۞بسم اهلل الرحمن الرحیم۞
مصرف از دیدگاه قرآن

از تدبر در آیات قرآن كریم بخوبی درمی یابيم كه مسئله اسراف در معنای بسيار وسيعی در قرآن بكار برده شده است.واسراف
مراتب مختلفی دارد ! به گونه ای كه گاهی مختص به خوردن و آشاميدن است و گاهی ضايع كردن نعمات معنوی  ،مادی و حتی استفاده
نادرست از امكانات معنوی در زمره ظلم و اسراف اختصاص يافته است.

آیه  141سوره انعام

ع ُم ْختَ ِلفًا أ ُ ُكلُهُ َو َّ
ت َوالنَّ ْخ َل َو َّ
ت َو َغی َْر َم ْع ُروشَا ٍ
ت َم ْع ُروشَا ٍ
۞ َوه َُو َّالذِي أَ ْنشَأ َ َجنَّا ٍ
الر َّمانَ ُمتَشَابِ ًها َو َغی َْر
الز ْیتُونَ َو ُّ
الز ْر َ
صا ِد ِه ۖ َو ََل تُس ِْرفُوا ۚ ِإنَّهُ ََل ی ُِحبُّ ْال ُمس ِْرفِینَ
ُمتَشَابِ ٍه ۚ ُكلُوا ِم ْن ث َ َم ِر ِه ِإذَا أَثْ َم َر َوآتُوا َحقَّهُ یَ ْو َم َح َ
و او آن خدايی است كه برای شما بستانها از درختان داربستی و درختان آزاد و درختان خرما و زراعتها كه ميوه و دانههای گوناگون آرند و زيتون و انار و
ميوههای مشابه و نامشابه آفريد .شما هم از آن ميوهها هرگاه برسد تناول كنيد و حق آن را (زكات فقيران را) در روز درو و جمعآوری آن بدهيد و اسراف
نكنيد ،كه خدا مسرفان را دوست نمیدارد
آيه  141سوره انعام
It is He who produces gardens trellised and without trellises, and palm-trees and crops of diverse produce, olives and
pomegranates, similar and dissimilar. Eat of its fruits when it fructifies, and give its due on the day of harvest, and
do not be wasteful; indeed, He does not like the wasteful.

یه  31سوره اعراف

۞ یَا َبنِي آ َد َم ُخذُوا ِزینَت َ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِِّل َمس ِْج ٍد َو ُكلُوا َوا ْش َربُوا َو ََل تُس ِْرفُوا ۚ إِنَّهُ ََل ی ُِحبُّ ْال ُمس ِْرفِینَ
ای فرزندان آدم ،زيورهای خود را در مقام هر عبادت به خود برگيريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد ،كه خدا مسرفان را دوست نمیدارد
O Children of Adam! Put on your adornment on every occasion of prayer, and eat and drink, but waste;do
not indeed, He does not like the wasteful.
آیه  26سوره اسراء

ِیرا
َوآ ِ
ت َذا ْالقُ ْربَ ٰى َحقَّهُ َو ْال ِم ْسكِینَ َوابْنَ ال َّسبِی ِل َو ََل تُبَ ِذِّ ْر ت َ ْبذ ً
و (ای رسول ما) تو خود حقوق خويشاوندان و ارحام خود را ادا كن و نيز فقيران و رهگذران بيچاره را به حق خودشان برسان و هرگز (در كارها) اسراف روا
مدار
Give the relatives their [due] right, and the needy and the traveller [as well], but do not squander wastefully.

آیه  67سوره فرقان

َو َّالذِینَ ِإذَا أ َ ْنفَقُوا َل ْم یُس ِْرفُوا َو َل ْم َی ْقت ُ ُروا َو َكانَ َبیْنَ ٰ َذلِكَ قَ َوا ًما
و آنان هستند كه هنگام انفاق (به مسكينان) اسراف نكرده و بخل هم نورزند ،بلكه احسان آنها در حد ميانه و اعتدال باشد
]. Those who are neither wasteful nor tightfisted when spending, but balanced between these [two extremes
آیه  43سوره غافر

ْس لَهُ دَع َْوة ٌ فِي الدُّ ْنيَا َو ََل فِي ْاْل ِخ َرةِ َوأ َ َّن َم َردَّنَا إِلَى َّ
ار
َللاِ َوأ َ َّن ْال ُمس ِْرفِينَ ُه ْم أَ ْ
ََل َج َر َم أَنَّ َما تَ ْد ُ
ص َح ُ
اب النَّ ِ
عونَنِي إِلَ ْي ِه لَي َ
بیشک آنچه شما مرا به سوی او می خوانيد (از بتها و فراعنه و معبودان باطل) آن هيچ دعوتی (و اثر سودمندی) در دنيا و آخرت ندارد و محققا
(بدانيد كه در قيامت) بازگشت ما به سوی خداست و البته مسرفان (ستمكاران فاسق در آنجا) همه اهل آتش دوزخند
Undoubtedly, that to which you invite me has no invitation in the world nor in the Hereafter, and indeed our return
will be to Allah, and indeed it is the transgressors who will be inmates of the Fire.

آیه  34سوره غافر
س ا
ت فَ َما ِز ْلت ُ ْم ِفي ش َِّك ِم َّما َجا َء ُك ْم ِب ِه ۖ َحت َّ ٰى ِإذَا َهلَكَ قُ ْلت ُ ْم لَ ْن َی ْب َع َ
ث َّ
وَل ۚ
ف ِم ْن قَ ْب ُل ِب ْال َب ِِّينَا ِ
َللاُ ِم ْن َب ْع ِد ِه َر ُ
َو َلقَ ْد َجا َء ُك ْم یُو ُ
س ُ
ُض ُّل َّ
ف ُم ْرتَابٌ
َللاُ َم ْن ه َُو ُمس ِْر ٌ
َك ٰذَلِكَ ی ِ
و از اين پيش يوسف (ك نعان) به سوی شما (مصريان) با معجزات و ادلّه روشن (به رسالت) آمد و دايم از آياتی كه برای شما آورد در شک و ريب
بمانديد تا آنكه يوسف از دنيا برفت ،گفتيد كه ديگر خدا پس از يوسف هرگز رسولی نمیفرستد .بلی اين چنين خدا مردم مسرف (ستمگری) را
كه (در آيات خدا و معجزات رسل) در شک و ريبند به گمراهی و خذالن خود وا میگذارد.

Certainly Joseph brought you manifest proofs earlier, but you continued to remain in doubt concerning
what he had brought you. When he died, you said, ‘‘Allah will never send any apostle after him.’’ That is
how Allah leads astray those who are unrestrained and skeptical.

مدیریت سبز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

در اسالم همواره سخن از اقتصاد است .اقتصاد كه از واژه قصد گرفته شده به معنای ميانه روی و اعتدال است( .مفردات راغب اصفهانی
ذيل واژه قصد) از این رو بنياد امور در حوزه توليد و توزیع و مصرف كاالدر بينش و نگرش قرآنی ميانه روی است .هرگونه
رفتارهای بيرون از اين چا رچوب از نظر قرآن نه تنها نادرست و نابهنجار بلكه گناه و گاه جرم قانونی تلقی می شود .همان گونه كه
زياده روی و اتراف و اسراف و تبذير امری مردود و نادرست و گناه شمرده شده است همينطور عدم استفاده از نعمت های حالل
خداوند و عدم بهره مندی از آن در راستای آسايش و آ رامش و كمال ،امری مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص مورد نكوهش و
توبيخ قرار گرفته است كه چرا حالل خدا را بر خود حرام می سازد و از آن ها بهره مند نمی شود؟

مديريت سبز دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی

