آن روزى که زرق و برق دنیا پیدا بشود و شیطان در بین ما راه پیدا کند و  ...فاتحه اسالم را بخوانیم

نند و کشور ما را به ک تأثیرتوانند در ما ها مىراهنماى ما شیطان باشد، آن روز است که ابرقدرت

 .(376 /17: 1378خمینی، ) تباهى بکشند

خواهد، ملت وزارتخانه می»اند: فرمودهمورد لزوم دوری از تجمالت  خمینی)ره( همچنین درامام 

وزیری، کاخ وزارتِ مالی، هی کاخ! کاخ دادگستری، کاخ نخست هاسالمی، نه آن وزارتخان هوزارتخان

اش یا یبر اینکه بسیار ها موجود است، عالوهن در این کاخکاخ مال ملت است. این تزییناتی که اال

گوید دولت اسالمی است اش از محرّمات است و حتماً باید دولت توجه کند به آن، دولتی که میبعضی

 همان طوری که در زمان محمدرضا واقع بشود و هر طوری سابق بوده تأثیرـ و هستند ـ نباید تحت 

 .(323 /16: 1378)خمینی،  همان فرم باشد وده است حاال همشاه خان ب
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: گری و فرهنگ شدن آن هشداردادندرهبر معظم انقالب نیز در بیانات خود بارها نسبت به خطر اشرافی

های گری در قلهگری بالی کشور است. وقتی اشرافیگری باید گرفته بشود؛ اشرافیجلوی اشرافی

ای که وضع معیشتی بینید فالن خانوادهشما می وقتآن وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه؛جامعه به

دخترش را عروس کند یا فرض کنید مهمانی  خواهد پسرش را داماد کند یایمخوبی هم ندارد، وقتی 

شود این. جلوی می گری فرهنگ شد،وقتی اشرافی اشرافی حرکت بکند. بگیرد، مجبور است به سبک

دهند، باید ضدّ این ه میمسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی ک رفتار گری باید گرفته بشود.اشرافی

ای، سایت رهبری، بیانات )خامنه جوری استاینکه اسالم این گری باشد؛ کماجهت اشرافی

11/5/1395).  

امام نابرابری اقتصادی را با شدّت  گری فرمودند:)ره( در مقابله با اشرافیایشان در بیان سیره امام

دار عدالت کلمه امام طرف کرد؛ به معنای واقعییگری را با تلخی رد ماشرافی کرد؛و حدّت رد می

زرگوار ما در ب ماجتماعی بود؛ طرفداری ازمستضعفان شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است که اما

روشن امام است؛ این یکی از اصول قطعی امام است، همه باید  شان گفتند؛ این یکی از خطوط بیانات

بیاورند و  ؛ همه تالش کنند که محرومان را از محرومیّت بیرونکن کنندریشه را تالش کنند که فقر

داد هشدارمی تا آنجایی که در توان کشور است، به محرومان کمک کنند. از آن طرف به مسئوالن کشور

 کِنِ الَّذیَن ظَلَموا واوَ سَکَنتُم فی مس ای که درقرآن هم آمده است:نشینی این نکتهکاخی خو درباره

ای، سایت رهبری، بیانات سالگرد رحلت امام )خامنه داشتحذر می نشینی برکاخ خوی از همه را

 .(14/3/1394خمینی 

  

 گیرينتیجه

های و نعمتها تمندی از موهببهره الهی در آیات و روایات مورد مذمت است. هایهبتمحرومیت از مو

های بایست در زندگی و هزینهمی در صورت افزایش درآمد و ایجاد توسعه، انسان. مطلوب است  دنیا

اما آنچه که بیشتر مورد غفلت قرار  جاری خود توسعه ایجاد کند و از خست و اقتار پرهیز نماید.

است که  توسعه در مصارف  نکته دهد اینگری سوق میگیرد و جامعه را به سوی فرهنگ اشرافیمی

بلکه دارای حد و مرز  ار گسیخته نیست،داری افسزندگی در جامعه اسالمی، بر خالف نظام سرمایه

و  مندابطهضبلکه باشد، نمی ها تابع مطلق درآمدهای اسالم، هزینهاست. به بیان دیگر بنا بر آموزه

و مصرف در جامعه اسالمی برای افرادی که برخورداری بیشتری نسبت به  هامحدود است. هزینه

که موجب ایجاد  باالتر از عرف هاو توسعه در هزینه باشداساس رفاه عموم جامعه ربدیگران دارند، باید 

 .گرفته و مذموم استدر دایره مصادیق اسراف و اتراف قرار  شکاف طبقاتی در جامعه اسالمی گردد،
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باشد و با باال رفتن سطح رفاه در به بیان دیگر حد اسراف در جامعه اسالمی تابع رفاه عمومی می

 یابد. جامعه افزایش می

گری در جامعه رواج در مصرف، فرهنگ اشرافیو افسار گسیختگی اثر توسعه بی حد و حصر در 

هچون شکاف طبقاتی، ایجاد روحیه رقابت در جمع کردن مال و  پیدا خواهد کرد که آفات بسیاری

گرایی، افول معنویت در اثر غفلت و فراموشی مبدا و معاد، محاسبه سود و زیان و مصلحت اموال، مصرف

مندی از متامع دنیا و در پی آن تمسخر و تکذیب انبیاء، آیات و دستورات بر مدار بهره دیشی صرفاًان

سنت پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السالم همواره  آورد.با خود به همراه می الهی و آفات بسیار دیگر

ای از اصحاب عده توجه به گرفتار شدن. با گری بوده استزیستی و مبارزه با اشرافیبنا برساده

ها و غنایم به گری همزمان با فتوحات مسلمین و سرازیر شدن ثروتپیامبر)ص( به روحیه اشرافی

 سوی جامعه اسالمی، این مبارزه در دوران حکومت علی)ع( جلوه و نمود بیشتری پیدا کرد.

یک خطر  عنوانبهولین، همواره در میان مسئ گری در جامعه، و خصوصاًرواج فرهنگ اشرافی

لذا بر همگان است )ره( و رهبر معظم انقالب بیان شده است. برای انقالب اسالمی در کالم امامبزرگ 

 نبوی ثمسئولین حکومت اسالمی به مقتضای حدی گری پرهیز نمایند و خصوصاًکه از فرهنگ اشرافی

 الناس علی دین ملوکهم در این امر مهم مراقبت بیشتری داشته باشند.
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مکتبه وقعة الصفین، تحقیق عبدالسالم محمد بن هارون، قم، ، 1418منقری، نصربن مزاحم،  .55

 .المرعشی النجفی
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https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87&select-publisher=publisher-exact
https://mieaoi.ir/article-1-847-fa.html
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اله صادقی، بررسی میزان التزام و اعتقاد فرد، زین، محمد غفاری1398علی، موحدمنش، صادق .56

علمی مردم شهر کابل به رفتارهای اعتقادی توصیه شده در زمینه مصرف در اسالم، فصلنامه 

  .1398، زمستان 29ماره اقتصاد و بانکداری اسالمی، ش

، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر ن، ترجمه تفسیر المیزا1374باقر، موسوى، محمد .57

 .انتشارات اسالمى

 تبلیغات تابع، دفتر انتشـارات: قـم ؛ األحکـام قواعـد بیـان فی االیام ، عوائد1417 احمد، نراقى، .58

 اسالمی.

الوسائل، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت علیهم السالم إلحیاء ، مستدرک 1407نوری، حسین،  .59

 التراث.

، تهران، کریستینا برانت های اجتماعی، تألیف، دولت رفاه و حمایت1384پور، هرمز، همایون .60

 .اجتماعی مینأسسه عالی پژوهش تؤم نشر

 و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران علوی، اقتصاد نظام ،1386 احمدعلی، یوسفی، .61

 .اسالمی اندیشه
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https://www.gisoom.com/search/book/author-425402/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-425402/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3386/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://mieaoi.ir/article-1-847-fa.html
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