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 چکیده

 شـهروندی  حقـوق  در است، شده انجام تحلیلی و توصیفی روش با که پژوهش این اساس بر
 آن رعایـت  بـه  توانـد  مـی  اسـراف  فقهی قاعدۀ دارند. حقوقی یکدیگر برابر در شهروندان اسالمی
 دارد؛ را فقهـی  قاعدۀ یک الزم های ویژگی اما است؛ اخالقی موضوعی اسراف کند. کمک حقوق
 ب. شـود؛  می استفاده و... آشامیدن و خوردن و طهارت مانند گوناگون های موضوع در الف. چون:
 تأیید را آن روایات و قرآن پ. دارد؛ تعارض «اموالهم علی مسلطون الناس» همچون اولیه ادلۀ با
 اسـت؛  بااهمیت بسیار اسراف ۀقاعد شهروندی حقوق رعایت در نخست، معیار اساس بر کنند. می
 و ها خوردنی و طبیعت از ها آن استفادۀ ازجمله کند؛ می حمایت شهروندان های فعالیت همۀ از زیرا

 و وضـو  برای آب مصرف در حتی را اعتدال که خواهد می شهروندان از همچنین و...؛ ها پوشیدنی
 ولی اسراف .1 : میان آن از داند، یم ضامن مواقعی در را کننده اسراف شهروند و کنند رعایت غسل
 همچون امین اسراف .3 حد؛ اجرای در حد اجراکنندۀ یا حاکم اسرافِ .2 یتیم؛ مال کردن هزینه در

 ماننـد  و موادمخدر که زیانی به باتوجه دیگر طرف از امانت. دربارۀ گیرنده عاریه و مستأجر و وکیل
 دانـد،  می اسراف را هایی مصرف چنین برای مال کردن هزینه قاعدۀ این زند، می شهروندان به آن
 توانـد  می نیازی رفع برای که است ای قاعده هر کردن تلف معنای به و است حرام اسراف سویی از

 باشد. مفید

 شهروندی. حقوقِ ضمان، فقهی، قاعدۀ اسراف، کلید واژگان:

                                                            
 .رازیدانشگاه ش یو معارف اسالم اتیدانشکده اله یعلم تییو عضو ه اریدانش 

     25/12/99تاریخ پذیرش:             30/1/99تاریخ دریافت: 
Email : mrahimi@shirazu.ac.ir 
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 مسئله طرح

 ازطرفـی  برخوردارند، متقابل حقوقی از حاکمیت و شهروندان اسالمی، حقوق و فقه اساس بر
 دارند. حقوقی و وظایف یکدیگر برابر در نیز شهروندان خود

 بـه  شـهروندان  پایبنـدی  خصـوص  بـه  و شـهروندی  حقوق رعایت به تواند می فقه بسیار ظرفیت
 فقهـی  قاعـدۀ  اسراف از گرفتن بهره ها ظرفیت آن ازجمله کند؛ کمک دارند، هم مقابل در که وظایفی
 دارد. کاربرد فقه در زیادی مواقع در و شود نمی محدود اخالق به اسراف زیرا است؛ اسراف نفی

تجاوز  از است: عبارت اسراف لغوی معانی از یکی لغت، دانشمندان از بعضی تصریح اساس بر
 مـادۀ  در القرآن، الفاظ مفردات اصفهانی، )راغب دهد می انجام انسان که کاری هر در حد از کردن
 آن فقهـی  اصطالحی معنای و دارد نیز دیگری لغوی معانی اسراف دید، خواهیم که چنان سرف(؛
 .(56 ،45 :1391 دیگران، و )رجایی است محدودتر آن لغوی معنای از

 جملـه  آن از کند؛ می حمایت ها انسان کارهای و ها فعالیت از اسراف اصطالحی و لغوی معانی
 مکلفـان  کارهـای  از بسـیاری  در فقها . و... یخصوص حقوق و اموال و عمومی حقوق و اموال در

 بـا  کارهـا  آن کـه  مـواقعی  در ویـژه  به کارها آن در که اند خواسته ها آن از اسراف به استناد ضمن
 و بیهـوده  کارهـای  در امکانـات  و مـال  کـردن  هزینـه  و اسراف از است، مرتبط شهروندی حقوق
 حقوق رعایت به تواند می فقه گوناگون قواعد رد اسراف کاربرد رو ازاین ؛بپرهیزند نامعقول شکل به

 همـین  بـه  دارد. را فقهـی  قاعدۀ الزم های خصیصه اسراف اینکه به باتوجه کند. کمک شهروندی
 آن رساندن کمک چگونگی تبیین و فقهی قاعدۀ در اسراف گستردگی چگونگی شدن روشن سبب
 دارد. اهمیت شهروندی حقوق رعایت به

 شـده  نوشـته  اسراف دربارۀ که هایی کتاب از گذشته که گفت باید تحقیق پیشینۀ خصوص در
 نگاشـته  اسـراف  دربـارۀ  هـم  بسیاری مقاالت اند، گفته سخن اسراف دربارۀ اخالقی بعد از و است
 در شـده  چـاپ  خطیبـی  مهـدی  و رجـایی  کاظم سید از «اسراف فقهی معیارهای» .1 است: شده
 فقهـی  قاعدۀ به و است پرداخته اسراف فقهی معیارهای به مقاله این در اقتصاد، مجلۀ 45 شمارۀ
 «کار بازار بر قواعد از برخی آرار» .2 است؛ نکرده توجه شهروندی حقوق رعایت در را آن نقش و
 در مقالـه  ایـن  است، رسیده چاپ به اقتصاد مجلۀ 18 شمارۀ در ش1384 در که رضایی مجید از
 قواعـد  پرتـو  در زیسـت  محیطِ های بایسته» .3 ازد؛پرد می فقهی قاعدۀ به اسراف از سطر چند حد
 با مقاله این نویسندۀ شد، چاپ راهبرد مجلۀ 53 شمارۀ در ش1397 در که مایلی حامد از «فقهی
 اسـت،  گرفته بهره زیست محیطِ حفظ برای اسراف با مرتبط عناوین و متعدد فقهی قواعد از آنکه
 شهروندی حقوق و زیست محیطِ حفظ به کمک در آن نقش چگونگی و فقهی قاعدۀ به اسراف از
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 است. نیاورده میان به سخن

 وجـود  مستقلی تحقیق شهروندی حقوق رعایت در اسراف فقهی قاعدۀ نقش دربارۀ ازآنجاکه
 ایـن  بـرای  پاسخی دنبال به است، شده انجام تحلیلی و توصیفی روش با که حاضر تحقیق ندارد.
 در اسـراف  فقهـی  قاعدۀ» و «دارند؟ انطباق اسراف بر هیفق قاعدۀ معیارهای آیا» هاست: پرسش
 فقهی قاعدۀ» و «چیست؟ اسراف وضعی و تکلیفی حکمِ» و «کند؟ می استفاده فقه از مواقعی چه

 «کند؟ کمک شهروندی حقوق رعایت به تواند می چگونه اسراف

 شناسی مفهو 

 البیت، اساس القواعد،» است: گفته فیومی که چنان است؛ ریشه و پایه معنای به لغت در قاعده
 خانه پایۀ معنای به قواعد قعد( لغت در المنیر، المصباح )فیومی، «بالهاء. قاعده قیاسه و قاعد الواحد
 اصـفهانی  راغـب  اسـت.  )تاء( ءها با قاعده آن مفرد قیاس اساس بر آن حال است، قاعد آن مفرد و
 «الْبَیـتِ.  مِـنَ  الْقَواعِـدَ  إِبْـراهِی م  یرْفَـع   إِذْ وَ» الى:تع اللّه قال أساسه، البناء، قواعد» است: گفته نیز

 قعد( لغت در القرآن، الفاظ مفردات اصفهانی، )راغب (،127 )البقره،

 کـه  اسـت  جزئیـاتی  بـا  منطبق آن حکم که کلی ای قضیه از است عبارت اصطالح در قاعده
 )حسـن،  شـود  مـی  معلوم و شناخته قاعده آن با جزئیات حکم بنابراین دارند؛ قرار آن زیرمجموعۀ

1418: 217.) 

 آن در کـه  است اى قاعده فقهی، قاعدۀ گفتیم، قاعده اصطالحی و لغوی تعریف در آنچه به باتوجه
 هاسـت،  آن دربردارنـده  کـه  مسـائلى  تمـامى  بر مذکور قاعدۀ یعنى است؛ مندرج فقهیۀ متعدد مسائل
 باشد. و... ها عبادت و ها معامله مختلف های قسمت در مسائل این که است ممکن البته کند؛ مى تطبیق
 فعـل  در  قاعدۀ است. کمتر افرادشان دیگر برخى و دارد فراوان افراد قواعد این از برخى
 قواعـد  از برخى هاست. عبادت بیشتر دربردارنده فراغ قاعدۀ و شود مى معامالت تمامى دربردارنده غیر،
 (.337 :1401 ،1ج بجنوردی،) است قسمت یک مخصوص نیز

 هـای  موضوع یا فقه مختلف قواعد در که است فقهی کلی قاعدۀ فقهی، قاعدۀ دیگر تعبیر در
 آن موضـوع  مـوازین  با منطبق که است کلی شرعی حکم فقهی قاعدۀ پس رود؛ می کار به متعدد
 فـان مکل همـۀ  و نیسـت  منحصـر  فقهـی  قواعـد  از قاعده یک به گاهی فقهی قاعدۀ است، حکم
 کنند. عمل آن به فقه از قاعده چند یا یک در توانند می

 اسـت؛  حقـوقی  قاعـدۀ  از اعـم  فقهـی  قاعدۀ زیرا است؛ متفاوت حقوقی قاعدۀ با فقهی قاعدۀ
 مـثالً  نیسـتند؛  حقـوقی  قواعـد  فقهـی  قواعد همۀ اما است؛ فقهی قاعدۀ حقوقی، قاعدۀ هر یعنی
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 (.13 :1385 )محمدی، نیست وقیحق قاعدۀ اما است؛ فقهی قاعدۀ طهارت قاعدۀ

 در مندرج امتیازهای و حقوق از که شود می اطالق کسی به شهروند سیاسی علوم فرهنگ در
 از که است کسی شهروند گفت توان می (.49 :1363 )آقابخشی، کند استفاده کشور اساسی قانون
 آن برابـر  در یگـر د سـوی  از و اسـت  برخـوردار  مدنی و سیاسی حقوق از دولت با رابطه در سویی
 رعیـت  واژۀ مـا  دینـی  متـون  در .(61 :1392 ،4ش دیگـران،  و )بجنوردی دارد عهده بر تکالیفی
 راعـی  مسـئول  و حـاکم  از مقابـل  در باشـد،  شـهروند  معـادل  توانـد  می که است ای واژه بهترین
 کـه  شـود  می اطالق قوانین و مقررات از ای مجموعه به شهروندی حقوق اساس این بر نامند. می
 طـور  بـه  کشـور  یـک  اتباع برای قضایی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و مدنی حقوق ایجاد در

 برابـر  در مسـئوالنه  مسـاعدت  بـه  مکلـف  مقابل، در افراد این و است شده گرفته نظر در یکسان
 شـهروندی،  حقـوق  در (.61 :1392 ،4ش دیگـران،  و )بجنـوردی  انـد  دولت و خود سیاسی جامعۀ

 کنند. رعایت را یکدیگر حقوق باید و دارند وظایفی یکدیگر مقابل در هم شهروندان

 و شـدن  تلـف  و خطـا  و جهـل  همچون: ؛است رفته کار به گوناگونی معانی به لغت در اسراف
 در وپـاش  ریخـت  و کفـر  و افـراط  و قصد ضد و حد از تجاوز و افساد و قلیل و اغفال و هدررفتن
 بـدون  مـال  صرف و مال کردن خرج در عجله و عجله و دخداون طاعت غیرِ در مال صرف و نفقه
 ادایِ در کوتـاهی  و گنـاه  در روی زیـاده  و خـود  جای غیر در شیء قراردادن و وپاش ریخت و نیاز
 لسـان  مصری، منظور ابن سرف؛ لغت در البحرین، مجمع )طریحی، چیزی به عادت و الهی حقوق
 سـرف؛  لغـت  در االرـر،  و الحـدیث  غریـب  فـی   جـزری،  اریـر  ابـن  سرف؛ لغت در العرب،

 فراهیـدی،  سـرف؛  لغـت  در العلـوم،  شمس حمیری، سرف؛ لغت در المحیط القاموس فیروزآبادی،
 سرف(. لغت در العین، کتاب

 دیگران، و )رجایی دارد آن لغوی مفهوم به نسبت محدودتری دایرۀ فقهی اصطالح در اسراف
 را نیـازی  رفـع  بـرای  اسـتفاده  قابلیـت  که چیزی هر اتالف از است عبارت و (56 :1391 ،45ش
 گونـه  ایـن  )ع( صـادق  امـام  از روایتـی  در اسراف از تعریف این .(615 :1417 )نراقی، باشد داشته
 طَرْحَـک  حَتَّـى  اللَّـه   یبْغِضُه  أَمْرٌ السَّرَفَ إِنَّ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّه  یحِبُّه  أَمْرٌ الْقَصْدَ إِنَّ»شود: می برداشت
 روایـت  در (339 :1429 ،7ج )کلینـی،  «شَـرَابِک.  فَضْـلَ  صَـبَّک  حَتَّى وَ ءِ لِلشَّی تَصْلُح  فَإِنَّهَا النَّوَا

 فرمـوده  آن علـت  بیان در و اند برشمرده اسراف را خرما هستۀ دورانداختن )ع( صادق امام یادشده
 دهـد  مـی  نشان اسراف از مزبور تعریف آید. می کار به هسته آن زیرا «للشیء تصلح فإنّها» است:
 )یـزدی،  انـد  داده انجام فقها از ای عده که اموال دایرۀ به حرام اصطالحی اسراف محدودکردن که
 ،45ش دیگـران،  و رجـایی  )نـک:  نیسـت  منطقـی  (195 :1406 ،3ج مجلسی، ؛377 :1419 ،1ج
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 حقـوق  در افاسـر  تـوان  مـی  اسـت.  دیگران حقوق در اسراف اسراف، اقسام از یکی .(59 :1391
 منظـور  کرد. تقسیم خصوصی حقوق در اسراف و عمومی حقوق در اسراف دستۀ دو به را دیگران

 در کـه  کسانی دربارۀ خداوند که چنان است؛ عمومی اموال در اسراف عمومی، حقوق در اسراف از
 ال وَ السَّـبِیلِ  ابْـنَ  وَ الْمِسْـکینَ  وَ حَقَّـه    الْقُرْبى ذَا آتِ وَ» است: فرموده کنند، می اسراف اموال این
 (27 و 26 )اسـراء،  «کفُـورا.  لِرَبِّـهِ  الشَّیطانُ کانَ وَ الشَّیاطِینِ إِخْوانَ کانُوا الْم بَذِّرِینَ إِنَّ تَبْذِیراً. تُبَذِّرْ
 خودشـان  حـقّ  به را بىچاره رهگذران و فقیران نیز و کن ادا را خود ارحام و خویشاوندان حقوق
 کفـران  سخت که شیطان و اند شیطان برادر مسرفان و مبذّران که مدار روا رافاس هرگز و برسان
 از بخشـی  اعطـای  بـه  که شده اشاره آیات به باتوجه اسالمی مفسران کرد. را خود پروردگار نعمت
 از مصـادیقی  اسـت،  فرمـوده  امـر  )ص( پیامبر خویشان از ماندگان راه در و فقرا به عمومی اموال
 اسـراف  معنـای  بـه  آیـه  این در تبذیر زیرا شوند؛ اسراف توانند می که اند رشمردهب را عمومی اموال
 )طبـری،  باطـل  راه در امـوال  توزیـع  از: اند عبارت جمله آن از (؛636 :1372 ،6ج )طبرسی، است
 )میبـدی،  فخرفروشـی  و ریـا  روی از دارایـی  کردن مصرف بیهوده و معصیت و (54 :1413 ،15ج
 در اسـراف  مصـداق  تواند می که است هایی نمونه از (633 :1372 ،6ج ،طبرسی ؛537 :1371 ،5ج

 زیـرا  اسـت؛  زیسـت  محـیطِ  و طبیعـت  مواهـب  از نادرسـت  استفادۀ باشد، عمومی اموال و حقوق
 همـۀ  بـه  آن مواهـب  و طبیعت آن مانند و (10 )الرحمن، «لألنام. وضعها واالرض» آیۀ موجبِ به

 و فسـیلی  هـای  انـرژی  و آب همچون مواهبی از رویه بی ستفادۀا رو همین از دارد، تعلق ها انسان
 هـا  آن در اسـراف  شـود،  مـی  تصـور  که هرچند اند. عمومی حقوق در اسراف مصادیق ها این مانند
 است. خصوصی اموال و حقوق در اسراف

 الَّـذِینَ  إِنَّ» آیـۀ  رو همین از دارد، وجود اسراف تحقق امکان نیز خصوصی اموال و حقوق در
 آن ماننـد  و (4 )نساء، «سَعِیراً. سَیصْلَوْنَ وَ ناراً ب طُونِهِمْ فِی یأْکلُونَ إِنَّما ظُلْماً  الْیتامى أَمْوالَ أْکلُونَی

 سـبب  همـین  به کند. می نکوهش است، خصوصی حقوق و اموال از یکی که را یتیم مال خوردن
 .(288 :1414 ،11ج )کرکـی،  تاسـ  حـرام  اسـراف  یتـیم  امـوال  کردن هزینه در یتیم ولیِ اسرافِ
 هر دربردارندۀ بلکه شود؛ نمی محدود یتیم اموال به خصوصی اموال و حقوق از استفاده در اسراف
 است. خصوصی مال نوع

 کـه  شـرعى  اسـت  حکمى تکلیفی حکم شود، می تقسیم وضعى و تکلیفى نوع دو به شرعى حکم
 تخییـر  و اقتضا انجام بودن غیرضروری یا ضروری ازلحاظ تنها است، مکلّف ترك یا فعل آن، موضوع
 اباحـه.  .5 کراهـت؛  .4 اسـتحباب؛  .3 حرمت؛ .2 وجوب؛ .1 شود: می تقسیم قسم پنج به تکلیفى حکم
 این اما است؛ مرتبط هم مکلّفان تروك و افعال با پیوسته هرچند که است شرعى حکمى وضعى حکم
 یـا  اشـیا  بـه  و اسـت  نگرفتـه  تعلـق  مکلّف ترك یا فعل به ابتدا یعنى نیست؛ مستقیم همیشه ارتباط
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 طـور  بـه  برفـرض  اگـر  یا عقل و بلوغ بودن شرطی و همسر زوجیت مانند است؛ گرفته تعلق اشخاص
 یـا  ضـروری  ازنظـر  تعلـق  و ارتبـاط  ایـن  باشـد  گرفتـه  تعلـق  مکلّـف  تـرك  یـا  فعل به هم مستقیم

 فعلـى  صحّت براى فعلى بودن رطیش بیان برای بلکه نیست؛ آن ترك یا فعل انجام بودن غیرضروری
 (.10 :1421 گرجی، )نک: عصر نمازِ صحتِ براى ظهر نمازِ بودن شرطی مانند است، دیگر

 اسراف بر فقهی قاعدۀ انطباق

 قواعد اما کردیم؛ بررسی را فقهی قواعد از عناوینی فقهی، قواعد و فقهی منابع در باوجودآنکه
 روایات ازجملۀ اسالمی، متون و فقها تعابیر به باتوجه و دشون نمی منحصر و محدود ها آن به فقهی
 از یکـی  تواند می اسراف فقهی قاعدۀ که یافت دست فقهی قواعد از جدیدی مصادیق به توان می
 باشد. ها آن

 امـا  آیـد؛  می میان به سخن آن از اخالقی منابع در و است اخالقی موضوع که هرچند اسراف
 بـه  و... شـرب  اکلو و غسل و وضو همچون فقهی گوناگون های ضوعمو در نیز فقهی بعد از فقها
 ارـر  کـار  بـازار  بـر  که فقهی قاعدۀ به اسراف از نویسندگان از بعضی سویی از اند، داده اهمیت آن
 گـوییم  مـی  ادامـه  در کـه  چنان ها این از گذشته (.72 :1384 ،53ش )رضایی، اند گفته سخن دارد،
 عائـده  سـورۀ  ادامۀ در است فقهی قواعد معتبر منابع از یکی که خود االیام عوائد کتاب در نراقی
 صـورت  ایـن  در اسـت.  کـرده  بحث آن فقهی حکم و اسراف دربارۀ (615 :1417 )نراقی، 61 آیۀ
 یجـری  االسـراف » و «االسالم فی إسراف ال و السرف» همچون تعاریفی در اسراف از توان می
 مواقـع  در و کـرد  تعبیـر  فقهـی  قاعـدۀ  بـه  هـا  آن نندما و «اسراف نفی قاعده» و «شیء کلّ فی

 آورد. میان به سخن شهروندی حقوق رعایت در آن نقش و گوناگون

 تأییـد  و دارنـد  انطبـاق  اسـراف  بر نیز فقهی قاعدۀ در موجود ضوابط شد، گفته آنچه از بر بنا
 از: ندا عبارت فقهی قاعدۀ ضوابط باشد، فقهی قاعدۀ یک تواند می اسراف که کنند می

 اصـنافش  لحـاظ  بـه  فقهی قاعدۀ حکم ضابطه این اساس بر فقهی: قاعدۀ حکم بودن کلی .1
 مثـل  اسـت؛  فقهـی  قاعـدۀ  موضـوع،  لحاظ به گاهی حکم، پذیرى صنف این است. تر کامل
 گـاهی  گیـرد.  مـی  دربـر  گیرنـد،  می قرار یَد در که اموالی گوناگون اصناف که «ید» قاعدۀ
 تـیمِم  بمنزلـۀ  المیـت  تـیمم » قاعـدۀ  ماننـد  است؛ حکم حاظل به فقهی قاعدۀ پذیری صنف
 ،1ج شـربینی،  )خطیـب  کنـد  مـى  اربات میت تیمم براى را حى تیمم احکام و است «الحی
 (.102 تا، بی

 احکام ادلۀ با فقهى قاعدۀ ضابطه، این اساس بر احکام: ادلۀ با فقهی قاعدۀ برخورد داشتن .2
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 کـه  ای گونـه  به است. غیرمستقر تعارضى احکام دلۀا و فقهی قاعدۀ بین یعنى دارد؛ برخورد
 احکـام  ادلـۀ  دیگـر  بـا  «الضرر» قاعدۀ مثل شود؛ جمع احکام ادلۀ و فقهی قاعدۀ بین باید
 و فقهـی  قاعدۀ بین توان می و دارد برخورد «أموالهم على مسلّطون الناس» همچون اولیه
 رو ازایـن  نـدارد؛  برخـوردى  یگـر د احکام ادلۀ با نماز وجوب حکم اما کرد؛ جمع احکام ادلۀ
 نیست؛ فقهی قاعدۀ

 یـا  اجمـاع  و سـنت  و کتـاب  از شرعی دلیل وسیلۀ به فقهی قاعدۀ پشتیبانی و اربات امکان .3
 باشـد  رسیده مقدس شارع امضای به باید فقهی قاعدۀ مستند ضابطه، این اساس بر عقل:
 (.89 و 88 :1390 قابل، )نک:

 یادشـده  ضوابط زیرا باشد؛ فقهی قاعدۀ تواند می اسراف فقهی، قاعدۀ گانۀ سه ضوابط به باتوجه
 فقـه  از زیادی قواعد در اسراف که دارد انطباق اسراف بر رو ازاین اول ضابطۀ است. منطبق آن بر

 میـان  به سخن آن از و... ها آشامیدنی و ها خوردنی و دخانیات از استفاده و غسل و وضو همچون:
 بـرای  مـال  کـردن  هزینـه  مثال برای باشد؛ صادق تواند می اسراف ارۀدرب نیز دوم ضابطۀ آید؛ می
 علـی  مسـلطون  النـاس » اولیـۀ  دلیل با که است اسراف مصادیق جمله آن از که موادمخدر خرید
 اسراف بودن مذموم از که سنت و کتاب گوناگون ادلۀ دید خواهیم که چنان دارد؛ برخورد «أموالهم
 دارد. انطباق اسراف بر نیز فقهی اعدۀق سوم ضابطۀ کند؛ می پشتیبانی

 اسراف فقهی حکم

 زیـر  در کـه  دارد وضعی و تکلیفی حکم دو اسراف گفت، باید اسراف فقهی حکم خصوص در
 کنیم: می اشاره آن به

 اسراف: تکلیفی حکم الف.

 اصـول  از را آن بـودن  حـرام  ایشـان  از ای عـده  و باورمندنـد  اسـراف  بودن حرام به فقها بیشتر
 فقهـا  از بعضی و (622 :1416 ،6ج جزایری، مروج ؛615 :1417 )نراقی، اند برشمرده دین یضرور
 داننـد  مـی  کبیره گناه را آن (43 )البقره، «النار. أصحاب هم المسرفین إنّ» آیۀ قراردادن مالك با

 (.225 :1403 )حرعاملی،

 آن اختصـار  بـه  که است شده استناد بودن حرام یعنی اسراف، تکلیفی حکم برای چندی دالیل
 گوییم: می را

 وَ اشْرَب وا وَ کلُوا مثل (؛616 :1417 )نراقی، است کرده نکوهش را اسراف که قرآن از آیاتی .1
 إِنَّه  تُسْرِفُوا ال وَ حَصادِهِ یوْمَ حَقَّه  آتُوا وَ» و (31 األعراف، الْم سْرِفِینَ. یحِبُّ ال إِنَّه  تُسْرِفُوا ال
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 الَّـذِین  وَ» و (6 )نسـاء،  «بِداراً. وَ إِسْرافاً تَأْکلُوها ال وَ» و (141 )انعام، «فِینَ.الْم سْرِ یحِبُّ ال
 تَبْـذِیراً  تُبَذِّرْ ال وَ» و (67 )فرقان، «قَواماً. ذلِک بَینَ کانَ وَ یقْتُرُوا لَمْ وَ یسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذا
 )شـعراء،  «الْم سْـرِفِینَ.  أَمْرَ تُطِیع وا ال وَ» (،27 )اسراء، «ینِ.الشَّیاطِ إِخْوانَ کانُوا الْم بَذِّرِینَ إِنَّ
 لِلْم سْرِفِینَ ز ینَ کذلِک» فرعون، توصیف در (83 )یونس، «الْم سْرِفِینَ. لَمِنَ إِنَّه  وَ» و (151
 کـلَّ  تَبْس طْها ال وَ ع نُقِک إِلى  یدَك تَجْعَلْ ال وَ» و (12 )یونس، «یعْمَلُونَ. کانُوا ما

 )غـافر،  «النّـارِ.  أَصْحاب  ه مْ الْم سْرِفِینَ أَنَّ وَ» و (29 )اسراء، «مَحْس وراً. مَلُوماً فَتَقْع دَ الْبَسْطِ
 آن بـودن  حرام یعنی اسراف، تکلیفی حکم بر اسراف آیات از نیز االحکام آیات کتب در (43

 (.176 تا، بی ،1ج )کاظمی، است شده استفاده

 أبـی  ابـن  روایـت  ازجمله (؛617 :1417 )نراقی، است کرده نکوهش را اسراف که تیروایا .2
 إلـى  أحـب   من ما» اند: فرموده )ص( خدا رسول از نقل به که )ع( صادق امام از یعفور
 ،2ج قمـی،  )صدوق « و الحج فی إلّا اإلسراف، یبغض و قصد  من جلّ و عزّ اللّه

 بیـان  را کبیـره  گناهـان  آن در کـه  مـأمون  بـه  )ع( رضا امام ۀنام همچنین (،279 :1413
 قتـل  هـی » انـد:  فرمـوده  و برشـمرده  کبیره گناهان شمار در را تبذیر و اسراف و کنند می

 «.التبـذیر  و اإلسـراف  و» قـال:  أن إلـى  « و الزنـا  و تعـالى  اللّـه  حـرم  التی النفس
 (127 :1378 ،2ج قمی، )صدوق

 وجـود  بـا  کـه  است کرده تصریح دلیل این به اشاره ضمن نراقی (:619 :1417 )نراقی، اجماع .3
 در کـه  نیست دلیل این تفصیل به نیاز کند، می داللت اسراف بودن حرام بر که روایاتی و آیات
 استناد آن به اسراف تکلیفی حکم برای که روایاتی و آیات باوجود گفت: توان می دلیل این نقد

 کرد. استناد آن به توان نمی رو ازاین است؛ المدرك حتملم یا مدرکی اجماع کردیم،
 اسـاس  بـر  کـه  گفـت  باید اسراف بودن حرام برای دلیل این از استفاده چگونگی در عقل: .4

 را آن عقال آنچه در مال کردن هزینه از است عبارت اصطالح در اسراف اسراف، از تعریفی
 (.240 :1423 ،25ش ،)رحمانی نیست شایسته آنکه یا دانند می زشت و قبیح

 بـاور  ایـن  بـر  و پـذیرد  نمی را استثنایی نوع هیچ اسراف بودن حرام تکلیفی حکم دربارۀ نراقی
 مسـتثنی  اسراف بودن حرام از نیز و... عمره و حج و غسل و وضو همچون قواعدی حتی که است
 منظـور  بلکه نیست؛ ها آن در اسراف بودن حرام معنای به شده گفته قواعد در نکردن اسراف نیستند.
 )نراقـی،  هاسـت  آن در حد از تجاوز عفوپذیربودن و یادشده های نمونه در روی زیاده نبودن مطلوب
 ،25ش )رحمـانی،  دارند باور ها آن در اسراف جواز به فقها از بعضی که آن حال و (636 ق،1417
 (.243 و 240 :1423
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 اسراف: وضعی حکم ب.

 یابـد.  مـی  نمـود  قاعـده  چنـد  در کـه  اسـت  اسـراف  بر مترتّب وضعى حکم ترین مهم ضمان،
 یـا  حـاکم  ضـمان  و وى مـال  کـردن  هزینـه  در اسـراف  صـورت  در یتیم ولىِ ضمان خصوص به

 در اسـراف  صـورت  در کننـده  قصاص ضمان و شده تعیین اندازۀ از تجاوز صورت در حد اجراکنندۀ
 کننـدۀ  پرداخـت  ضمانِ و شخوی بردۀ یا همسر و کودك تأدیب در کننده اسراف ضمانِ و قصاص
 و مسـتأجر  ماننـد  امـین  ضمانِ و است کرده اسراف که مثونه از مقدارى خمس به نسبت خمس
 (.479 :1426 ،1ج شاهرودی،  )هاشمی امانت دربارۀ اسراف صورت در ودعى و مستعیر و وکیل

 سـراف ا مفهـوم  در اتـالف  (،615 :1417 )نراقی، گفتیم اسراف از که تعریفی اساس بر گرچه
 مـال  دربردارنـدۀ  اسـراف  زیـرا  انـد؛  متفاوت اتالف فقهی قاعدۀ و اسراف فقهی قاعدۀ دارد، نقش

 فرموده خداوند است. اسراف مال صرف در حد از تجاوز مطلق آنکه چه است. غیر مال و شخصی
 باشـد،  شخصـی  اموال از آشامیدن و خوردن خواه (31 )اعراف، «تُسْرِفُوا. وَالَ وَاشْرَب وا کُلُوا» است:
 طـور  همـان  اسـت.  غیر مال به مربوط اتالف، قاعدۀ اما و...؛ عمومی اموال در یا مهمانی در خواه
 مصـرف  دربردارنـدۀ  اتـالف  سـویی  از «ضـامن.  لـه  فهو الغیر مال اتلف من» اند: گفته آن دربارۀ

 خانه ساختن برای یا بخورد را دیگری مال اجازه، بدون که شخصی شود. می نیز کاال غیرمسرفانۀ
 اسـت؛  مـردم  امـوال  ضامن او و کند می صدق اتالف ولی است؛ نکرده اسراف کند، استفاده آن از

 اسـراف  نیـز  شـده  گفتـه  قاعدۀ بدانیم، اسراف و حد از تجاوز را حرام تصرف هرگونه اگر حال بااین
 (.59 :1384 ،18ش رضایی، )نک: است

 باالتر مصرف و تضییع و اتالف همچون: رهاییمعیا شد، بیان اسراف تعریف از آنچه به باتوجه
 و حــد از بــیش بخشــش و شــأن و مــالی تــوان از فراتــر مصــرف و زنــدگی عمــومی ســطح از

 دارنـد  نقـش  اسـراف  تحقـق  در ملی و شخصی های سرمایه کارگیری به در اولویت نکردن رعایت
 اسراف شدۀ اشاره معیارهای در که است روشن (.73 و 72 :1391 ،45ش دیگران، و رجایی )نک:
 گیرد. می نادیده را دیگران حقوق نوعی به کننده اسراف فرد و است مرتبط شهروندی حقوق با

 شهروندی حقوق با اسراف فقهی قاعدۀ رابطۀ

 مـواقعی  در اسـراف  دادیم، توضیح شهروندی حقوق و اسراف مفهوم از آنچه گرفتن نظر در با
 متقابـل  حقـوق  بـه  شـهروندی  حقـوق  زیـرا  یابـد؛  مـی  ارتبـاط  دارد، برخورد دیگران حقوق با که

 را یکـدیگر  به نسبت شهروندان متقابل حقوق و وظایف و شود نمی محدود حاکمیت و شهروندان
 بررسـی  زیـر  صـورت  به را شهروندی حقوق و اسراف ارتباط قواعد توان می رو ازاین گیرد؛ می دربر
 کرد:
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 زیس : محیطِ و طبیع  مواهب از استفاده در اسراف .1

 را زمـین  خداوند (10 )الرحمن، «لألنام خلقها االرض و» همچون دالیلی به دانیم می که چنان
 بـه  هـا  آب خصـوص  بـه  آن، مواهب و زمین است، داده قرار جنبندگان همۀ و ها انسان همۀ برای
 ای عـده » اسـت:  گفتـه  طباطبایی عالمه که چنان دارد؛ اختصاص زنده موجودات و ها انسان همۀ
 در (98 :1417 ،19ج )طباطبـایی،  «جنبد. می زمین روی که است هرچیزی انام از منظور اند، فتهگ
 رسـد؛  مـی  نظر به منطقی شده گفته تفسیر نیازمندند. و... گیاه آب، به جنبندگان چون صورت این
 ردیگـ  و شهروندان حقوق گرفتن نادیده موجب زمین، مواهب از استفاده در اسراف نوع هر رو ازاین

 مصـرف  نـوع  هـر  از مـردم  کـه  کنـد  می اقتضا شهروندی حقوق بنابراین شود؛ می زنده موجودات
 بپرهیزند. ها آن از رویه بی استفاده و اسراف و طبیعت مواهب از نادرست

 بـه  بـزر   نعمـت  این شود. می جامعه و مردم زیان موجب آب مصرف در روی زیاده و اسراف
 و تصـفیه  و کـردن  آبیـاری  امـا  دارد؛ وجـود  زمین در فراوانی آبی منابع اینکه با دارد تعلق همگان
 سالم آب از افرادی که موقعیتی در دارد. بر در دولت برای را زیادی مخارج منازل به آن فرستادن
 شخصـی،  اسـتخرهای  روزانـۀ  کـردن  پروخالی و آن هدردادن و آب مصرف در اسراف اند، محروم
 بـه  اسـراف  سـویی  از سیویلیکا(. :1383 داماد، )محقق ودش می محسوب نعمت این کفران و حرام
 در آب همچنـین  گیـرد؛  دربرمی را طبیعت مواهب همۀ بلکه شود؛ نمی محدود آب رویه بی مصرف
 و اسـراف  نوع هر دارد. بسزایی نقش نیازمندند، آن به مردم که مقداری و مصرفی کاالهای تولید
 است. شهروندی حقوق گرفتن دیدهنا و دیگران به زدن صدمه موجب گرایی تجمل

 گفتـیم  دیگران شهروندی حقوق تضییع با آن ارتباط و آب مصرف در اسراف نکوهش دربارۀ
 حـرام  درهرحـال  قـولی  به و (1/377 ق،1409 )یزدی، مکروه قولی به غسل و وضو در اسراف که
 کـه  درصورتی ند،دان می حرام را غسل و وضو در اسراف نیز ای عده و (127 :1420 )شیرازی، است
 (.400 :1413 ،2ج )سبزواری، باشد، قیمتی آب

 بـا  زیـرا  اسـت؛  سـنن  ادلۀ در تسامح قاعدۀ بر مبتنی غسل و وضو در اسراف کراهت به قول
 بـه  مسـتحبات  از را اسـراف  ادلـه،  دربـارۀ  آسـان گـرفتن   ضـابطۀ  و شـده  بیان قاعدۀ از استدالل
 (.336 :1418 ،4ج )خویی، کند می منتقل مکروهات

 ن دیکان: من ل های خوردنی از استفاده در اسراف .2

 سـخن  دیگـران  حقوق گرفتن نادیده و اسراف بودن مذموم از و طبیعت مواهب از آنکه گذشته
 آن از کـه  اسـت  شده نکوهش ها آن در اسراف از و شده تکیه خاص طور به قواعدی بر شد، گفته
 کـه  چنـان  اسـت؛  منسـوبان  و نزدیکـان  منـزل  اه آشامیدنی و خوردنی از استفاده در اسراف جمله
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 ال وَ حَرَجٌ الْمَرِیضِ عَلَى ال وَ حَرَجٌ الْأَعْرَجِ عَلَى ال وَ حَرَجٌ  الْأَعْمى عَلَى لَیسَ» است: فرموده خداوند
 ب یـوتِ  أَوْ إِخْـوانِکمْ  یـوتِ ب  أَوْ أُمَّهاتِکمْ ب یوتِ أَوْ آبائِکمْ ب یوتِ أَوْ ب یوتِکمْ مِنْ تَأْکلُوا أَنْ أَنْفُسِکمْ  عَلى

 مَلَکـتُمْ  مـا  أَوْ خـاالتِکمْ  ب یـوتِ  أَوْ أَخْـوالِکمْ  ب یوتِ أَوْ عَمَّاتِکمْ ب یوتِ أَوْ أَعْمامِکمْ ب یوتِ أَوْ أَخَواتِکمْ
  عَلـى  فَسَـلِّم وا  ب یوتـاً  مْدَخَلْـتُ  فَإِذا أَشْتاتاً أَوْ جَمِیعاً تَأْکلُوا أَنْ ج ناحٌ عَلَیکمْ لَیسَ صَدِیقِکمْ أَوْ مَفاتِحَه 
 بـر  (61 )نور، «تَعْقِلُون. لَعَلَّکمْ الْآیاتِ لَکم  اللَّه  یبَینُ کذلِک  اللَّهِ عِنْدِ مِنْ  أَنْفُسِکمْ
 از کـه  نیست گناهى نیز شما بر و شوند غذا هم شما با که نیست گناهى بیمار و شل افراد و نابینا
 بـدون  شـود  مى محسوب شما خود خانۀ که همسرانتان یا فرزندان هاى خانه یا خودتان ىها خانه
 هـاى  خانـه  یـا  مادرانتـان  هـاى  خانـه  یـا  پـدرانتان  هـاى  خانه همچنین بخورید؛ غذا خاصى اجازۀ

 هـاى  خانـه  یـا  هایتـان  عمه هاى خانه یا عموهایتان هاى خانه یا خواهرانتان هاى خانه یا برادرانتان
 هـاى  خانـه  یـا  اسـت  شـما  اختیـار  در کلیـدش  که اى خانه یا هایتان خاله هاى خانه یا یتانها دایی

 داخل که یهنگام و بخورید غذا جداگانه یا جمعى دسته طور به که نیست گناهى شما بر دوستانتان
 تحیتـى  و سـالم  خداونـد،  سـوى  از تحیتـى  و سـالم  کنید، سالم خود خویشان بر شدید اى خانه

 کنید. اندیشه شاید کند، مى تبیین شما براى را آیات خداوند گونه این کیزه،پا و پربرکت

 در موجـود  های آشامیدنی و ها خوردنی از چارچوبی در که مجازند افراد شده گفته آیۀ به باتوجه
 وضـعیت  میان آن از کنند؛ استفاده ها آن اجازۀ بدون و... دوستان خویشاوندان، از بعضی های خانه
 هـای  آشـامیدنی  و ها خوردنی در تصرف در نکردن اسراف و کراهت نداشتن و ها منزل نای مالکان
 نزدیـک  رابطـۀ  بـاوجود  که است بدیهی (.30 تا، بی ،2ج سیوری، )حلی هاست منزل این در موجود
 ها خوردنی از استفاده در اسراف، آیۀ در مذکور افراد دیگر و دوستان و منسوبان و خویشان با افراد
 از ای عـده  حقـوق  گـرفتن  نادیـده  مصـداق  آیـه  در مـذکور  افراد منزل در موجود های یدنیآشام و

 منزل در موجود های آشامیدنی و ها خوردنی از استفاده در نکردن اسراف برعکس است؛ شهروندان
 سـویی  از اسـت،  آیه در یادشده شهروندان حقوق به احترام و توجه نوع یک آیه، در ذکرشده افراد

 احسـایی،  جمهـور  ابی )ابن «منه. نفس طیب عن إلّا مسلم امرئ مال یحلّ ال» مچونه احادیثی
 شـده  بیـان  آیۀ تفسیر در فقها که نیست حالل وی رضایت با جز مسلمان مال (473 :1405 ،3ج
 آن مانند و (131 :1404 ،2ج حسینی، جرجانی ؛30 تا، بی ،2ج سیوری، )حلی اند کرده استناد آن به
 کنند. می تأکید ها آن مال دربارۀ شهروندی حقوق به ماحترا لزوم بر

 یتیم: مال کردن ه ینه در اسراف .3

 آن ضامن ولی کند، اسراف است وی علیه مولی که یتیم مال کردن هزینه در یتیم ولیِ هرگاه
 کـردن  هزینـه  در اسـراف  صـورت  در یتیم ولیِ ضامن دانستن (.288 :1414 ،11ج )کرکی، است
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 یـا  مـال  به احترام لزوم و حقوقی از و بوده شهروند نوع یک یتیم که است آن نگرنشا وی دارایی
 است. برخوردار مالی امنیت

 حد: شدۀ تعیین مقدار از حد اجراکنندۀ یا حاکم تجاوز .4

 کند، اسراف حد اجرای در یا تجاوز شده تعیین حد میزان از حد اجراکنندۀ یا شرع حاکم هرگاه
 در روی زیـاده  ازآنجاکـه  بپـردازد.  را مـازاد  دیـۀ  باید یعنی (؛473 تا، بی ،41ج )نجفی، است ضامن
 پرهیـز  لزوم (،422 :1419 ،5ج دیگران، و )جزیری است اسراف مصادیق از یکی جنایت قصاصِ

 در و هاسـت  آن جـان  حفـظ  شـهروندان  حقـوق  ازجملۀ که است آن نشانگر قصاص در اسراف از
 است. نشده رعایت شود، می قصاص که فردی شهروندی حقوق قصاص در اسراف صورت

 خمس: متعلق مال از مقداری کردن ه ینه در خمس کنندۀ پرداخ  اسراف .5

 اسراف شده واقع خمس متعلق که مالی از مقداری کردن هزینه در خمس کنندۀ پرداخت هرگاه
 و فقرا چونهم افرادی که آن به باتوجه (.394 :1409 ،2ج )یزدی، است زیادی مقدار ضامن کند،
 کـه  درصورتی خمس متعلقِ مال کردن هزینه در اسراف اند، خمس مستحقان از ...و ماندگان راه در

 شود. می خمس مستحقانِ شهروندی حقوق گرفتن نادیده موجب باشد، سفاهت نشانگر

 امان : دربارۀ امین اسرافِ .6

 کـه  ای گونـه  بـه  ند.شو می محسوب امین ودعى و مستعیر و وکیل و مستأجر همچون افرادی
 ها آن زیرا نیستند؛ ضامن شود، تلف ها آن تفریطِ و افراط بدون است، ایشان دست در که مالی اگر
 انـد  ضـامن  کننـد،  اسـراف  امانـت  دربـارۀ  اگـر  «الیمین. إال االمین علی لیس» سویی از اند، امین
 مـال  حفـظ  در ذکرشده افراد افراط و کوتاهی که است بدیهی (.215 و 183 تا، بی ،27ج )نجفی،
 ودیـع  و مسـتعیر  و موکـل  و مـوجر  حقـوق  به تجاوز مصادیق از ها آن کوتاهی و شده داده امانت
 اند. شهروندان از که اند گذارنده

 موادمخدر: و دخانیات تهیۀ برای مال کردن ه ینه .7

 سـویی  از اسـت،  دیگـران  آزار موجـب  عمـومی  هـای  مکـان  در ویـژه  به دخانیات، از استفاده
 حـرام  اسـت،  دیگـران  اذیـت  موجـب  که دخانیات از استفاده پس است؛ حرام دیگران کردن اذیت
 غیرعمـومی  های مکان در دخانیات از استفاده (.4 :1998 ،1ج طوری، ؛194 :2010 )خلیلی، است
 دارد. پی در را دیگران آزار و هوا آلوده کردن نیز

 و تهیـه  بـرای  مال کردن هزینه است، دیگران آزار و زیان موجب دخانیات از استفاده ازآنجاکه
 آور زیـان  بلکـه  ندارد؛ منفعتی تنها نه دخانیات از استفاده زیرا است؛ اسراف مصادیق از آن مصرف
 آیـاتی  از اسـتفاده  با اسالمی دانشمندان از بعضی سبب همین به (.203 تا، بی ،5ج )هیثمی، است
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 ؛273 :1431 ،4ج )افنـدی،  داننـد  مـی  حـرام  یـات دخان از استفاده کنند، می نکوهش را اسراف که
 هـم  المبـذّرین  أنّ و» آیـات  جملـه  آن از (؛224 :1403 حرعـاملی،  ؛67 تـا،  بی ،2 ج حمادالرسی،
 و 26 )اسراء، «الشیاطین. إخوان کانوا المبذّرین إنّ تبذیراً تبذّر ال و» و (43 )غافر، «النار. أصحاب
 هزینه ندارد، منفعت آنچه و طاعت غیرِ در را مالی انسان که است آن تبذیر» سویی از است. (27
 آب کـه  نیسـت  مجـاز  مسلمان روایات از ای پاره موجبِ به سویی از (5/188 تا، بی )هیثمی، «کند.
 اسـراف  حـد  کمترین اند: فرموده )ع( صادق امام که چنان بریزد؛ دور را خود لیوان داخل خوردۀ نیم

 خرمـا  هسـتۀ  دورریختن و منزل در منزل بیرون لباس پوشیدن و لیوان ماندۀ باقی آب دورریختن
 (.62 :1429 ،13ج )کلینی، است

 شود موجب که هایی اذیت و ها زیان علت به دخانیات، مصرف برای مال کردن هزینه تردید بی
 شـهروندی  حقـوق  بـه  تجـاوز  و اسـراف  مصـداق  کنـد،  می تحمیل جامعه بر که را هایی هزینه و

 است. عمومی های مکان در هویژ به دیگران

 بـه  اضرار و اسراف مصادیق از موادمخدر مصرف و تهیه برای مال کردن هزینه اولی، طریقِ به
 است. دیگران شهروندی حقوق به تجاوز مصداق و دیگران

 اس : بدهکار و مدیون که فردی اسرافِ .8

 و اعتـدال  بایـد  بـدهکار  و مدیون فرد که اند کرده حکم فقها است، واجب دین ادای ازآنجاکه
 بـدیهی  (.449 :1420 ،2ج حلی، )عالمه کند خودداری هزینه در اسراف از و کند پیشه روی میانه
 رو روبـه  مشـکل  بـا  طلبکار به اش بدهی پرداخت های هزینه در مدیون اسراف، فرض در که است
 ندارد. خوانی هم طلبکار شهروندی حق با موضوع این و شود می

 اسراف: عل  به اندودشده نقره یا طال لگا  و نقره و طال ظرف از استفاده ندانست حرا  .9

 حلی، ادریس )ابن اند دانسته حرام است، اسراف نوع یک آنکه علت به را طال ظرف از استفاده فقها
 گرایـی  تجمـل  و مـال  اتالف هایی نمونه چنین در مال کردن هزینه که است بدیهی (.1410:440 ،1ج

 اسـراف  معیـار  بـه  باتوجـه  زیـرا  کنـد؛  پیـدا  تعـارض  شهروندی حقوق با تواند می که است غیرمشروع
 از برود. کار به مفید وجوه در مال که است بهتر شخصی سرمایۀ کارگیری به در اولویت نکردن رعایت
 بحث در شده بیان حکم بیان از امر این باشد، مستحب نحوی به شهروندی حق که است ممکن سویی
 زکـات  اندودشـده  نقره و طالاندود لگام که هرچند است، شده تصریح آن در که شود می تقویت زکات
 (.1410:440 ،1ج حلی، ادریس )ابن است حرام آن کارگیری به اما ندارد؛

 برق مصرف در اسراف .10

 مصـادیق  دیگـر  و برق از استفاده در اسراف بلکه شود؛ نمی محدود آب به اسراف دانستن حرام
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 از رویـه  بـی  اسـتفادۀ  دربارۀ پرسشی به پاسخ در )ره( ینیامام خم رو همین از گیرد، یدربرم هم را
 و اتـالف  موجـب  چنانچـه  و است حرام غیرمتعارف نحو به روى زیاده که اند کرده اشاره برق و آب
 از اسـتفاده  در اسراف که است بدیهی (.261 :1422 ،2ج )خمینی، است ضمان موجب باشد، ضرر
 ندارد. خوانی هم دیگران شهروندی حقوق رعایت لزوم با آن مانند و برق نیروی

 آشامیدن: و خوردن در اسراف .11

 مـذموم  آشـامیدن  و خوردن در اسراف (31 )اعراف، «التسرفوا. و اشربوا و کلوا» آیه موجبِ به
 تـا،  بـی  نجفی، الغطاء )کاشف شود می وی سالمتی خطرافتادن به و فرد بیماری موجب زیرا است؛
 که است ممکن تواند می دیگران یا وی خانواده یا فرد خود شهروندی حق با صورت این در (.74

 باشد. نداشته سازگاری

 و انـد  کـرده  تصـریح  را ها آن فقها که اند اسراف مصادیق از هایی نمونه شد، گفته که قواعدی
 یاد قواعد به اسراف الح بااین کند؛ کمک شهروندی حقوق برقراری به تواند می ها آن از خودداری
 در مـال  کردن هزینه اسراف که اند کرده تصریح فقها از بعضی رو همین از شود، نمی محدود شده
 صـورت  ایـن  در (.92 :1419 ،24ج )خـویی،  اسـت  حرام اسراف مصادیق بارزترین از حرام وجوه
 بود. خواهد حرام اسراف نوع از حرامی، کار هر انجام برای مال کردن هزینه

 کارهـای  انجـام  در اسـراف  هـا  آن مانند و شد بیان که هایی صورت با اسراف بودن مذموم اوجودب
 در اسـراف  مـثالً  آنکـه  مگـر  دارد؛ خـوانی  هم شهروندی حقوق رعایت با و است ممدوح امری خوب
 دارد را آن شایسـتگی  و اهلیـت  کننـده  انفـاق  که باشد مقداری از بیش خیر وجوه در مال کردن هزینه
 است. تعارض در اش خانواده یا خودش شهروندی حق با صورت این در زیرا (؛625 :1417 اقی،)نر

 گیری نتیجه

 آید: می دست به زیر نتایج شد، گفته آنچه از

 توانـد  مـی  و شود نمی محدود اخالق به اسراف اسراف، از فقها مکرر استفادۀ گرفتن نظر در با
 باشد. راهگشا و مفید بسیار فقه در

 قاعـدۀ  به اسراف از توان می است، شده بیان فقهی قاعدۀ برای که ای گانه سه معیارهای به هباتوج
 جسـت؛  بهـره  آن از آن، مانند و شهروندی حقوق رعایت همچون زیادی مواقع در و کرد تعبیر فقهی
 و هـا  خـوردنی  در طهارت همچون فقه گوناگون موضوعات و قواعد در آن به فقها استناد دلیل به زیرا

 علی مسلطون الناس» همچون اولیه ادلۀ با ازطرفی و دارد فراگیری و... وکالت و عاریه و ها آشامیدنی
 همچون اربعه ادلۀ با دیگر طرف از است. ممکن اولیه ادلۀ با آن جمع حال بااین دارد؛ برخورد «اموالهم.



 ► نقش قاعدۀ فقهی اسراف در رعایت حقوق شهروندی 

 

69 

 است. شده استناد آن پشتیبانی برای عقل و اجماع و سنت و کتاب

 حفـظ  بـرای  اسـراف  از تـوان  می آن گستردگی و اسراف وضعی و تکلیفی حکم گرفتن ظرن در با
 زیـاد  ظرفیـت  از نشـان  «شـیء  کلّ فی یجری االسراف» تعبیر زیرا گرفت؛ کمک شهروندی حقوق
 و مصـارف  از همـۀ  و شده گرفته بهره فقه از گوناگونی مواقع در آن از رو همین از دارد، اسراف قاعدۀ
 در موجـود  هـای  آشامیدنی و ها خوردنی از استفاده جواز که چنان کند؛ می حمایت ها سانان های فعالیت
 ولـیِ  همچون شهروندانی همچنین کند؛ می منوط نکردن اسراف ازجمله وضعیتی به را نزدیکان منزل
ـ  سـویی  از داند؛ می ضامن اسراف، صورت در را ها آن مانند و مستأجر و گیرنده عاریه و وکیل و یتیم  اب
 و جامعـه  سـالمت  بـه  آن مانند و موادمخدر همچون آور زیان مواقع در مال هزینۀ کردن تلقی اسراف

 زیـن  اندودکردن نقره و طال همچون مصادیقی شدن تلقی اسراف به باتوجه کند. می کمک شهروندان
 کـه  واعـدی ق به مال کردن هزینه و گرایی تجمل از ها آن مانند و نقره و طال ظروف از استفاده و اسب
 رضایتمندی به شأن بر مازاد هزینۀ دانستن اتالف و کردن اسراف همچنین کند؛ می نهی ندارند اولویت
 کند. می کمک اجتماعی

 و خداوند با اش رابطه بر عالوه زیرا دارد؛ چندسویه روابط، انسان اسالمی شهروندی حقوق در
 همۀ در تواند می اسراف فقهی قاعدۀ رد،دا وظایفی و روابط نیز دیگران با زیست محیطِ و خویشتن
 در باشد. داشته را نیازی رفع برای استفاده قابلیت که هرچیزی اتالف عبارت شود، وارد روابط این

 ورود امکـان  دهنـدۀ  نشان آن مختلف وجوه و اسراف لغوی معنای نیز و اسراف اصطالحی تعریف
 سو کی از آشامیدن و خوردن در نکردن افاسر مثال برای است؛ یادشده، های جنبه همۀ به اسراف
 معنـی  زیسـت  محـیطِ  و دیگـران  بـا  آن ارتبـاط  در دیگـر  سوی از و خویشتن با اسراف ارتباط در
 ضـرورت  و دیگـران  با اسراف رابطۀ از حد اجرای در حد اجراکنندۀ و حاکم نکردن اسراف یابد. می

 بـه  حقـوق  تقسـیم  دیگر سوی از گوید. می سخن شهروندان حقوق در دیگران و حاکمیت رعایت
 و عمـومی  شـهروندی  حقـوق  رعایـت  بـه  را دیگـران  اسراف، فقهی قاعدۀ خصوصی، و عمومی
 کند. می دعوت خصوصی

 گونـاگون  وجوه رعایت خوب کارهای از یکی برّ، وجوه و خوب کارهای انجام در اسراف جواز
 است. ممدوح و شده تحسین آن در زیاد تالش که است شهروندی حقوق

 

 

 

 



 یشهروند حقوقی تطبیق مطالعات فصلنامۀ ◄

 

70 

 منابع ■

 کریم قرآن

 فارسی منابع الف.

 ،تندر؛ نشر تهران: اول، چاپ ،سیاسی علوم فرهنگ ش،1363 علی آقابخشی 

 ،عروج؛ مثسسۀ تهران: سوم، چاپ ،فقهیه قواعد ق،1401 حسن، بن محمد بجنوردی 

 ،ره( خمینـی  امـام  دیـدگاه  از شـهروندی  حقوق» ش،1392 محمد، رانی، مهریزی محمد، بجنوردی(»، 
 ؛24 تا 1صفحۀ ،11 سال ،51 شمارۀ متین، پژوهشنامۀ

 نوید؛ انتشارات تهران: اول، چاپ شاهی، تفسیر ق،1404 ابوالفتوح، سید حسینی، جرجانی 

 ،پژوهشـی  علمـی  فصـلنامۀ  ،«اسراف فقهی معیارهای» ش،1391 مهدی، خطیبی، سیدکاظم، رجایی 
 ؛76 تا 55 صفحۀ ،45 شمارۀ ،اسالمی اقتصاد

 ،اقتصـاد  پژوهشـی  علمـی  فصـلنامۀ  ،«کـار  بازار بر فقهی قواعد برخی آرار» ش،1384 د،مجی رضایی 
 ؛87 تا 63 صفحۀ ،18 شمارۀ ،اسالمی

 ،سمت؛ مثسسۀ تهران: سوم، چاپ ،فقها و فقه تاریخ ق،1421 ابوالقاسم، گرجی 

 ،53 شمارۀ ،راهبرد مجلۀ ،«فقه قواعد پرتو در زیست محیطِ حفظ های بایسته» ش،1397 حامد، مایلی، 
 ؛57 تا 33 صفحۀ

 همـایش  ،«اسـالمی  معـارف  ازنظـر  عمـومی  امـوال  رویه بی مصرف» ش1383 مصطفی داماد، محقق 
 سیویلیکا؛ تهران: ملی، منابع اتالف از پیشگیری های روش

 ،المیزان؛ نشر تهران: نهم، چاپ ،فقه قواعد ش،1385 ابوالحسن محمدی 

 ـ ب اهـل  مـذهب  بـا  مطـابق  فقه فرهنگ ق،1426 محمود ،یشاهرود یهاشم  قـم:  اول، چـاپ  ،)ع( تی
 )ع(؛ تیب اهل مذهب بر اسالمی فقه المعارفدائر مثسسۀ

 عربی منابع ب.

 الشـهداء  سـید  دار قـم:  اول، چـاپ  ، اللئـالی  عوالی ق،1405 محمد، احسایی، جمهور ابی ابن 
 للنشر؛

 قـم:  چهـارم،  چـاپ  ،االرـر  و یثالحـد  غریـب  فی  ش،1367 محمد بن مبارك جزری، اریر ابن 
 اسماعیلیان؛ مطبوعاتی مثسسۀ

 به وابسته اسالمی انتشارات دفتر قم: دوم، چاپ السرائر، ق،1410 منصور، بن محمد حلی، ادریس ابن 
 قم؛ علمیۀ حوزۀ مدرسین جامعۀ

 ،العربی؛ التاریخ مثسسۀ بیروت: اول، چاپ ،العلماء ریاض ق،1431 عبداهلل، افندی 
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 ،مـذهب  و  المذاهب علی الفقه ق،1419 مازح، یاسر، و محمد سید غروی، دالرحمن؛عب جزیری 
 دارالثقلین؛ بیروت: اول، چاپ ،)ع( البیت اهل

 ،؛ قم: اول، چاپ ، الفوائد ق،1403 حسن بن محمد حرعاملی 

 ،المدنی؛  قاهره: اول، چاپ ،الفقه اصول معجم ق،1418 خالدرمضان حسن 

 مرتضوی؛ انتشارات قم: اول، چاپ ،القرآن فقه فی العرفان کنز تا(، )بی عبداهلل بن مقداد سیوری، حلی 

 ،؛ موقع جا: بی چا، بی ،الرسی حماد اهلل عبد الشیخ دروس تا(، )بی عبداهلل حمادالرسی 

 ،دارالفکر؛ دمشق: اول، چاپ العلوم، شمس تا(، )بی سعید بن نشوان حمیری 

 دارالفکر؛ بیروت: جا، بی ،المحتاج مغنی تا(، )بی احمد بن محمد شربینی، خطیب 

 ،الواحد؛ الجیل  عمان: چا، بی ، الفتاوی م،2010 حمد بن احمد خلیلی 

 ،نا؛ بی قم: اول، چاپ غروی، میرزاعلی تقریر ،الورقی العرو شرح فی التنقیح ق،1418 ابوالقاسم خویی 

 ____________، 1419،للنشر؛ التوحید قم: دوم، چاپ الخویی، االمام  ق 

 بیـروت:  دمشـق،  ،اول چـاپ  القـرآن،  غریـب  فی المفردات ق،1412 محمد بن حسین اصفهانی، راغب 
 ؛ دارالعلم

 ،مرعشی؛ اهلل آیت کتابخانۀ قم: دوم، چاپ ،القرآن فقه ق،1405 سعید الدین قطب راوندی 

 25 شـمارۀ  ،)ع( البیـت  اهـل  فقـه  مجلـۀ  ،« ضـوء  علـی  االسراف» ق،1423 محمد نی،رحما، 
 ؛251 تا 231صفحۀ

 ،حضـرت  دفتـر  المنـار،   قم: چهارم، چاپ ،االحکام مهذب ق،1413 عبداالعلی سید سبزواری 
 اهلل؛ آیت

 ،المی؛االس الوعی مثسسۀ بیروت: اول، چاپ ،البیئه الفقه ق،1420 محمد سید شیرازی 

 جهان؛ نشر قم: اول، چاپ ،الرضا اخبار عیون ش،1378 علی بن محمد قمی، صدوق 

 ___________، 1413،بـه  وابسته اسالمی انتشارات دفتر قم: دوم، چاپ ،الفقیه الیحضره من ق 
 قم؛ علمیۀ حوزۀ مدرسین جامعۀ

 ،علمیه؛ حوزۀ اسالمی انتشارات دفتر قم: ،القرآن تفسیر فی المیزان ق،1417 محمدحسین طباطبایی 

 ،حـوزۀ  مـدیریت  و تهران دانشگاه تهران: اول، چاپ ،الجامع جوامع ش،1377 حسن بن فضل طبرسی 
 قم؛ علمیۀ

 _________، 1372،ناصرخسرو؛ انتشارات تهران: سوم، چاپ ،القرآن تفسیر فی انیالب مجمع ش 

 ،؛ بیروت: ،اول چاپ ،القرآن تفسیر فی البیان جامع ق،1413 جریر بن محمد طبری 

 ،مرتضوی؛ نشر تهران: چا، بی ،البحرین مجمع ش،1375 فخرالدین طریحی 

 ،االول االقلیمـی  المـثتمر  کویـت:  چـا،  بـی  ،«التـدخین  عاد فی الدین حکم» م،1998 طارق الطوری 
 التدخین؛ 
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 الغطاء؛ فکاش مثسسۀ قم: چا، بی ،االیمان مبادی تا(، )بی محمدحسین الغطاءنجفی، کاشف 

 ،نا؛ بی جا: بی چا، بی ،االحکام آیات إلی االفهام مسالک تا(، )بی جواد فاضل کاظمی 

 ع(؛ البیت آل مثسسۀ قم: دوم، چاپ المقاصد، جامع ق،1414 حسین بن علی رانی، محقق کرکی( 

 ،النشر؛ و  دارالحدیث قم: اول، چاپ ،الکافی ق،1429 یعقوب بن محمد کلینی 

 ع(؛ صادق امام مثسسۀ قم: اول، چاپ ،تحریراالحکام ق،1420 یوسف بن حسن ،حلی عالمه( 

 ،هجرت؛ نشر قم: دوم، چاپ ،العین کتاب تا(، )بی احمد بن خلیل فراهیدی 

 ،؛ دارالکتب بیروت: اول، چاپ ،المحیط القاموس تا(، )بی یعقوب بن محمد فیروزآبادی 

 ،دارالرضی؛ منشورات قم: اول، چاپ المنیر، مصباحال تا(، )بی مقرى محمد بن احمد فیومى 

 ،مرعشی؛ اهلل آیت کتابخانۀ قم: اول، چاپ ،االخیار مالذ ق،1406 محمدباقر مجلسی 

 مثسسـۀ  قـم:  اول، چـاپ  ،المکاسـب  شـرح  فـی  الطالـب  هـدی  ق،1416 محمـدجعفر  جزایری، مروج 
 دارالکتاب؛

 ،تهران؛ دانشگاه انتشارات تهران: ،پنجم چاپ ،االسرار کشف ش،1371 احمد رشیدالدین میبدی 

 عبـاس  تصـحیح  ،االسالم شرایع شرح فی الکالم جواهر تا( )بی حسن بن محمد جواهر، صاحب نجفی 
 العربی؛ التراث داراحیاء بیروت: هفتم، چاپ آخوندی، علی و قوچانی

 ،حـوزۀ  اسالمی اتتبلیغ دفتر قم: اول، چاپ االحکام، قواعد بیان فی االیام عوائد ق،1417 احمد نراقی 
 قم؛ علمیۀ

 ،یعسوب؛ موقع جا، بی چا، بی ،حیان ابن زوائد إلی الظمآن موارد تا( )بی بکر، ابی بن علی هیثمی 

 ،االعلمی؛  بیروت: دوم، چاپ ،الورقی العرو ق،1409 محمدکاظم یزدی 

 ،قـم:  اول، چـاپ  سـبزواری،  محسنی احمد تصحیح ،المحشی الورقی العرو ق،1419 محمدکاظم یزدی 
 قم؛ علمیۀ حوزۀ مدرسان جامعۀ به وابسته اسالمی تبلیغات دفتر


