تعريف اسراف

اسراف ،به معناي تجاوز از حد و زياده روي کردن است ،چه از لحاظ «مقدار» و چه از لحاظ «کيفيت»چيزي که مصرف ميکنيم؛
ديدگاه اسالم درباره اسراف

آيات قرآن درباره نکوهش اسراف و تبذير و ارزش و جايگاه ميانه روي و بهره گيري صحيح از نعمت هاي الهي به اندازه اي روشن
و واضح است که ما به عنوان يک مسلمان بايد به چنين مکتب دقيق و اخالقي افتخار کنيم.
قرآن به مسئله اسراف اشاره ميکند و اسراف کننده را مورد سرزنش قرار ميدهد ،برخي از اين آيات عبارتند از:
خداوند کسي را که اسرافکار و بسيار دروغگوست ،هدايت نمي کند( ».غافر)
اسرافکاران اهل آتش جهنم هستند(».غافر)
از نعمت هاي الهي بخوريد و بياشاميد ،اما اسراف نکنيد که خداوند مسرفان را دوست نمي دارد( .اعراف)
« اسراف مکن و مال خودت را پراکنده مساز ،به درستي که اسراف کنندگان برادران شياطين هستند و شيطان به پروردگارش سخت
(منکر) و کفران کننده است( ».بنياسراييل)27.
اسراف در روايات و احاديث

احاديث و اخبار بسياري در نکوهش اسراف از ائمه شيعه نقل شده و به جرأت ميتوان گفت که در هيچ مذهب ديگري به اين اندازه
درباره مسئله ميانهروي و اعتدال در مصرف تأکيد نشده است ،نگاهي به روايات زير اين مسئله را بيشتر آشکار ميسازد.
امام علی(ع) می فرمايند:
« زياده روي و اسراف مکن ،زيرا بخشش اسراف کار مورد ستايش نيست و تنگدستي او هم مورد ترحم واقع نميشود.
رسول خدا ميفرمايد:
زياده روي فقر به بار ميآورد.
امام موسي بن جعفر(ع) ميفرمايند:
کسي که در زندگي ميانهروي و قناعت ورزد ،نعمت او باقي ميماند و آن که با تبذير و اسراف زندگي کند ،نعمتاش از بين ميرود.
اسراف از ديد شعرا

سعدي عليه رحمه ميگويد:
چو کم خوردن طبيعت شد کسي را
و گر تن پرورست اندر فراخي
و در جاي ديگر نيز ميگويد:
اي قناعت ،توانگرم گردان

چو سختي پيش آيد سهل گيرد
چو تنگي بيند از سختي بميرد

که وراي تو هيچ نعمت نيست!

نقش زنان در جلوگيري از اسراف

زنان برابر اراده پروردگار،حيات بخش و پرورشدهنده انسان هستند و به خاطر همين قدرت نهفته در وجودشان ،اگر آگاهانه قدم
بردارند ،ميتوانند نقش موثري در الگوي مصرف جامعه داشته و سرمشق فرزندان و ديگر افراد محيط اطراف خود باشند .زنان
امروز اگر ميخواهند فردايي سالم و دنيايي قابل سكونت براي فرزندان و نسلهاي آينده داشته باشند بايد در روش مصرف خود تجديد
نظر كنند.

متاسفانه در جامعه ما ،فرهنگ غلطي در مورد مصرف جا افتاده است .به اين صورت كه هر چه بيشتر بيحساب و كتاب مصرف
كنيم نشانه تمول  ،بلندي طبع و بياهميتي به ماديات تلقي ميشود.
نگراني تمام والدين ،آينده و زندگي خوب براي فرزندان است .اما زندگي بهتر به ازاي داشتن اتومبيل ،وسايل لوكس و مراكز خريد
بزرگتر نيست .فرزندان ما بايد وارث دنيايي باشند كه نياز همگان به غذا ،آموزش ،كار ،سرپناه و بهداشت مناسب را برآورد .اين مهم
فقط زماني امكان پذير است كه مردم جوامع مصرفي به خصوص زنان اين جوامع در شيوه زندگي خود تجديد نظر كنند.

