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 نهج البالغهقرآن و نگاه از بررسی آسیب شناسی اسراف کارگزاران نظام 
 

 

 
 زهرا نودهی ، حسن حسن زاده

 
 

 دانشجوی دکتری عرفان اسالمی ، دانشگاه ادیان و مذاهب

 دانشگاه قرآن و حدیث قم دانشجویی کارشناسی ارشد

 

 
 

قرآن نگاه از بررسی آسیب شناسی اسراف کارگزاران نظام »با عنوان  مقالهاین  :چکیده

بررسی  موضوعبا روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی، درصدد است که « نهج البالغه و 

را در قرآن و نهج البالغه تبیین نماید. در این آسیب شناسی اسراف کارگزاران نظام 

با استخراج آیاتی که تعاریف و  ، بعد از تحلیل لغوی هر واژه بر اساس معجم لغت ومقاله

ویژگی های مفاهیم فوق را در بردارند با بهره گیری از تفاسیر قرآنی و استفاده از نهج 

در البالغه تالش گردیده تا به عوامل اسراف کارگزاران و آثار سوء اسراف آنان در جامعه و

آن بحث شده  نتیجه اسراف کارگزاران در قرآن و سیرة علوی به صورت شاخص در مورد

و کارگزاران در هر شرایط وظیفه دارند اعتدال و دوری از افراط و تفریط را سرلوحه 

راهکارهای مقابله با این پدیده شوم در جامعه پرداخته شود. و زندگی خود قرار دهند 

از  آسیب های اسراف کارگزاران در جامعهو مفهوم شناسی اسراف در بردارنده  مقالهاین 

نتیجه گیری و پیشنهادها و راهکارها، سخن به در پایان به و، و نهج البالغهنظر قرآن 

 میان آورده است و بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی ارائه شده است. 

 ، نهج البالغه، کارگزاران، اسراف، تبذیرقرآن کلید واژه ها:

 

 

 مفهوم شناسي

 مقدمه 

زندگی بشر برنامه دارد و تعادل در همه امور را به پیروان خود توصیه می اسالم دینی است که برای همه زوایای 

مشروع از نعمت هاى االهى و زیبایی هاى زندگى را جایز دانسته، و از سویی دیگر  نماید. از طرفی استفاده و بهره

ل است که هر مسلمانی به داند؛ این مسئله بدان دلیروى و ضایع نمودن نعمت ها را حرام و ناروا مىاسراف و زیاده 
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تناسب امکانات، توانایى و کارآیى خود، در برابر جامعه مسئولیت دارد و این مسئولیت پذیری او را دارای صفات 

 .نیک اخالقی می گرداند

خداوند زندگی انسانها رابر پایه عدل و اعتدال و توازن و تعادل قرارداده و آن را براساس عدم تجاوز و تعدی به 

و اقتصاد و « میانه روی»و زیاده روی بنا نهاده و به همین دلیل،راه« اسراف»الهی و حقوق دیگران و پرهیز از حدود 

اعتدال و دوری از افراط و تفریط و پرهیز از اسراف و زیاده روی را تاکید و توصیه نموده و هرگونه اسراف و خروج از 

مت ها و زیان رساندن به اموال عمومی و بیت المال و ثروت عدل و اعتدال و نیز حیف و میل و اتالف و تضییع نع

های الهی و طبیعی ر اشدیدا منع و نهی و مذمت و نکوهش نموده و حرام دانسته است و با اسراف کاری مسرفین و 

یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی که جامعه اسالمی ما را به شدت  .فسادهای آنان مبارزه کرده و می کند

می نماید، رعایت نکردن الگوی مصرف و یا به تعبیر قرآن و سنت اسراف در ابعاد گوناگون زندگی فردی و  تهدید

اسراف موضوعی است که دامنگیر همه طبقات انسانی است و اختصاص به یک ملت یا دین یا .اجتماعی انسانها است

عامی شمرده شده که متوجه همه  گروه خاصی ندارد، به همین جهت نهی از آن در قرآن کریم از خطاب های

 .انسانها است

حاکمان و کارگزاران حکومت و قاضیان و فتوا  همه مردم به ویژه رشوه خواری و اسراف، از گناهانی است که معموالً

دهندگان، گرفتار آن می شوند. مهار نفس برای کارگزاران اهمیت بسزایی دارد تا زمانی که یک کارگزار بر نفس 

ن وگردد نمی توان از او انتظار گام های مهمی در امور اجرایی داشت اما زمانی که این مسئله در درخود مسلط ن

این اشخاص نهادینه گردد کارگزار نظام اسالمی شاخص های خود را یافته و فردی مورد اعتماد مردم خواهد بود از 

د ندر تمامی شئون حکومتی نیاز به آن دار هاآن موضوع اسراف است که انکارگزارباره مسائل مهم در این رو یکی از 

جامعه تحت مدیریت خود را به سالمت به منزل  ،تا با جلوگیری از اسراف و هزینه کرد به موقع منابع و امکانات

 .دنمقصود برسان

 اهمیت و ضرورت مسئله بیان مسأله و 

الیی ات ویماین مسئله در اسالم از اهباشد و اداره حکومت ها نیازمند مدیریت بر منابع مالی و اقتصادی می 

، راه گشای بسیاری از معضالت اقتصادی منبع بنیادین متضمن اصول راهبردیبه عنوان یک  و قرآنبرخوردار بوده

می تواند در  ابزار سیاستهای مالی به گونه ایکه جامعه دینی در عرصه نیازهاست. نگرش اصولی قرآن به اهداف و

ی نیازهای نو شونده جوامع خود باشد. چنانکه با پیروی از اصول جامع، مترّقی و همه سویه همه ی اعصار پاسخگو

غنا به کمترین درجه خود تنزل یابد و چرخه ی اقتصاد ملی و مردمی را در جهت بهبود مسائل آن، رابطه ی فقر و 

ران، هدایت پس اندازها به سرمایه اقتصادی و افزایش درآمد و جلوگیری از اسراف و زیاده روی ثروتمندان و کارگزا

گذاری های زیر بنائی و تولیدی، فراهم سازی زمینه برای خودکفائی جامعه اسالمی از دست زورگویان جهان و در 

دینی ما رعایت قانون در فرهنگ در اندیشه امام علی )ع( و نتیجه کمک به تحقق اهداف انسانی به حرکت وا دارد.

علی)ع( توصیه های مهم و کاربردی از است. یکیاهمیت ویژه ای برخوردار از بیت المال، از بهره گیری

خطرات و  از البالغه کارگزارانش را نهج بیت المال می باشد. علی)ع( بارها در از کارگزارانش بهره گیری قانونی به

علی)ع( در مورد بهره آفات قانون شکنی در مورد بیت المال، برحذر داشته است. قانونگرایی و سیاست اقتصادی 
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کارگزارانجوامع کاربرد دارد.  اصولی ترین سیاستهای اقتصادی است، که برای تمام از بیت المال، یکی از گیری

استفاده و بهره گیری غیرقانونی  ؛موارد قانون شکنی که متاسفانه جوامع امروزه را رنج می دهد از یکی

. می دهدجوامع نشان کارگزاران از لمال است. سرگذشت برخیبیت ا از و نزدیکان آن ها کارگزاران از برخی

 اموال عمومی است. از عوامل مهم ناهنجاری آنان مربوط به قانون شکنی در بهره گیری از یکی

بیت المال بهره می گیرند، که  از قدرت سوء استفاده کرده، آن گونه از ازکارگزاران، نزدیکان، اطرافیان آنها برخی

 .اموال شخصی آنان است ؛المال گویا تمام بیت

اسراف مسئولین و مدیران حکومتی می تواند آثار نامطلوبی بر کل حکومت و شاخص های آن داشته باشد که   

فردی و  نگاه از و تبذیر، هدر دادن امکانات و منابع است. ممکن است اسراف آشکارترین اثر نامطلوب

و انرژی، ناچیز و بی اهمیت به حساب آید، اما روی هم رفته در اسرافدر کاالهایی همچون مواد غذایی  محدود،

سطح عمومی، خسارت های سنگینی به بار می آورد. اثر مستقیم این رویه، به ویژه در جوامعی که درآمد و امکانات 

  محدودی دارند، فقر و محرومیت است.

که امروز در شرایط اقتصادی فعلی اهمیت و ضرورت موضوع اسراف و پرداختن به آن از این منظر مهم است 

نیازمند مدیریت صحیح منابع و امکانات مالی و هدایت درست جامعه اداری و حکومتی می باشیم و اگر شاخص 

هایی که در قرآن و نهج البالغه برای جلوگیری از اسراف کارگزاران حکومتی قید شده است رعایت گردد نظام 

لذا اهمیت دارد که موضوع بررسی علمی شده و راهکارهای  .ر خواهد بوداسالمی از کارکردهای بهتری برخوردا

 بهبود شرایط استخراج گردد. 

 سؤاالت تحقیق

 شده است؟ چگونه بیانآسیبهای اسراف کارگزاران در قرآن و نهج البالغه  -1

 فرضیه ها

 گمان می رود آسیبهای اسراف کارگزاران از منظر قرآن و نهج البالغه یاد شده است. -1

 قاهداف تحقی

 نگاه نهج البالغه و قرآناز بررسی آسیب شناسی اسراف کارگزاران نظام  .1

 قرآن و نهج البالغهیافتن آسیب های اسراف در  .2

 روش تحقیق

توصیفیاست. تحلیلی از آن جهت که از داده ها الگو  -روشی که در این تحقیق به کار برده شده روشی  تحلیلی

برداری می شود و توصیفی از آن جهت که به شرح تفسیر و توضیح آیات و کتاب جامع و گرانقدر نهج البالغه 

.روش گردآوری اطالعات هم به صورت کتابخانه ای بوده است و به صورت فیش برداری از اصلی ترین شدپرداخته 

در ابتدا قرآن کریم و نهج البالغه و سپس کتابهای معروف و مشهور و مقاالتی از پژوهشگران در منبع این تحقیق 

 این زمینه ذکر می گردد و با بهره گیری از آنها در این مراحل طی می گردد: 

 تحقیق. موضوع مطالعه آیات قرآن کریم در راستای .1
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 تحقیق.موضوعمطالعه نهج البالغه در راستای  .2

 ضوعات ، متناسب با تحقیق و اتخاذ آرای برخی صاحب نظران علوم دینی و اساتید.طبقه بندی مو .3

 مراجعه به تفاسیر و کتب مختلف در راستای موضوع. .4

 جمع بندی و نگارش. .5

 و ارائه راهکارها. هانتیجه گیری و پیشنهاد .6

 پیشینه تحقیق

اسراف نموده اند. اما موضوع حرمت و مفسران و محدثان در ذیل تفاسیر آیات مربوط به اسراف اشاراتی به مفهوم 

آسیب شناسی اسراف کارگزاران به طور مستقل و جامع کمتر به این موضوع پرداخته و این بحث بیشتر در کتابهای 

ذیل به  ردیریت و یا اخالق کارگزاران آمده است که دبا موضوع سیره عملی و رفتاری امام علی )ع( و یا کتابهای م

 :نام تعدادی از این کتابها اشاره می شود

 کتابها: -الف 

تالیف:  ،هآسیب شناسی جامعه دینی و نقش حکومت در آسیب زایی آن از منظر نهج البالغ -1

 آقاییمحمدرضا

 امین زادهمحمدرضاتالیف: ،اخالق کارگزاران -2

 بافکارحسین تالیف: ،کارمند صالح -3

 پیشقدمغالمرضا تالیف: آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی )ع(،  -4

 جمالینصرت اهلل عوامل سقوط حکومتهای در قرآن و نهج البالغه،  -5

 جمشیدیمحمدصادق اسراف در قرآن و حدیث،  -6

 جوادی آملیعبدالله،اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی -7

 تهرانیدلشاد مصطفی حکومت حکمت،  -8

 دهقانمحمدصادق ،بایدها و نبایدهای مصرف -9
 ذاکریعلی اکبر ،سیمای کارگزاران امیرالمؤمنین -01

 رشادعلی اکبر اقتصاد ، )ع(دانشنامه امام علی -11

 رفیعی محمدیناصر آفت سرمایه ها اسراف و تبذیر،  -12

 مقاالت  پایان نامه ها و-ب

استاد راهنما: دکتر سید مرتضی موسوی ، 1381معناشناسی اسراف از منظر قرآن، سید ناصر حسینی،  .1

 جاجرمی، دانشگاه آزاد ساری.

ملت، دین یا گروه خاصی مربوط نمی شود . بلکه موضوعی همگانی است  به یک اسراف موضوعی است که تنها

و تجاوز از حدود الهی در رفتار و اعمال انسان اسراف محسوب می گردد. همچنین اسراف در آموزه های دینی 

و انسان ساز اسالم در همه ابعاد زندگی بشر مذموم و حرام می باشد. این پایان نامه در قالب شش فصل با 
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 فصل اول: کلیات تحقیق، فصل دوم: مباحث مقدماتی شامل معانی لغوی و ه است:اوین ذیل تدوین گردیدعن

: نتایج م: عوامل و ریشه های اسراف، فصل چهارم: اقسام اسراف، فصل پنجاصطالحی اسراف و تبذیر، فصل سوم

با  نتیجه گیری  و ارائه و پیامدهای اسراف، فصل ششم: مصادیق اسراف کاران در قرآن، این پایان نامه 

 پیشنهادها و ارائه منابع تحقیق پایان می پذیرد.

 نشریه  ،جوادی آملیعبداهلل ، امر به معروف و نهی از منکر از عوامل پیشرفت، نظارت عمومی .2

 33، مجله معرفت، شماره رهنمایىاحمد شناسى فرهنگى، آسیب .3

 .11الدین بیان، مجله مدیریت دولتی، شماره نقش سیاستگزاری استراتژیک در مدیریت دولتی، حسام  .4

 33آسیب شناسی فرهنگی، احمد راهنمایی، مجله معرفت ، شماره  .5

 مفهوم شناسي اسراف

در اصل به معنای تجاوز از حد وسط است. مفهوم و گستره معنایی این واژه در قرآن کریم و روایات همان « اسراف»

 خواهد شد:پرداخته آن است که به آن  لغوی معنای

 اسراف در لغت

 در لغت به چند معنا آمده است:« سرف» اسراف از ریشه ی 

واژه ،23؛ ص148، ص1جالمفردات فی غریب القرآن،): «اال نسان یَفْعَلُهُ ف عْلٍ کُل ّ اَلسَّرفُ تَجاوَزُ الحَد ّ فی» -1

 .[انسان آن را انجام می دهداسراف هرگونه زیاده روی و تجاوز از حد اعتدال در هر چیزی است که ](.سرف

 (.153. ص3معجم مقاییس اللغه. ج )معنای لغوی  اسراف زیاده روی یا تجاوز از حد اعتدال است.

 (148، ص1لسان العرب، ج)مجاوزه القصد = تجاوز از حد میانه  -2

 (148،ص1،جهمان)اکل ماالیحل = خوردن چیزی که حالل نیست.  -3

 (244،ص77العین، ج)نقیض االقتصاد= ضد میانه و اقتصاد  -4

، همان)کل ما انفق فی غیر طاعه اهلل= چیزی که در غیر طاعت خداوند انفاق می شود اگر چه کم باشد . -5

 (244،ص77ج

 اسراف در اصطالح

«: أشْهر؛اَلسّرَف، تَجاوُزُ الْحَدِّ فی کُلِّ ف عْلٍ یَفْعَلُه االنْسانُ وإ نْ کانَ ذلک فی اإل نْفاق  »راغب در مفردات می گوید: 

تجاوز کردن از حد در هر کاری است که از انسان « سرف » ()ماده سرف( 437، ص1جالمفردات فی غریب القرآن، )

سر بزند. گرچه استعمال آن در موارد زیاده روی در انفاق مال بیش تر است و گاهی به خروج از اعتدال در مقدار 

اطالق می گردد. به طور کلی، آنچه در غیر طاعت خدا خرج مال و زمانی هم به چگونگی بذل مال و مورد آن 

 . مصرف شود، اسراف است، گرچه مقدار آن کم و ناچیز باشد

کلمه اسراف کلمه بسیار جامعی است که هر گونه زیاده روی در کمیّت و کیفیّت و بیهوده گرایی و اتالف و مانند 

 (141، ص 6ج تفسیر نمونه. ).شودآن اطالق می
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دهد. هر چند به معنای خارج شدن از حدّ اعتدال و تجاوز از حدّ در هر عملی است که انسان انجام میکلمه اسراف 

 (.276، ص 4،ج تفسیر المیزان)شود.که به گفته راغب غالباٌ در مورد پول خرج کردن استعمال می

« خروج از حد اعتدال» لغت دانان در معناى اسراف و تبذیر به اختالف سخن گفته اند. معنى مشترك میان آنها

است. در این باره مى توان گفت: هر عملى، با توجه به ظرفیت فاعل و توانمندى وى و با عنایت به ماهیّت خود 

و رعایت حد « تقتیر»یا « اقتار»، کوتاه آمدن از آن «اسراف»عمل، در مقام تحقق، حدى معین دارد که تجاوز از آن 

گویند. چنان که مصرف بیش از حد اعتدال یعنى ریخت و پاش در زندگى را « قصد»و « قوام»، «اعتدال»الزم را 

 (18، ص الگوی مصرف برگزیده اسالم).مى نامند« تبذیر»

شخص مسرف سه نشانه دارد: می »اسراف تجاوز از حد مصرف چیزهای حالل است. علی علیه السالم می فرماید: 

نیست و می پوشد آنچه برای او نیست. یعنی می خورد و  خورد آنچه برای او نیست و می خرد آنچه برای او

 (، ماده سرف73، ص5جمجمع البحرین. )«.خریداری می کند و می پوشد آنچه را باالتر از شان اوست

 67ذیل آیه تفسیر کشاف، ).اسراف به معنای تجاوز از حد در انفاق است»زمخشری در تفسیر خود می گوید: 

 (فرقان

بی آنکه متضمن مفهوم تخطّی و تجاوز به حقوق دیگران باشد. به  است گذشتن از حد الزم اسراف در اصل معنای

به کار رفته « زیاده روی کردن» و « نامتعارف بودن»و لذا در « بریز و بپاش کردن» تعبیر دیگر اسراف به معنی 

 (.354مفاهیم اخالقی دینی در قرآن مجید.ص)است.

المعانی فی تفسیر القرآن  روح)«.دال و گرایش به افراط یا تفریط را در برمی گیرداسراف هر گونه تجاوز از حد اعت»

 (174، ص6، جالعظیم

اسراف در برابر اعتدال و میانه روی قرار دارد و به هر گونه تجاوز از حدود » با این توضیحات مالحظه می کنیم که  

 الهی، در غیر اطاعت خداوند و به قصور و کوتاهی نسبت به حقوق الهی اطالق می شود. 

 مفهوم شناسي تبذیر

 مفهوم شناسي تبذیر در لغت 

 22، ص  7العین، ج )؛ «التبذیر: افساد المال و انفاقه فیالسرف»یف تبذیر می گوید: خلیل بن احمد فراهیدی در تعر

 . [تبذیر یعنی مال را فاسد کردن و در بخشش آن زیاده روی کردن](ذیل واژه بذر

در معنای تبذیر می نویسد: « مفردات الفاظ قرآن»راغب اصفهانی ادیب برجسته، در فرهنگ قرآنی خود، به نام 

تبذیر به معنای پراکنده کردن است و اصل آن پاشیدن بذراست و برای هر کسی که مالش را ضایع کند به کار می »

مى نویسد: « سرف»رى در صحاح، ذیل ماده جوه(48، ص5ج  . مفردات الفاظ القرآن الکریم، ماده بذر)« رود.

، 2ج الصّحاح تاج اللغه و صحاح العربیه. )«اإلسراف فی النفقة: التبذیر»و نیز یادآور مى شود: « السَرَف ضدّ القصد...»

 (187ص
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أو ما أنفق السَرَف )محرکة( ضدّ القصد، و اإلغفال، و الخطاء... و اإلسراف: التبذیر »آبادى در قاموس مى نگارد: فیروز

اسراف، ضد میانه روى است و به معناى ا غفال کردن، خطا نمودن و ریخت  (245،صاللغهقاموس);فی غیر طاعة

 «.وپاش در مصرف نیز آمده است و اسراف به معنى تبذیر یا انفاق در غیر طریق اطاعت است
تبذیر، پراکندن مال از روی اسراف است و ریشه آن پاشیدن بذر »در تعریف تبذیر می فرماید: « ره»مرحوم طبرسی 

 (سوره اسراء72در تفسیر آیه  413، ص 6ج مجمع البیان)«. است

که خداوند در آن  ،طریحی نویسنده کتاب ارزشمند مجمع البحرین در بیان تعریف تبذیر ضمن آوردن شاهد مثال

، می [...هایندطانشی ران براد رانچرا که اسرافکا] (27اء/اسر: )﴾…إ نَّ الْمُبَذِّر ینَ کَانُواْ إ خْوَانَ الشَّیَاط ین ﴿فرماید: می

نویسد: مبذرین کسانی هستند که در خرج کردن، تبذیر و زیاده روی می کنند و مال را در غیر آنچه خدا حالل و 

 (.217، ص3ج.مجمعالبحرین:ماده بذر)جایز دانسته مصرف می کنند(. 

 تبذیر در اصطالح

شود که انسان آید، این کلمه در مواردى استعمال میو به معنى پاشیدن دانه مى« بذر»واژة تبذیر در اصل از ریشه 

مفردات )اموال و یا نعمتی را که در اختیار دارد، به صورت غیر منطقى، مصرف کرده نابخردانه، آن را هدر بدهد.

 (21 ، ص5الفاظ القرآن الکریم، ج 

صحیح نیست زیرا )یعنی اسراف و تبذیر( مترادف گرفتن این دو لفظ  .است« بریز و بپاش»اصطالح همان تبذیر در

مفهوم اسراف و تبذیر با وجود نزدیکی، با هم اختالف اساسی دارند، چنانکه اسراف به معنی خارج شدن از حدّ 

که چیزی ظاهراً ضایع شود؛ مثل کسی که غذایی چنان گران قیمتی تهیه کند که با هزینة  اعتدال است. بدون آن

آن بتوان عدّه زیادی را آبرومندانه تغذیه کرد. در این جا از حدّ اعتدال تجاوز شده ولی ظاهراً چیزی نابود و ضایع 

تالف و تضییع منجر شود؛ مثل این نشده است. اما تبذیر در موردی است که نعمت را آنچنان مصرف کنیم که به ا

تفسیر نمونه، ). که برای دو نفر میهمان غذای ده نفر تهیه شود و باقی غذا را در زباله دان بریزند و آن را تلف کنند

 (141، ص 6ج 

 مفهوم شناسي کارگزار

 کارگزار در لغت 

فارسى، به معناى دارنده کار و کاردار دفترى است و به کسى گفته مى شود که شغلى در  واژه کارمند در لغت

کارگزاران یا عمّال، اصالحی رایج در فرهنگ حکومتی و عامل، مفرد دستگاهى دارد یا در خدمت اداره اى باشد. 

کسى است که امورشخصى » در معنای عامل گفته اند:  کارگزار که معادل عربى آن عامل است،اصالح عّمال است. 

را در مال، ملک و کارهاى او بر دوش گیرد و متولى آن باشد. از همین جاست که به مسئول دریافت زکات، عامل 

 (.474، ص 11لسان العرب، ج )«.گفته اند

 (.17171، ص 12ج ، لغت نامه دهخدا). عامل. ج، کارگزاراندر فرهنگ دهخدا چنین بیان شده است:  کارگزار

 (87،ص4فرهنگ معین، ج): کارگزار، عامل. در فرهنگ معین آمده است  کارگزار

 الح طمفهوم شناسي کارگزار در اص
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در حرفه و شغلى، با گرفتن مزد، به حساب دیگرى کار »، کسى را کارمند مى داند که فرهنگ لغات و اصطالحات 

 (.326،ص 1فرهنگ لغات و اصطالحات فقهى،چ ) «.کند

هایى که از کارگزار ارائه شد، به نظر مى رسد که در گذشته، به مأمورى گفته مى شد که از سوى حاکم با تعریف 

مسئولیتى در امور اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و نظامى بر دوش داشته است که شامل استانداران، فرمانداران، 

اکم مى شده است، ولى امروزه، در مفهوم نمایندگان آنها، گردآورندگان زکات و خراج و همچنین دیگر نمایندگان ح

عام، افزون بر مأموران یاد شده، کارمند کسى است که به نیابت از دولت به ارائه خدمات مى پردازد. کارمند در این 

از مسئوالن رده باالى نظام )کارمندان ارشد( تا کارکنان سطح پایین  معنا همه کارکنان دستگاه هاى دولتى

کارمندان طیف گسترده اى از افراد جامعه را شامل مى شوند که به شیوه هاى .ا شامل مى شود)کارمندان جزء( ر

گوناگون استخدامى از جمله: رسمى )دایم(، قراردادى، پیمانى، روزمزد و... در خدمت ادارات، سازمان ها و دستگاه 

هداشت، امنیت، قضا، رفاه، تهیه و هاى دولتى قرار مى گیرند و در حوزه هاى گوناگون اجتماع به ویژه آموزش، ب

توزیع کاال، خدمات شهرى و روستایى و...، انجام وظیفه مى کنند و در قبال آن، از دولت حقوق مى گیرند. ارتقاى 

منظور از کارگزاران، افرادی هستند که از .شغلى آنان نیز براساس معیارهاى شایستگى، سنوات خدمت و... است

ه اداره بخشی از امور جامعه منصوب و مأمور می شوند. این مأموریت می تواند شامل سوی حاکم جامعه اسالمی ب

سطحی کالن، مثل والیت و حاکمیت  منطقه ای از جامعه اسالمی باشد یا در سطوحی پایین تر، همچون فرماندهی 

 (4،صکارمند صالح)جنگ، قضاوت، جمع آوری مالیات و ... اجرا شود

 از منظر قرآن و نهج البالغهکارگزاران در جامعهآسیب های اسراف 

تواند اند که میها مواجهای از آسیبها هرچند از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی مقتدر باشند، با مجموعهحکومت

ها ممکن است دشمنان داخلی و در سطح کالن، عامل این آسیب.ها را تضعیف کند یا حتی به اضمحالل بکشاندآن

ها برای مقابله با دشمنان داخلی جا که معموالً حکومتها نظیر زمامداران و یا مردم باشند. از آنا خودیخارجی و ی

افتد که نظامی تثبیت شده، از سازند، کمتر اتفاق میریزی و آمادگی الزم را فراهم میو خارجی  خود، معموالً برنامه

های وارد آمده از سوی ن خطرها برای جامعه دینی، آسیبتریطریق این خطرها به نابودی کشیده شود. امّا مهم

ها و به خصوص زمامداران است که ناآگاهی آنان از وظایف یا ناتوانی در انجام وظایف و یا انحراف آنان خودی

آورد که نتیجه آن، یا انحراف از دستورهای دینی و یا اضمحالل جامعه ترین ضربه را به جامعه دینی وارد میبزرگ

 .سالمی استا

از این جهت با اهمیت است که پایه های حکومت را محکم های مقابله کارگزاران و روشاسراف شناسی آسیب

خیانت، ضعف مدیریت، استبداد، کوتاهی در اجرای وظایف، ستمگری بر مردم، فاصله نموده و ضعف هایی همچون 

را پذیری، طلبی، دنیازدگی، امتیازخواهی و رشوهدرتگرفتن از مردم، اخالق و روحیات ناپسند  زمامداران، نظیر ق

کنترل می نماید در این فصل با بررسی روش های آسیب شناسی اسراف در جامعه به ویژه کارگزاران سعی خواهیم 

 نمود که فرضیه های عنوان شده را به شکلی اثبات یا رد نماییم.
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 فقر اجتماعي

فقر عاملی است که بسیاری از بدبختیهای بشر از آن ناشی می شود. ریشه بسیاری از جرمها و تبهکاریها را بادی در 

فقر مادی جستجو کرد و نکوهشی که درباره فقر رسیده، شاهدی بر لزوم رفاه عمومی و دستیابی افراد به حداقل 

 نیازها و زندگی با کفاف است. 

]  (283، ص4جالحیاه، )«ذقت المرارات کلّها فما ذقّت شیئاً امر من الفقر» گوید:  لقمان حکیم در وصف فقر می

 های زندگی را چشیدم، در میان آنها فقر تلخ ترین بود.[ی خلتمامی ت

و تبذیر است. آنهایی که دست به ولخرجی و ریخت و  اسراف شک یکی از عوامل مهم فقر و تنگ دستی در جهان، 

اسراف، امکانات مادی بیشتری را صرف هوس های خود می کنند،  ب می زنند و باپاش های بی حد و حسا

سبب الفقر، »سرانجامی جز تهیدستی و شکست اقتصادی، در انتظارشان نیست. حضرت علیعلیه السالم فرمود: 

 .[اسراف، سبب فقر است](11،  ص 6ج الحیاه، )« االسراف

برخوردار باشند. بخصوص اگر ثروت و مال انسان را از خدا غافل نکرده جامعه اسالمی باید از امکانات رفاهی مناسب 

و کمکی در مسیر تقوای الهی باشد. اما اگر شخص ثروت را عامل بی نیازی از خدا بپندارد، باعث گمراهی او و 

 جامعه اش خواهد شد.

وَمَألهُ ز ینَةً وَأَمْوَالًا ف ی الْحَیَاة  الدُّنْیَا رَبَّنَا ل یُض لُّواْ عَن وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إ نَّکَ آتَیْتَ ف رْعَوْنَ ﴿لذا خداوند می فرماید: 

و موسى گفت ](88یونس/)﴾یمَسَب یل کَ رَبَّنَا اطْم سْ عَلَى أَمْوَال ه مْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوب ه مْ فَالَ یُؤْم نُواْ حَتَّى یَرَوُاْ الْعَذَابَ األَل 

اى پروردگارا تا ]خلق را[ از راه تو گمراه کنند اشرافش در زندگى دنیا زیور و اموال داده پروردگارا تو به فرعون و

 [.سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناك را ببینندپروردگارا اموالشان را نابود کن و آنان را دل

 ینه ی کفر می شود. سرمایه و مال نزد افراد ناصالح، سبب انحراف و اغفال و فقر اجتماعی و نیز زم

 (256، ص5تفسیر نور، ج)َأَمْوَالًا .... ل یُض لُّواْ عَن سَب یل کَ . 

، و اسراف آنها زمینه ساز و علت بروز فقر را مسایلی چون؛ زمامداران زراندوز، ولخرجییکی از امام علی علیه السالم 

 .می داند

اهلل سبحانه فرض فی االموال االغنیاء اقوات الفقراء فما ان »:حضرت علی علیه السالم در مورد علل فقر می فرمایند

همانا خدای سبحان روزی ](328نهج البالغه، حکمت ) «جاع فقیر اال بما منع به غنی واهلل تعالی سائلهم عن ذالک

از آنان  فقرا را در اموال سرمایه داران قرار داده است، پس فقیری گرسنه نمی ماند جز به کامیابی توانگران و خداوند

 .[درباره گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید

ای فرزند! من از تهیدستی بر تو »حضرت علی علیه السالم خطاب به فرزندشان محمد حنفیه سفارش نمودند: 

همان، ).«هراسناکم، ازفقر به خدا پناه ببر که همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنی است

 (311حکمت 

کسی که خراج و مالیات خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و »در ادامه حضرت علی )ع( می فرماید: و 

 (53همان، نامه )« بندگان را هالك می سازد، در این صورت است که کارش جز اندکی درست نگردد.

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 493-491، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

912 

 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but 

republication/redistribution requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 

Rials for download. 
 

 

 

یان لشهرها هنگامی تنگدست گردند که وازمین جز با تنگدستی ساکنان ان ویران نشود و مردم » و باز می فرماید: 

 (436، ص 35نامه همان، )«. به گرد آوری مال روی آورند

مواهب طبیعی و اموال عمومی، متعلق به همه افراد جامعه است و همگان در برخورداری از ان مساوی هستند و 

فضائل روحی و معنوی و سبقت در اسالم مجوزی برای برخورداریبیشتر از بیت المال نیست، چه رسد به آن 

قبیله خود را مستحقق سهم زیادتری از دولتمردانی خائن و بی کفایت که بر اثر وابستگی به فالن شخص و فایل و 

اموال عمومی بدانند و به چپاول و اسرافگری بپردازند و نتیجه ی آن نابسامانی و زیاد شدن شکاف طبقاتی و فقر 

 عمومی مردم گردند. 

ان مردم فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نمی شوند مگر به دلیل گناه»....امام صادق )ع(در این باره می فرماید: 

 (42، ص  1وسائل الشیعه ،ج )« وستمکاری توانگران و خدای متعال از توانگران بازخواست خواهد کرد

لذا بر کارگزارن و دولت اسالمی است که عدالت را در جامعه گسترش دهد و جلوی بی عدالتی ها انحصاری های 

 د.زیانبار و اسراف و احتکار را بگیرد. زیرا زیان عمومی را به دنبال دار

 کاهش تولید

این . یحتاج خود به بیگانه روی می آوردجامعه مصرفی رفته رفته قدرت تولید را از دست میدهد و برای تأمین ما

 .مطلبی است که در دوران حکومت طاغوت برای همه ثابت شده و نیاز به توضیح ندارد

 ﴾وَآتَاکُم مِّن کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإ ن تَعُدُّواْ ن عْمَتَ اللّه  الَ تُحْصُوهَا إ نَّ اإل نسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ ﴿می فرماید:خداوند متعال 
توانید آن را به شمار خدا را شماره کنید نمىو از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت](34)ابراهیم/

 [.یشه ناسپاس استپدرآورید قطعا انسان ستم

عوامل تولید در اختیار انسان است )آب، خاك، نور خورشید و ...( و اگر انسان از نعمتها ومنابع الهی درست استفاده 

 (212، ص6تفسیر نور، ج)نکند بسیار ستمگر و کفران کننده است. 

صالح خود و جامعه، از آنها باید ر و یولی بی حساب نیست. از این رو در راه خ تاگر چه منابع تولیدی بی شمار اس

غررالحکم و )«کَثَرَهُ السَّر ف  یَدُمَّر»درست استفاده کرد. لذا، اسراف زیاد، آفات تولیدایستو حضرت علی )ع(می فرماید: 

 :] اسراف زیاد، موجب انهدام و نابودی جامعه است.[ (31، ص3ج، درالکلم

حرمت اسراف، باعث می شود کارگزار از منابع تولید ) منابع انسانی و غیر انسانی( به صورت متعارف و در حد 

ز منابع تولید می فرماید: ااقتضاء استفاده و از افراط و تفریط بپرهیزد. لذا امام علی )ع( در زمینه بهره گیری صحیح 

أَنْعَمَ  أَثَرُ مَا عَلَیْکَع نْدَكَ، وَلْیُرَ ن عْمَةً م نْ ن عَم  اهلل  ، وَالَ تُضَی ّعَنَّعَلَیْکَکُلَّ ن عْمَة أَنْعَمَهَا اهللُ  وَاسْتَصْل حْ»

به صالح درآور هر نعمتی را که خداوند بر تو ارزانی داشته و هیچ یک از  :](  187ص، 3، جهمان)«عَلَیْکَ ب ه  اهللُ

 [.نعمت های خداوند نباید نزد تو تباه گردد و باید نشانه نعمتی که خداوند سبحان به تو داده در تو پیدا باشد

اشته شود و موانع آشکار و پنهان قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بخش کشاورزی، صنعت و تجارت باید برد

بطور واقع بینانه شرائط نرم افزاری توسعه و اشتغال در بخشهای فوق فراهم گردد. به عنوان مثال ،تجارت داخلی و 

خارجی در خدمت تولید صنایع و کشاورزی قرار گیرد. تا این که مصرف بازارهای داخلی و خارجی نقش پشتوانه 
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ه این که تولید در خدمت تجارت داخلی و خارجی باشد که در نتیجه استمرار تولید و سرمایه گذاری را ایفا نماید ن

 .در آمد داللی و رانت خواری زمینه رشد سرمایهگذاری و تولیدات را از بین ببرد

ذُخْرٌ یَعُودُونَ ب ه  ءٌ خَفَّفْتَ ب ه  الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإ نَّهُ عَلَیْکَ شَیْ...: »امام علی علیه السالم بر این مطلب تأکید ویژه ای دارد

 الْعَدْل  ف یه مْ مُعْتَم داً فَضْلَ عَلَیْکَ ف ی ع مَارَة  ب لَاد كَ وَ تَزْی ین  و لَایَت کَ مَعَ اسْت جْلَاب کَ حُسْنَ ثَنَائ ه مْ وَ تَبَجُّح کَ ب اسْت فَاضَة 

قَةَ م نْهُمْ ب مَا عَوَّدْتَهُمْ م نْ عَدْل کَ عَلَیْه مْ وَ ر فْق کَ ب ه مْ فَرُبَّمَا حَدَثَ م نَ قُوَّت ه مْ ب مَا ذَخَرْتَ ع نْدَهُمْ م نْ إ جْمَام کَ لَهُمْ وَ الثِّ

و آنچه بدان بار آنان را سبک ](53نامه نهج البالغه، )«...الْأُمُور  مَا إ ذَا عَوَّلْتَ ف یه  عَلَیْه مْ م نْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَیِّبَةً أَنْفُسُهُمْ

باشد که به تو بازش دهند، با آبادانی که در شهرهایت کنند و آرایشی  نی بر تو گران نیاید، چه آن اندوخته ایگردا

که به والیتها دهند؛ نیز ستایش آنان را به خود کشانده ای و شادمانی که عدالت را میانشان گسترانده ای، حالی که 

اندوخته ای، از آسایشی که برایشان اندوخته ای و تکیه بر فزونی قوت آنان خواهی داشت بدانچه نزدشان 

اطمینانشان که با عدالت خود بدست آورده و مدارایی که کرده ایو بسا که در آینده کاری پدید آید که چون آن را 

 [.به عهده آنان گذاری با خاطر خوش بپذیرند

 سقوط اخالقي و کاهش معنویت در جامعه

، جامعه را از مسیر صحیح هحریم شکنی ولخرجی و ریخت و پاشهای نابجا و بیهودسقوط اخالقی و غفلت از خدا و 

 .بیرون آورده و به ورطه هولناك فساد و تباهی می کشاند

و  :](152- 151شعراء  )﴾الَّذ ینَ یُفْس دُونَ ف ی الْأَرْض  وَلَا یُصْل حُونَ   * وَلَا تُط یعُوا أَمْرَ الْمُسْر ف ینَ ﴿خداوند می فرماید: 

 [.کنندکنند و اصالح نمىآنان که در زمین فساد مى *فرمان افراطگران را پیروى مکنید

می گوید، ربا می  رشوه می گیرد، دروغ ;انسان اسرافکار گاهی به مرحله ای می رسد که به هر پستی تن می دهد

کیفر  .رسوایی می کشدخورد، به عناوین مختلف، عفت و شخصیت خود را از دست داده و سرانجام کارش به 

یست ن کسانی که از حدود الهی تجاوز کرده و اوامر و نواهی خدا را نادیده گرفته باشند، تنها فقر و تنگدستی در دنیا

. خداوند بایست در زندگی انسان جستجو کرد بدترین تأثیر اسراف را می.بلکه عذاب اخروی نیز در انتظار آنان است

اد و تباهی در زمین می داند. این بدان معناست که مسرفان با عملکرد های افراطی ف را مهم ترین عامل فسااسر

چار اختالل کرده و امور را از جریان صحیح و درست آن خارج می دخود ،مسیر طبیعی آفرینش واهداف آن را 

. از این روست بلکه همه زمین را در بر می گیرد سازد. نتیجه فساد تنها به خود آنان یا حتی جامعه ختم نمیشود

ند و به جای اینکه امور فاسد را اصالح است که گرایش به اصالح طلبی ندارکه آنان را مفسدان فی االرض دانسته 

 (78،ص اسالم و الگوی مصرف)می زنند. دست کنند خود به فساد و تباهی در زمین 

ثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْیَة  إ ذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ*قَالُوا طَائ رُکُمْ مَعَکُمْ أَئ ن ذُکِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ وَاضْر بْ لَهُم مَّ﴿خداوند می فرماید: 

رسوالن[ *]داستان[ مردم آن شهرى را که رسوالن بدانجا آمدند براى آنان مثل زن]:](11و13یس/)﴾ مُّسْر فُونَ

 [.ورزید[ نه بلکه شما قومى اسرافکاریداگر شما را پند دهند ]باز کفر مىگفتند شومى شما با خود شماست آیا 

و سرانجام آخرین سخن این فرستادگان پروردگار به آنان این بود که شما گروهى در تفسیر نمونه آمده است: 

توحید را  ، اگرا همان اسراف و تجاوزگرى شما استاسرافکار و متجاوزید )بل انتم قوم مسرفون (. درد اصلى شم
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، و اگر جامعه شما گرفتار سرنوشت شوم دلیل آن اسراف و تجاوز از حق استانکار کرده ، به شرك روى مى آورید، 

، باالخره اگر در برابر خیر خواهى خیر خواهان آنها ف در گناه و آلودگى به شهوات استشده است سبب آن نیز اسرا

 (336ص ، 18ج  تفسیر نمونه،  ) ! استاوزگرى شما را تهدید به مرگ مى کنید این نیز به خاطر تج

مسرفان دچار نوعی بیماری هستند که ایشان را از منابع شناختی درست دور می سازد و امکان آن را نمی دهد  تا 

یت داشته باشند و در مسیر درست گام بردارند . از این روست که حق ستیز هستند و اجازه عتحلیل درستی از واق

تا گام های اصالحی برداشته شود و فساد های موجود از طریق افراد مصلح چون پیامبران اصالح و نمی دهند 

پس به جای اینکه همراه مصلحان و عقال و خردمندان باشند ، علیه آنان موضع گیری می کنند و  تصحیح شود.

 راج از جامعه می کنند.خو ا آنان را به شگون و در صورت مقاومت و دعوت به اصالح گری تهدید به مرگ و شکنجه

شما در زمانی زندگی می کنید که »درباره مصلحت اندیشی ضد اخالق مردم زمانه اش می فرماید: امام علی )ع( 

خواراست مردم برنافرمانی آماده شده اند وبر ، درآن گویای به حق اندك و زبان از راست گویی کند وحق جو

اند جوانشان بدخو و پیرشان گناهکار و داناشان دو رو و سخنرانشان چاپلوس سازگاری با هم یار شده همراه گشته 

خطبه ، نهج البالغه ). «استکوچکشان به بزرگشان احترام نمی نهد و توانگرشان از بینواشان دستگیری نمی نماید

 (83ص ،  244

کان خود بخشیده بود و در خطبه ای دیگر درباره زمین هایی که عثمان در دوران خالفتش به خویشان و نزدی

حضرت آنها را به مسلمانان بازگردانید فرمود: سوگند به خدا! اگر بخشیده عثمان را بیابم به مالک آن بازگردانم 

گرچه با آنها زن ها شوهر داده وکنیزان خریده شده باشند زیرا در عدل و درستی وسعت و گشایش است وبرکسی 

 (43ص ،  15خطبه همان، ).یدکهعدالت تنگ آید جور و ستم تنگ تر آ

ذلیل و ستم کشیده نزد من عزیز وارجمند استتا آنگاه که حق او را بستانم وقوی »در بیانی دیگر می فرماید: 

 (64ص  ،37خطبه همان، ). «ستمگر نزد من ناتوان است تا وقتی که حق را از وی بگیرم

 اختالف طبقاتي

بیگانگان و  یکی از علل اساسی اختالف طبقاتی به طور قطع همین اسرافکاریها است. و همچنین وابستگی به 

دغدغه  تضییع حقوق دیگران و غفلت از خدا و حریم شکنی را از دیگر پیامدهای اسراف باید شمرد. عالوه بر اینها

زندگی  .مسلم ولخرجیها و بی بندوباری ها استخاطر و گرفتاریهای روحی و بیماریهای جسمی و روانی از نتایج 

طلبد ها و تضادهاست؛ زیرا انسان به دلیل خوی و قریحه خود، چیزهایی میاجتماعی خود در درون، حاوی اختالف

ها نماید. این اختالفها و اختالفات بروز میشود و از همین جا کشمکشکه گاه در تضاد با خواست دیگران واقع می

 علل متنوع و متفاوتی است.مستند به 

برخی معتقدند سبب این اختالف دستیابی به مزایا و نیازهای زیستی انسان است که به حسب فطرت هر انسانی 

گردد که نیازمند کند و این امر موجب کشمکش و اختالف میبرای کسب معاش و رفع نیازها برای آن تالش می

ن دهد؛ بنابراین یکی از اهداف تشریع دین نیز به منظور پایان دادن به وضع قوانینی است که به این اختالفات پایا

ها را به رعایت حقوق یکدیگر و عدل و انصاف راهنمایی های ناشی از زندگی اجتماعی است تا انساناختالف

 (112 ، ص2ج،المیزان ).کند
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خداوند می چنانکه یکی از اهداف ارسال رسل نیز همین اقامه قسط و عدل در جامعه و رفع اختالف از آنان است. 

ف یه  بَأْسٌ شَد یدٌ أَنزَلْنَا الْحَد یدَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ب الْبَیِّنَات  وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْک تَابَ وَالْم یزَانَ ل یَقُومَ النَّاسُ ب الْق سْط  وَ﴿فرماید: 

به راستى ]ما[ پیامبران خود  :](25حدید/ ) ﴾وَمَنَاف عُ ل لنَّاس  وَل یَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ ب الْغَیْب  إ نَّ اللَّهَ قَو یٌّ عَز یزٌ

را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن 

براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش را 

 [. نیرومند شکست ناپذیر استکند آرى خدا یارى مى

قِّ ل یَحْکُمَ کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاح دَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّب یِّینَ مُبَشِّر ینَ وَمُنذ ر ینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْک تَابَ ب الْحَ﴿خداوند می فرماید:

الَّذ ینَ أُوتُوهُ م ن بَعْد  مَا جَاءتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذ ینَ  بَیْنَ النَّاس  ف یمَا اخْتَلَفُواْ ف یه  وَمَا اخْتَلَفَ ف یه  إ الَّ

مردم امتى یگانه بودند  :](213بقره/)﴾آمَنُواْ ل مَا اخْتَلَفُواْ ف یه  م نَ الْحَقِّ ب إ ذْن ه  وَاللّهُ یَهْد ی مَن یَشَاءُ إ لَى ص رَاطٍ مُّسْتَق یمٍ

دهنده برانگیخت و با آنان کتاب ]خود[ را بحق فرو فرستاد تا میان مردم در خداوند پیامبران را نویدآور و بیم پس

آنچه با هم اختالف داشتند داورى کند و جز کسانى که ]کتاب[ به آنان داده شد پس از آنکه دالیل روشن براى 

در آن اختالف نکرد پس خداوند آنان را که ایمان  آنان آمد به خاطر ستم ]و حسدى[ که میانشان بود ]هیچ کس[

آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه که در آن اختالف داشتند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد به راه 

 [. کندراست هدایت مى

الف در خلقت )از دلیل اختهمچنین گفته شده: این اختالفات در بین بشر )امةَ واحده( ضروری الوقوع است و آن به

اند، افکار و افعال و اختالف مواد به نظر جسمی، قدرت، ضعف و ...( انسانهاست. هر چند به صورت ظاهر همه انسان

انجامد و ها به اختالف رفتار و عملکردها میشود و این اختالفاختالف احساسات و ادراکات و احواالت آنها منجر می

گردد و ظهور همین اختالفات در امت واحده، منجر به تشریع دین ماعی میموجب آسیب و اخالل به نظام اجت

 (111 ص،2ج، المیزان)گردیده است. 

طباطبایی، آنجا که به وجود طبقات و تقسیم جامعه به فقیر و ضعیف و ... با تکیه بر بعد اقتصادی عالمه همچنین  

داند و از همین قریحه فطری انسان و مستند بدان می کند، این اختالفات و اختالف طبقاتی را، ناشیآن اشاره می

رسد در گیرد، بلکه به نظر میالبته تأثیر محیط زیست و عوامل پیرامونی را در پدیدآیی اختالف طبقاتی نادیده نمی

شود.تا اینجا روشن شد که هر انسانی دارای برخی سطور تفسیری ایشان، گاه این عوامل همدوش فطرت مطرح می

کشی کند. حال اگر این نکته را های دیگر را استخدام کند و از سایر انسانها بهرهخواهد انسانای است که میهقریح

هم ضمیمه کنیم که افراد انسان به حکم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگی و عادات و اخالقی که مولود خلقت 

اختالف طبقات همواره اجتماع صالح و عدالت گیریم که این و منطقه زندگی است، مختلف هستند، نتیجه می

دهد از او کشی کند و بیشتر از آنچه به او میخواهد از ضعیف بهرهکند و هر فرد قوی میاجتماعی را تهدید می

کشی کند و بیگاری بکشد، بدون آنکه چیزی به او بدهد و خواهد از مغلوب بهرهبگیرد و از این بدتر اینکه غالب می

شود در مقابل ظلم غالب دست به حیله و خدعه بزند تا روزی به قدرت به حکم ضرورت مجبور میمغلوب هم 

وَمَا ﴿سوره یونس دربرسد، آن وقت تالفی کرده و انتقام ظلم ظالم را به بدترین وجهی بگیرد؛ پس بروز اختالف و 

و :](11) یونس/ ﴾سَبَقَتْ م نْ رَب ّکَ لَقُض یَ بَیْنَهُمْ ف یمَا ف یه  یَخْتَل فُونَ کَانَ النَّاسُ إ ال أُمَّةً وَاح دَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْال کَل مَةٌ
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اى از جانب پروردگارت مقرر نگشته بود قطعا در آنچه مردم جز یک امت نبودند پس اختالف پیدا کردند و اگر وعده

 (177ص، 2 المیزان، ج)اره دارد. به همین معنا اش[؛  شدکنند میانشان داورى مىبر سر آن با هم اختالف مى

 ](311حکمت  نهج البالغه،)؛«فان الفقر منقصة للدین، مدهشه للعقل و داعیة للمقت»ضرت علی )ع( می فرماید: ح

فقر به دین انسان زیان و نقصان می رساند، عقل و خرد آدمی را سرگردان می سازد و باعث کینه و دشمنی می 

 [.شود

وقتی که دین و ایمان و کماالت معنوی در انسان افول کرد، اصول اخالقی و ارزش های انسانی در او کمرنگ می  

آفات و آسیب ها از تداوم .  شود و انحراف، کج روی و کج اندیشی در او راه می یابد. با عقلی مدهوش و سرگردان

م علی )ع( یکی از این آسیب ها را تفرقه و حرکت بالنده جامعه و حکومت اسالمی جلوگیری می کنند.  اما

گسستگی اجتماعی معرفی می کند که به بنیان های ثبات یک سیستم لطمه واردمیسازد و استمرار آن را دچار 

تجمل گرائی، تملق و چاپلوسی دومین آسیب و آفت است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران مشکل می کند .

ت اندرکاران از واقعیت های موجود به تدریج پایگاه اجتماعی نظام را تضعیف و و مردم و فریب و غفلت دس

مشروعیت آن را کمرنگ می سازد .آسیب سوم ، فدا کردن حق )دین (به پای مصلحت و دین را قربانی حکومت 

ماعی کردن است که این آفت ثبات حکومت اسالمی را خدشه دار می کند. آخرین مورد آفت، فقر و محرومیت اجت

است. محصول این آسیب نیز شرایط نا مساعد اجتماعی و اقتصادی است که زمینه تغییر سریع در وفاداری مردم به 

آموزش عمومی اصالح الگوی مصرف، )حکومت را به وجود می آورد و مشروعیت نظام سیاسی را از بین می برد .

 (52ص

 زوال نعمت

اعتدال و میانه روی، »زوال نعمت است. امام علی علیه السالم فرمود: و تبذیر، تباهی و  اسراف یکی از آثار شوم

 (258ص ، 15ج  ،وسائل الشیعه)«.اسراف، باعث تباهی و نابودی آن است موجب فراوانی مال و ثروت و

از آیات قرآنی این معنا به دست می آید که نعمت ها از هر قسم و گونه ای باشد می تواند کاهش یا زوال یابد. 

ابراین، این گونه نیست که خداوند نعمت را به نقمت و بالیی تبدیل نکند یا از انسان نگیرد. البته این مسأله زمانی بن

پدید می آید که انسان به جای شکر نعمت، کفران نعمت کند و به هر شکلی از جمله تبذیر و اسراف و بهره 

 (77، ص4الحیاه ، ج)اسراف و استفاده نابجا از نعمتها، زمینه ساز کفر است.  .نادرست از نعمت آن را تباه نماید

وَإ ذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئ ن ﴿اشاره کرد که خداوند می فرماید: از مهم ترین عوامل زوال نعمت می توان به کفران نعمت

و آنگاه که پروردگارتان اعالم کرد که اگر واقعا ] ( 7/)ابراهیم:﴾شَکَرْتُمْ ألَز یدَنَّکُمْ وَلَئ ن کَفَرْتُمْ إ نَّ عَذَاب ی لَشَد یدٌ

 [.خواهد بودسپاسگزارى کنید ]نعمت[ شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسى نمایید قطعا عذاب من سخت

که  نومانسان ها در نتیجه چنین رفتارها و کارهایی گرفتار زوال نعمت می شوند و در نتیجه زوال نیز گرفتار یاس و 

همه این ]کارها[ بدش نزد پروردگار تو  :](38/اسراء) ﴾کُلُّ ذَل کَ کَانَ سَیٍّئُهُ ع نْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهًا﴿خداوند می فرماید: 

 [.ناپسندیده است
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آنان وقتی به کفران نعمتی آن را از دست می دهند، تازه متوجه نعمت می شوند و به سوی خداوند متوجه می 

وَقَالَ الَّذ ینَ أَشْرَکُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا م ن ﴿که خداوند می فرماید:  ند نعمت را به ایشان بازگرداندگردند تا خداو

سُل  إ الَّ الْبَالغُ هَلْ عَلَى الرُّدُون ه  م ن شَیْءٍ نَّحْنُ وَال آبَاؤُنَا وَالَ حَرَّمْنَا م ن دُون ه  م ن شَیْءٍ کَذَل کَ فَعَلَ الَّذ ینَ م ن قَبْل ه مْ فَ

خواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزى را غیر و کسانى که شرك ورزیدند گفتند اگر خدا مى:]( 35/)نحل﴾الْمُب ینُ

شمردیم پیش از آنان ]نیز[ چنین رفتار کردند و]لى[ آیا پرستیدیم و بدون ]حکم[ او چیزى را حرام نمىاز او نمى

 [.اى[ استان ]وظیفهجز ابالغ آشکار بر پیامبر

 این گونه است که با دعا و نیایش خواهان بازگشت روزی می شوند و از خداوند می خواهند تا نعمت را برگرداند. 

یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذ ی خَلَقَهُمْ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَکْبَرُوا ف ی الْأَرْض  ب غَیْر  الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ م نَّا قُوَّةً أَوَلَمْ ﴿خداوند می فرماید:

و اما عادیان به ناحق در زمین سر برافراشتند و گفتند از ما :](15/)فصلت﴾هُوَ أَشَدُّ م نْهُمْ قُوَّةً وَکَانُوا ب آیَات نَا یَجْحَدُونَ

ت و در نتیجه آیات ما اند که آن خدایى که خلقشان کرده خود از ایشان نیرومندتر اسنیرومندتر کیست آیا ندانسته

  [. کردندرا انکار مى

 .این درحالی است که تا زمان وجود نعمت از خدا و نعمت غافل بودند و به کفران نعمت مشغول 

خداوند در هر نعمتى حقى دارد.کسیکه حقش را ادا کند نعمت او را »امیرالمومنین علی علیه السالم می فرمایند: 

 (244 نهج البالغه، خطبه).«دهدکند نعمت را در خطر زوال قرار مىافزون کند و کسی که کوتاهى 

کمترین حق خدا بر عهده »علی علیه السالم، خود جواب سوال مطرح شده را با صراحت بیان داشته و می فرمایند: 

 (333حکمت  همان،). «شما اینکه از نعمت های الهی در گناهان یاری نگیرید

حالبزرگ و چشم گیر است، چرا که تمام هستی انسان، نعمتی است که خداوند به و این حقی کوچک و در عین 

وی عطا نموده و در انجام کوچکترین خطا و گناهی الجرم باید از اعضای خویش اعم از جسمانی و روحانی مدد 

به وی عطا جوید و در این صورت با استفاده از هر یک از اعضای وجودی خویش و یا نعمت های خارجی که خداوند 

نموده، نافرمانی خداوند و در نهایت تضییع حق او نموده است. استمداد از نعمت های خداوند در نافرمانی او یعنی 

شکر  ترك صرف نعمتش در معصیت خدا بر گردنت ضایع کردن حق خداوند در برابر نعمت هایش. کمترین حق

ش، شکر گذاری اوست. در یک روایت وارد شده است: که نعمت ها یکی دیگر از حقوق خداوند در برابر نعمت های

 (24 ،صمشکاة األنوار)سپاسگزارى را کوچک نشمارید. 

 نابودی سرمایه ) تضییع اموال عمومي(

 ثروت اندوزی و تکاثر که نه خود از آن بهره مند شود و نه دیگران.یکی از آثار ولخرجی، نابودی امکانات است. 

 مِّنکُمْ یَا أَیُّهَا الَّذ ینَ آمَنُواْ الَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ ب الْبَاط ل  إ الَّ أَن تَکُونَ ت جَارَةً عَن تَرَاضٍ﴿می فرماید:  خداوند متعال

وال همدیگر را به ناروا اید اماى کسانى که ایمان آورده ](21)نساء/:﴾وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إ نَّ اللّهَ کَانَ ب کُمْ رَح یمًا

مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما ]انجام گرفته[ باشد و خودتان را مکشید زیرا خدا همواره با 

 [. شما مهربان است

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 493-491، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

992 

 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but 

republication/redistribution requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 

Rials for download. 
 

 

 

این آیه در واقع زیر بنای قوانین اسالمی و بستگی سالمت اجتماع به سالمت اقتصاد در بیان می کند . آیه خضاب 

اموال یکدیگر را از طریق نابجا و غلط و باطل نخورید، یعنی هر گونه تصرف در د با ایمان کرده و می گوید: به افرا

مال دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقالنی بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان 

ز قوم یهود و ذکر اعمال  زشت آنها می فرماید: که مفهوم وسیعی دارد قرار داده است. و در هنگام نکوهش ا« باطل»

بنابراین هر گونه تجاوز به اموال دیگران فساد و « آنها در اموال مردم بدون مجوز به ناحق تصرف می کردند.» 

باطلشمرده شده است. و اگر روابط مالی مردم بر اساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم بیش 

تفسیر نمونه ، )وال یکدیگر به ناحق تصرف کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشی و افتخار خواهد شد. نرود و در ام

 (356، ص3ج

جامعه دارای روح واحد و سرنوشت مشترك است. اموال دیگران و عمومی را همچون اموال خودتان محترم بدانید و 

 (275، ص2ج نور،تفسیر )هر نوع تصرفی که بر مبنای حق نباشد، ممنوع است. 

باب اسراف، حدیث  ،41ص ،4میزان الحکمه، ج )؛ «اَالْ سْرافُ یفْنی الْجَزیلَ»میرمؤمنان علی علیه السالم فرمودند: ا

 [اسراف، ]امکانات[ زیاد را نابود می سازد.](8481

 [زیاد را نابود می کند.اسراف، ]مال[ ](8111ح ،42ص ،4ج  همان،)؛ «اَالْ سْراف یفْنی الْکَثیر »همچنین فرمودند:

امکان پذیر نیست مگر با اندیشه,  ،بدیهى است رهایى از مشکالت و دست یابى به سطح قابل قبولى از پیشرفت

تفکر و مدیریت صحیح در روابط انسانى. در واقع بدون مدیریت صحیح و سرمایه گذارى کافى در آن هرگونه تالشى 

 بیهوده خواهد بود. 

 ح،53ص ،4ج همان، )«المال یُفنی کَثیرَهُ التَّدبیر  ، وسوءُ حُسنُ التَّدبیر  یُنمی قَلیلَ المال »ماید: امام على)ع( مى فر

تدبیر و مدیریت خوب سرمایه اندك را افزون مى کند, اما تدبیر و مدیریت ](.7ص، مدیران جامعه اسالمى؛ 4833

 ]حال چه سرمایه مادى باشد چه سرمایه انسانى[ . سوء سرمایه انبوه را نابود مى سازد

اگر تمام سرمایه ها و ابزار تکنیکى و وسایل فنى » آلفرد مارشال اقتصاددان انگلیسى نیز در این مورد مى گوید:

موجود در جهان, یکباره دستخوش تباهى شود, ولى دانایى مدیران و سیاست گزاران در رده استراتژیک وجود 

نقش سیاستگزارى استراتژیک  ،1361، حسام الدین، بیان).«مدت کوتاهى نظام جامعه پویا مى شودداشته باشد در 

 (11ش ،در مدیریت دولتى, مجله مدیریت دولتى

اعتدال و میانه روی در ](322، ص 4ج ، الحیاة ): «القَصدُ مَثراةٌ ، والسَّرَفُ مَثواةٌ»حضرت علی علیه السالم فرمود: 

 .[مال و ثروت و اسراف و زیاده روی، باعث نابودی و تباهی آن استمصرف، سبب فراوانی 

 و وابستگي به بیگانگان از بین رفتن شرافت 

خداوند متعال شرافت که فرد را در اجتماع مورد تکریم و احترام قرار می دهد، با افراط و ولخرجی،از بین می رود. 

و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان :] ...  (141نساء/ )﴾ل لْکَاف ر ینَ عَلَى الْمُؤْم ن ینَ سَب یلًا... وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ ﴿می فرماید:

 [تسلّطی نداده است.

ز ]ا؛(5212، ح 8131غررالحکم، ح)«م نْ اَشْرَف  الشَّرَف  اَلْکَفُّ عَن  التَّبْذیر  وَالسَّرَف »امیرمؤمنان، علیعلیه السالم فرمود:

 .[است اسراف شرافت ها، خودداری از تبذیروشریف ترین 
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 و تبذیر بزند، به دست خود، اسباب شرافت خویش را از بین می برد.  اسراف اگر فرد، دست به 

خداوند در پاسخ افراد کوته بینی که اظهار می دانستند اگر پای مشرکان از مسجدالحرام قطع شود کسب و کار و 

واگر از فقر و احتیاج می ترسید به زودی »تجارت ما از رونق می افتد و فقیر و بیچاره خواهیم شد، می گوید : 

 (341، ص  7ج  ،یر نمونهتفس)« . خداوند اگر بخواهد از فضلش شما را بی نیاز میسازد

« آنکه که از دشمنش بر رفع نیازمنداش کمک جوید، از خواسته خود، دورتر شود.» امام علی )ع( می فرماید:

 (551، ص7سی،جدانشنامه قرآن و حدیث فار)

 (همان)«. نادان است آنکه از دشمنانش خیرخواهی طلبد»و در جای دیگر می فرماید: 

 هالکت

های بدکردار بکار اکثراً برای کفار و امتدر قرآن اند، برای این است که هالکت را برای مرگهای مذموم ذکر کرده

فنا و نیستی که اثری از نسلشان  .است فنا و نیستی...یا نابودی - هالکت به معنای می رسدرفته است ولی به نظر 

 (31، صنهج البالغهعوامل سقوط حکومتها در قرآن و ).نمانده آمده است

سپس وعده ]خود[ به  :]1( 1)انبیا /﴾ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَیْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاء وَأَهْلَکْنَا الْمُسْر ف ینَ﴿خداوند می فرماید:

 [.آنان را راست گردانیدیم و آنها و هر که را خواستیم نجات دادیم و افراطکاران را به هالکت رسانیدیم

أَحَدٍ َمَّا بَعْدُ فَإ نَّ اللَّهَ لَمْ یَقْص مْ جَبَّار ی دَهْرٍ قَطُّ إ لَّا بَعْدَ تَمْه یلٍ وَ رَخَاءٍ وَ لَمْ یَجْبُرْ عَظْمَ أ» حضرت علی )ع( می فرماید:

اسْتَدْبَرْتُمْ م نْ خَطْبٍ مُعْتَبَرٌ وَ مَا کُلُّ ذ ی قَلْبٍ ب لَب یبٍ  م نَ الْأُمَم  إ لَّا بَعْدَ أَزْلٍ وَ بَلَاءٍ وَ ف ی دُون  مَا اسْتَقْبَلْتُمْ م نْ عَتْبٍ وَ مَا

ف رَق  عَلَى اخْت لَاف  حُجَج هَا وَ لَا کُلُّ ذ ی سَمْعٍ ب سَم یعٍ وَ لَا کُلُّ نَاظ رٍ ب بَص یرٍ فَیَا عَجَباً وَ مَا ل یَ لَا أَعْجَبُ م نْ خَطَإ  هَذ ه  الْ

نَ ف ی الشُّبُهَات  وَ صُّونَ أَثَرَ نَب یٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ ب عَمَل  وَص یٍّ وَ لَا یُؤْم نُونَ ب غَیْبٍ وَ لَا یَع فُّونَ عَنْ عَیْبٍ یَعْمَلُوف ی د ین هَا لَا یَقْتَ

زَعُهُمْ ف ی الْمُعْض لَات  إ لَى أَنْفُس ه مْ وَ یَس یرُونَ ف ی الشَّهَوَات  الْمَعْرُوفُ ف یه مْ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْکَرُ ع نْدَهُمْ مَا أَنْکَرُوا مَفْ

رَى ب عُرًى ث قَاتٍ وَ أَسْبَابٍ تَعْو یلُهُمْ ف ی الْمُه مَّات  عَلَى آرَائ ه مْ کَأَنَّ کُلَّ امْر ئٍ م نْهُمْ إ مَامُ نَفْس ه  قَدْ أَخَذَ م نْهَا ف یمَا یَ

حق، خداوند سرکشان هیچ روزگارى را درهم نشکست مگر پس  پس از حمد:] 88( خطبهنهج البالغه، ) «مُحْکَمَاتٍ

از مهلت دادن و آسایش، و شکستگى هیچ امتى را جبران ننمود مگر بعد از تنگنایى و سختى و رنج، و در 

روید، و در حوادثى که پشت سر گذاشتید عبرتهاست. هر صاحب دلى خردمند هایى که به سوى آن مىسختى

باشد، و هر چشم دارى بینایى ندارد. عجبا چرا در عجب نباشم از اشتباه شنوا نمى نیست، و هر صاحب گوشى

کنند، و به عمل هیچ ها با اختالف دالیلى که در دینشان دارند از اثر هیچ پیامبرى پیروى نمىکاریهاى این فرقه

ورزند. به شبهات عمل نمىآورند، و از هیچ عیبى عفّت نمایند، و به هیچ غیبى ایمان نمىجانشینى اقتدا نمى

نمایند. معروف در میان آنان چیزى است که خود معروف دانند، و منکر نزدشان کنند، و در شهوات سیر مىمى

دانند. پناهگاهشان در مشکالت خودشان هستند، و اعتمادشان در امور مبهم بر رأى و همان است که خود منکر مى

کند در آرائش به ریسمانهاى محکم و ام خود است، و هر شخصى گمان مىنظرشان است، گویى هر کدام از آنان ام

 .[هاى استوار چنگ زده استسبب

                                                 
1-  
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و سیهلک فیّ صنفان: محبٌ مفرط یَذْهبُ به الحُبّ الی غیر الحقّ و مبغضٌ مفرط »حضرت علی علیه السالم فرمود:

به زودی دو : ](.127، خطبه همان)«االوسطُ فالزموه.. یَذهَبُ به البغضُ الی غیر الحقّ و خیرُ الناس فیّ حاالً النَّمط

گروه نسبت به من هالك می گردند: دوستی که افراط کند و به غیر حق کشانده شود و دشمنی که در کینه توزی 

 .[با من زیاده روی کرده و به راه باطل در آید. بهترین مردم نسبت به من گروه میانه رو هستند. از آنها جدا نشوید

لَنْ یَهْل کَ مَن  »حضرت علی علیه السالم فرمود: . اسراف از هر نوعی که باشد انسان را به نابودی می کشد

 .( [هرگز به هالکت نمی رسد کسی که میانه روی کند. )اسراف نکند].(1187، ص 2غررالحکم، ج )« اقْتَصَدَ

حسن العیش، و لن یهلک امرؤ حتی یؤثر ء علی علیک بالقصد فانه اعون شی»حضرت علی علیه السالم فرمود: 

 هالکت می کشاند اسرافکاری زیاد انسان را بهبر تو باد به میانه روی زیرا که ](1186همان، ص )«:شهوته علی دینه

 [.و هرگز مردی به هالکت نمی رسد تا آن که خواسته های نفسانی خود را بر دینش مقّدم کند

و تضییع و بیهوده صرف کردن آنها، یکی «اموال عمومی»تبذیر و تجاوز به حریماسراف و زیاده روی در بیت المال و 

از زشت ترین،چهره اسراف است که اسالم آن را حرام و ممنوع و از گناهان بزرگ شمرده است. بر حفظ و رعایت 

 358ص یت، فرمان حکومتی پیرامون مدیر)حدود بیت المال تاکید فراوان و توسعه بسیار دقیق و مهمی شده است.

.) 

تو در مالیاتی که می گیری حق معینی داری و با »در نامه ای به یکی از کارگزاران خود می فرماید:علی)ع( حضرت

فقراء و مستمندان شریک هستی، ما حق تورا خواهیم داد و تو نیز حق آنها را بپرداز و اگر چنین نکنی از کسانی به 

قیامت داراست و وای بر کسی که دشمن او را در نزد خداوند فقیران  شمار خواهی رفت که بیشترین دشمنی را در

و نیازمندان و در خواست کننده ها و پس خوردگان از حقوق خویش و ضرر دیده ها و در راه مانده ها باشند. و 

مذلت آنکس که امانت را کوچک شمرد و تن به خیانت دهد و جان و دین خود را از آن پاك نگه دارد، خویش را در 

تر آخرت، در انتظار اوست. همانا بزرگترین خیانت، خیانت تار ساخته و خواری شدیدتری و سختو بیچارگی دنیا گرف

 (35نهج البالغه ، نامه ) .«به امت و زشت ترین ناخالصی پیشوایان و کارگزاران امور است

داران آگاه می شود نامه ای خطاب به وقتی از حضور یکی از کارگزاران حکومتی اش در محفل ثروتمندان و سرمایه 

او می نگارد و به شدت از عملکردش انتقاد می کند و از تکرار چنین مشی و روشی نهی می کند و سپس در باره 

من اگر می خواستم می توانستم از عسل پاك و از مغز گندم و بافته ای ابریشم »خود اینگونه متذکر می شود که: 

 (45همان، نامه )«هم آورم اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد.برای خود غذا و لباس فرا

آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین بخوانند و در تلخی های »و نیز به این حقیقت تصریح می نماید که:  

آموزه هایی از نهج  ؛45نهج البالغه، نامه )«.روزگار با مردم شریک نباشم و در سختی های زندگی الگوی آنان نگردم

 (153ص البالغه، 

 الگوپذیری از مصرف بیگانگان

یکی از اصول تأکیدشده در آموزه های دینی، پرهیز از الگو قرار دادن بیگانگان و به ویژه دشمنان جامعه اسالمی در 

معرفی می ؛ یعنی امت معتدل «امت وسط»زمینه مصرف عمومی است.قرآن، مسلمانان را به سبب پیروی از اسالم، 

 . [و این گونه شما را امت میانه قرار دادیم](14/بقره)﴾و کذل کَ جَعَلْناکُمْ اُمَّةً وَسَطاً﴿:کند
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رفاه طلبی و اسراف که از وابستگی و تعلق به مظاهر زندگی دنیا نشأت می گیرد ،تا بدانجاانسان را به پیش می 

وَ الَّذینَ إ ذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْر فُوا وَ لَمْ ﴿اندیشد. خداوند می فرماید:بردکه جز رسیدن به رفاه و تجمل ،به چیز دیگر نمی 

آنان کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف کنند و نه سخت ](67/فرقان)﴾یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذل کَ قَوامًا

 [. گیری، بلکه میان این دو، اعتدال می ورزند

مهم ترین مسائل زندگی است که رعایت آن، سبب آسایش و آرامش فرد و جامعه می شود. این آیه، بیانگر یکی از 

الگوپذیری از .همچنین بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی را برطرف می کند. این مسئله همانا اعتدال است

ی رساند. از جنبه بیگانگان در نوع و مقدار کاالهای مصرفی، از جنبه های گوناگون به جامعه اسالمی زیان م

اقتصادی، این کار بیشتر سبب ترویج مصرف کاالهای خارجی و بی توجهی به تولید ملی و کاالهای داخلی می شود 

که افزون بر خارج ساختن سرمایه از کشور، به تولید و اقتصاد ملی ضربه می زند. از جنبه اجتماعی و فرهنگی نیز 

و تهدیدی برای اصالت های فرهنگی و حتی دینی در جامعه به شمار می نوعی تبلیغ عملی و ترویج فرهنگ بیگانه 

 رود. 

أوْحَی اللّهُ ُ إ لی نَبّیٍ م نَ االنبیاء  أَنْ قُل ل قوم ک: ال یَلْبَسُوا ل باسَ اَعدائی و ال »:امام باقر علیه السالم می فرماید 

، ص 6ج ، تهذیب االحکام)«یکونُوا اَعدائی کما هُمْ اَعدائییَطْعَموا طَعامَ اعدائی و ال یُشاک لوا ب مَشاک ل  اَعدائی فَ

خداوند به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود که به قومت بگو لباس دشمنان مرا نپوشند و غذای آنان را ](172

 .[نخورند و به شکل آنان، ظاهر نشوند؛ چون در این صورت، بسان آنان، دشمن من خواهند بود

حضرت رسول اکرم صلی که  مصرف، ناخواسته، الگوپذیری در اخالق و رفتار را در پی خواهد داشتالگوپذیری در 

ال یَشْبَه الزّیُّ بالزّیِّ حتی یَشْبَه الخُلقُ بالخُلق  و مَن شَبّهَ بقومٍ فَهُو »:اهلل علیه و آله با اشاره به این نکته می فرماید

مدهای مصرفی( به یکدیگر همانند نمی شود، جز آنکه خُلق وخوها شکل ها )و ](.287،ص 4جکنز العمال،)«منْهم

 [.به هم نزدیک گردد و هرکس خود را شبیه گروهی سازد، از آنان به شمار می رود

روشن است که انسان در زندگی، نیازمندی های گوناگونی دارد. برخی نیازمندی ها اساسی و ضروری است و برخی 

برخی هزینه ها نیز تنها برای تأمین یا افزایش رفاه و آسایش زندگی است و تالش در درجه بعدی قرار می گیرد. 

برای برآوردن این نیازهای غیرضروری، ما را به بیگانگان وابسته می کند که از نظر دینی، چنین کاری نکوهش شده 

 (81ص،بایدها و نبایدهای مصرف).است

را برای رسیدن به رفاه و تجمل و اسراف از دست بدهد .هر  چنین انسانی ، حاضر است همه ارزشهای اصیل اسالمی

اندازه روح رفاه طلبی و تجمل گرائی در او رخنه کند به همان نسبت از اسالم ناب فاصله گرفته و به اسالم آمریکائی 

ه ای که به نزدیکتر می شود. رفاه طلبی و اسراف و تبذیرآثار و پیامدهای زیانباری را به دنبال دارد . قطعاً جامع

سوی رفاه و تجمل در حرکت است ، اهل مبارزه با دشمن و مبارزه با وابستگی هانیست، لذا امام خمینی مرفهین 

بی درد و برخورداران بی تعهد را مروج اسالم آمریکائی دانسته و بر این باور بودند که اگر روزی رفاه طلبی و اسراف 

نخواهیم توانست بدون خوف و هراس ، با دشمنان استقالل و آزادی  وتبذیر به عنوان یک ارزشی در آید ، دیگر

 (.235،ص23ج  صحیفه نور،)محرومان و مستضعفان بجنگیم.

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 493-491، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

992 

 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but 

republication/redistribution requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 

Rials for download. 
 

 

 

شخصی در کوفه خدمت امام علی )ع( رسید دید که لباس های حضرت علی)ع(کم قیمت و ساده و وصله دار است 

 وصله دارد؟.با شگفتی به امام علی)ع( نگریست و گفت چرا لباس شما 

؛ 132نهج البالغه، حکمت)«ب ه  الْمُؤْم نُونَ وَ یَقْتَد ى تَذ لُّ ب ه  النَّفْسُ وَ یَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ»امام علی)ع(در جواب فرمود : 

 ،و نفس اماره را خوار میکند و الگوی مؤمنان میشود.[          لباس وصله دار دل را خاشع:] (152، ص21شرح خوئی، ج

، پرهیز از الگو قرار دادن بیگانگان و به ویژه دشمنان جامعه اسالمی أکید شده مصرف در آموزه های دینیاصول تاز 

 در مصرف است. 

 تباه شدن دین و زمینه سازی برای گناهان

تجمل گرائی و اسراف و تبذیر روان را پریشان می کنند و عقل را مضطرب. عقل همان نعمتی بود که با آن به 

دین می پرداختیم ولی امروز به خاطر گرایش به امور زائد و مخارج مفسده، عقل این نعمت الهی را نیز به  شناخت

 تباهی کشانیدیم.

تحف )« هیچ ثروتی چون عقل نیست و فقر و فالکتی بدتر از نادانی نخواهد بود.» امام علی )ع( می فرماید:  

 (183صالعقول،

ی است که انسان دیندار عاقل فقط به دید مکانی موقت و محدود به آن نگاه مثل دنیا و میل به دنیا ، مثل مار

،سنت الهی در آن مار در قلب انسان جا خوش کرد ولی وقتی زهرهر لحظه باید بر گردد. فقط همین،  میکند که

 (77، ص  4الحیاة ، ج ).این مواقع اجراء خواهد شد

و این  :](127طه /)﴾سْرَفَ وَلَمْ یُؤْم ن ب آیَات  رَبِّه  وَلَعَذَابُ الْآخ رَة  أَشَدُّ وَأَبْقَىوَکَذَل کَ نَجْز ی مَنْ أَ﴿خداوند می فرماید:

دهیم و قطعا شکنجه آخرت سزا مىهاى پروردگارش نگرویده استگونه هر که را به افراط گراییده و به نشانه

 [. تر و پایدارتر استسخت

)قصص ﴾الْآخ رَةُ نَجْعَلُهَا ل لَّذ ینَ لَا یُر یدُونَ عُلُوًّا ف ی الْأَرْض  وَلَا فَسَادًا وَالْعَاق بَةُ ل لْمُتَّق ینَت لْکَ الدَّارُ ﴿خداوند می فرماید:

دهیم که در زمین خواستار برترى و فساد نیستند و فرجام ]خوش[ آن سراى آخرت را براى کسانى قرار مى :]( 83/

 [. از آن پرهیزگاران است

عوامل جاذبه و ).یان می کند که علو خواهی یکی از مصادق فساد خواهی است که ریشه در اسراف دارداین آیه ب

 (.21، ص 1دافعه در دین، چ 

ای مردم دیندار » این جمله را در خطبه های خود بسیار به کار می برند که: ـ علیه السّالم ـ حضرت امیرمؤمنان

باشید بهتر است از این که ثواب کنید و بی دین باشید زیرا گناه در  باشید دیندار، که اگر گناه کنید و دیندار

 (.331، ص 65بحاراالنوار، ج )«محدوده دین امکان آمرزیده شدن دارد و نیکوکاری در بی دینی پذیرفته نیست.

امورشان  اگر فرد و جامعه ای دیندار و دینمدار باشند و پایه و ریشه دین را در شئون مختلف حفظ کنند فضایی در

ایجاد می شود که اصالح شدنی و رشد یافتنی است و حتی اگر نواقصی در کار باشد جبران پذیر و رو به کمال 

است.دین در تمامی ابعاد بشر دارای شاخه ها و فروعی است که با از دست رفتن آنها می تواند باز هم باقی بماند و 
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ر پیدا کند و خویش را نیز را به همراه کسی که متمسک به باز هم برگ و با  از آنجا که از سوی خداوند است

 است با طراوت بیشتری احیاء نماید. زیر بنای بودن دین نیز در نهج البالغه مورد تأکید قرار گرفته است.  دین

چون بالیی رسید مال های خود را سپر جان هایتان کنید و چون حادثه ای پیش آید »امام علی )ع( می فرماید: 

جانهایتان را فدای دینتان کنید و بدانید که هالك گشته است کسی که دینش هالك شده باشد و غارت شده است 

 (216ص ، 4جاصول کافی، )«کسی که دینش به غارت رفته است.

رابطه دین و دینداران رابطه ی متقابل است. دین به آنها خدمت می کند و فوائد زیادی به آنها می رساند و 

نیز با حفظ دین از ثمرات دینداری بهره مند و از فوائد زنده کردن دین، زنده و سرشار از نشاط می شوند  دینداران

بدین ترتیب تنها بشر از دین انتظار ندارد که کمالش را فراهم کند و سعادت را برایش حاصل نماید بلکه دین نیز 

یفه اش را انجام می دهد و نیز حقی دارد که انتظار دارد که بشر خدمتگزار وی باشد از این رو دین خدا وظ

 دینداران مدیون آن هستند.

؛ ]تباهی دین (417شرح غرر الحکم و در الکلم،ص )«فَسَادُ الدِّین  الدَّنیَا»فرموده است:  ـ علیه السّالم ـ امیر المومنان

 به دست دنیاست.[

دین را کمرنگ می سازد. و وجود انسان را از آن  دنیا طلبی، دینداری را تخریب می کند و پیروی از تعلقات زندگی

کم بهره و محروم می کند. تجربه های روحی و نیز اجتماعی بشر ثابت می کند که تکیه گاه های ضد دینی. 

مطمئن و قوی نیستند و بسته به عامل گسستنی آنها نیز امکان گسستن دارند چه شاهدی بهتر از این که در 

 و تنهایی انسان معاصر مشکلی فراروی کارگزاران و دلسوزان است.جوامع بشری بی اعتمادی 

آگاه باشید که قوانین دین »در مورد ره آورد دینداری در نهج البالغه فرموده است: ـ علیه السّالم ـ امیرالمؤمنان

هر کس از یکی و راه های آن آسان و راست است، کسی که از آن برود به قافله و سر منزل رسد، و غنیمت برد، و 

آن راه نرود گمراه شده پشیمان گردد. مردم! برای آن روز که زاد و توشه ذخیره می کنند، و اسرار آدمیان فاش می 

 (123نهج البالغه، خطبه )«گردد، عمل کنید.

دین کسانی را که به آن وابسته و پیوسته باشند، نگهداری می کند و این قوانین و اعتقادات دینی هستند که باعث 

می شوند هالکت و سقوط برای دیندار پیش نیاید و حتی اگر پایش لغزید دوباره به راه بیاید و از حقیقت و اتصال 

 (221، ص 1ترجمه نهج البالغه، چ )به آن دور نشود.

 بي هویتي

استقالل، تعادل شخصیت، تعادل رفتاری، مسئولیت پذیری،  ،نفسهمان گونه که هویت شخصی موجب اعتماد به 

ساس مفید بودن و ارزشمندی در شخص می شود، هویت های اجتماعی و فرهنگی به ویژه هویت دینی به اح

 شخص معنا و مفهوم دیگری می دهد که از نظر قرآنارزشمندترین حالت در حاالت و صفات انسانی است.

وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائ لَ ل تَعَارَفُوا إ نَّ أَکْرَمَکُمْ ع ندَ اللَّه   یَا أَیُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى﴿خداوند می فرماید:

اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله  :](13 /)حجرات﴾ أَتْقَاکُمْ إ نَّ اللَّهَ عَل یمٌ خَب یرٌ
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قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین 

 [. تردید خداوند داناى آگاه استشماست بى

، نژادی، زبانی، جنسیتی و مانند آن قرار می گیرد، یک جامعه اسالمی که فراتر از مرزهای ملی، جغرافیایی، قومی

جامعه اعتقادی و به تعبیر قرآن امت است. امت گروه های از هر جامعه چه انسانی و غیر انسانی است که هدف 

امت اسالم دارای مفهوم جدیدی از شهروندی است که شامل همه بشریت واحد آنان را گرد هم می آورد. از این رو،

و عرض تاریخ است و شهروندان آن در همه امصار و اعصار در اندیشه یک هدف متعالی و تحقق آن گرد  در طول

هم آمده اند که همان کرامت یابی بشر در سایه عدالت قسطی مبتنی بر آموزه های وحیانی و مدیریت رهبران الهی 

الْبَیِّنَات  وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْک تَابَ وَالْم یزَانَ ل یَقُومَ النَّاسُ ب الْق سْط  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ب ﴿خداوند می فرماید:از پیامبران است.

 :]( 25)حدید /﴾إ نَّ اللَّهَ قَو یٌّ عَز یزٌوَأَنزَلْنَا الْحَد یدَ ف یه  بَأْسٌ شَد یدٌ وَمَنَاف عُ ل لنَّاس  وَل یَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ ب الْغَیْب  

به راستى ]ما[ پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف 

برخیزند و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى 

 [.نیرومند شکست ناپذیر استکند آرى خدا در نهان او و پیامبرانش را یارى مى

بسیاری از رفتارها و آرمان های ما بر اساس هویت دینی شکل می گیرد که در پرتو آن است که انسان دارای 

هویتی روشن، امیدبخش و هدفمند می گردد و یقیناً چیزی در آن نقش آفرین است که همواره با انسان باشد به 

اعتقاد، اخالق و »سان جدا نکند؛ لذا از ارکان سازنده هویت انسان همان طوری که مرگ، برزخ و دوزخ آن را از ان

می باشد و آن کس که واجد عناصر محوری مزبور باشد، یعنی کسی که نشانه های ایمان را داشته باشد و « اعمال

هویت حقیقی اخالق الهی را در جان خود پیاده کند و بر پایه آن ایمان و این اخالق، عمل نماید، توانسته است 

 .خویش را پیدا کند

نشانه های ایمان آن است که راست بگویی، آنگاه که تو را زیان رساند، و دروغ نگویی »حضرت علی)ع( می فرماید: 

نهج )«که تو را سود رساند وآنکه بیش از مقدار عمل سخن نگویی، و چون از دیگران سخن گویی از خدا بترسی

 (458، حکمت البالغه

 به ضد ارزش تبدیل ارزش

تبدیل باورها و ارزشهای دینی و مذهبی وملی به ضد ارزش ،یکی دیگر از پیامدهای مصرف گرائی و اسراف و تبذیر 

است . با گسترش مصرف گرائی ،ارزشهائی که دین بر آن تأکید کرده و هر انسان عاقلی آن را می پذیرد و حتی 

و پود جامعه دینی و مذهبی ریشه دوانده است، دستخوش نابودی  تجربه پیشینیان آن را به اثبات رسانده و در تار

میشود و بعنوان ضد ارزش قلمداد می گردد.در جامعه ای که تمام تالش کارگزاران و به تبعد آن مردم عادی دست 

یچ یابی به رفاه طلبی و مصرف گرائی بی حد و حصر باشد، دیگر مفاهیمی چون زهد، قناعت، انفاق و ایثار و ... ه

هیچ کدام برای آنها ارزشی ندارد  جایگاهی نخواهد داشت . زیرا همه این ارزشها مخالف خواست و میل آنان است و

مْ یَدْعُنَا ن لَّوَإ ذَا مَسَّ اإل نسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا ل جَنب ه  أَوْ قَاع دًا أَوْ قَآئ مًا فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأَ﴿خداوند می فرماید: که

و چون انسان را آسیبى رسد ما را به پهلو  ]( 12)یونس /﴾إ لَى ضُرٍّ مَّسَّهُ کَذَل کَ زُیِّنَ ل لْمُسْر ف ینَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ
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رود که گویى ما را براى خواند و چون گرفتاریش را برطرف کنیم چنان مىخوابیده یا نشسته یا ایستاده مى

 [.دادند زینت داده شده استاو رسیده نخوانده است این گونه براى اسرافکاران آنچه انجام مىگرفتاریى که به 

واْ عَن وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إ نَّکَ آتَیْتَ ف رْعَوْنَ وَمأَلهُ ز ینَةً وَأَمْوَالًا ف ی الْحَیَاة  الدُّنْیَا رَبَّنَا ل یُض لُّ ﴿خداوند در قرآن می فرماید : 

و موسى  :]( 88) همان/  ﴾رَبَّنَا اطْم سْ عَلَى أَمْوَال ه مْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوب ه مْ فَالَ یُؤْم نُواْ حَتَّى یَرَوُاْ الْعَذَابَ األَل یمَ سَب یل کَ

اى پروردگارا تا ]خلق را[ از راه تو گمراه گفت پروردگارا تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنیا زیور و اموال داده

 [.سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناك را ببینندد پروردگارا اموالشان را نابود کن و آنان را دلکنن

پرورگارا، و این اراده تو بود که آنان با این زینت و اموال مغرور گشته پیروان خود را از راه تو منحرف سازد ،و اراده 

 تو باطل شدنی نیست و غرضت هرگز لغو نمی باشد. 

پروردگارا ! به همین اراده ات و خشمی  که به آنان گرفته ای ادامه بده و اموالشان را از مجرای نعمت بودن به 

مجرای نقمت و عذاب تغییر ده و دلهایشان را مسدود کن تا در نتیجه ایمان نیاورند و به کفر خود ادامه بدهند ،تا 

حالشان ندارد و آن زمانی است که عذاب الهی را ببینند.  برسند به موقفی که در آن موقف دیگر ایمان سودی به

این دعا از موسی )ع( علیه فرعون و درباریانش بعد از آن بود که بطور کامل از ایمان آوردن آنها مأیوس شد و یقین 

 (171، ص 13المیزان،  ج )کرد که از زنده بودنشان انتظاری جز گمراهی و گمراه کردن وجود ندارد. 

یا سقوط ملتها به ارزشهای اخالقی ارتباط تنگاتنگ دارد ، زیرا پیمودن راه کمال بدون ارزشهای اخالقی تکامل 

ممکن نیست وآینده سازی وپیدایش تحوالت شگرف اجتماعی ،سیاسی بی آنکه آینده سازان متحول گردند ودر 

ح وفالح را بدون چراغ همواره روشن یک بازسازی درونی دچار تحوالت اخالقی شوند ،امکان نخواهد داشت. راه صال

ردیدند و به اوج اخالقی نمیشود سپری کرد و به مراحل نهائی تکامل دست یافت. اگر انسانی یا ملت هائی پیروز گ

زدند. همه آن پیشرفتها،  ، جان و جهان را دگرگون کردند و استقالل و آزادی خود را رنگ جاودانهقله کمال رسیدند

، با جهاد و متقابل،با وفاداری و احترام القی بود با راستگوئی و ایثارگریا، در سایه ارزشهای اخ، موفقیت هپروازها

، با صداقت و سالمت دانستند هم نظم اجتماعی را تحقق بخشند و هم نظم سیاسی در جامعه انسان استمرار پیکار

ز دنیای زودگذر به سالمت گذشتند و ، ای بندگان خدا، پرهیزکاران اه حضرت علی )ع(فرمود: آگاه باشیدیابد ک

ردم دنیا در آخرت آنهاشرکت آخرت جاودانه را گرفتند . با مردم ذنیا در دنیایشان شریک گشتند اما م

،پرهیزکاران در بهترین خانه های دنیا سکونت کردند و بهترین خوراکهای دنیا را خوردندو همان لذتهایی را نکردن

ودند و از دنیا بهره گرفتند آنگونه که سر کشان و متکبران دنیا بهره مند چشیدند که دنیا داران چشیده ب

بودندسپس از این جهان با زاد و توشه فراوان وتجارتی پرسود ،به سوی آخرت شتافتند . لذت پارسائی در ترك 

ست کنند حرام دنیا را چشیدند و یقین داشتند در روز قیامت از همسایگان خدایند جایگاهی که هر چه در خوا

 ( 113ص  2بحار االنوار، ج ؛ 371نهج البالغه، حکمت ).داده می شود وهر گونه لذتی در اختیارشان قرار داد 

، انواع زشتی ها و بیماریهای اخالقی در آنها راه آلوده شدند به انحراف کشیده شدندو هرگاه که ملتی یا ملتهائی 

گردیده سقوط کردند . که امام علی فرمود: از حاالت زندگی  ، سستد ارزشها در جامعه شان رونق گرفتیافت ، ض

عبرت گیرید راستی چقدر حاالت « یعقوب»فرزندان اسماعیل پیامبر ،و فرزندان اسحاق پیامبر ، فرزندان اسرائیل 

و  امتها با هم یکسان ، و در صفات و رفتارشان با یکدیگر همانند است . از احواالت آنها روزگاری که از هم جدا
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پراکنده بودند اندیشه کنید ، زمانی که پادشاهان کسری و قیصر بر آنان حکومت می کردند و آنها را از سرزمین 

های آباد ،از کنارهای دجله و فرات ، و از محیط های سرسبز و خرم دور کردند و به صحراهای کم گیاه ، و بی آب و 

نجاها مشکل بود تبعید کردند ، آنان را در مکانهائی نامناسب علف ، محل وزش بادها ، و سرزمینهائی که زندگی در آ

، مسکین و فقیر همنشین شتران ساختند، خانه هایشان پست ترین خانه ملتها، و سرزمین زندگیشان خشک ترین 

ود داشت که در بیابانها بود ،نه دعوت حقی وجود داشت که به آن روی آورند و پناهنده شوندو نه سایه الفتی وج

و  ،در بالئی سختکنده و جمعیت انبوهشان متفرق بود. حاالت آنهادگرگون و قدرت آنها پرات آن زندگی کنندعز

رفته بودند دختران را زنده به گور و بتها را پرستش می کردند و قطع رابطه باخویشاوندان و در جهالتی فراگیر فرو 

 (112 همان، خطبه)غارتگرهای پیاپی در میانشان رواج یافته بود. 

، ملتی که در حال پیمودن راه استقالل و کمال است باید به ارزشها توجه الزم داشته و از رشدو رونق ضد بنابراین

بودن نسبت به ارزشها و ، زیرا که بی تفاوت دش در ریشه کن نمودن آن همت گمارارزشها نگران باشد و با تمام تال

سبت به رهبران صالح و فاسد مؤمنین )ع( هشدار گونه ن،قدم های آغازین سقوط است که امیرالضد ارزشها

:امام هدایتگرو زمامدار گمراهی هیچگاه مساوی نخواهد بود ،چنانچه دوستان پیامبر )ص(دشمنانش برابر فرمود

،زیرا مؤمن را ایمانش ز مؤمن و نه از مشرك هراسی ندارم،نه ام )ص(به من فرمود: بر امت اسالمنیستند . پیامبر اسال

ز داشته و مشرك را خداوند به جهت شرکش نابود می سازد من بر شما از مردم منافقی می ترسم که درونی دو با

 (168و 118، ص 4کافی، ج ).چهره و زبانی عالمانه دارد گفتارش دل پسند و رفتارش زشت و ناپسند است 

زیدن ناچارید برای اخالق تعصب ورپس اگردر »امام علی )ع( در رابطه با رعایت ارزشهای اخالقی می فرماید: 

، افکار نیکوکارهای خوب و پرهیز از فساد در زمین تعصب داشته باشید تا رستگار شوید همان افعال و پسندیده

«. کرداری که انسان های با شخصیت و شجاعان خاندان عرب و سران قبائل در آنها از یکدیگر پیشی می گرفتند

 (273، ص112خطبهنهج البالغه، )

 نتیجه گیری 

همانگونه که در ابتدای بحث و فرضیه ها عنوان شد موضوعات مهمی همچون جایگاه اسراف کارگزاران در قرآن و 

اران از منظر ،آسیبهای اسراف کارگززارن از منظر قرآن و نهج البالغهعوامل و زمینه های اسراف کارگ نهج البالغه و

از ارکان مقابله با اسراف کارگزاران از منظر قرآن و نهج البالغه و ، راهکارها و روشهای پیشگیری قرآن و نهج البالغه

 شدند:است. که با بررسی اجمالی این موضوع بخشی از مطالب و مباحث استخراج  اصلی این تحقیق

چندین آیه نسبت به کار کارگزاران از جایگاه واالئی برخوردار است و در  اسراف مسئلهدر قرآن و نهج البالغه  -1

اسرافگران در جامعه تذکرات الزم داده شده است و آن را به عنوان یک کار زشت و ناپسند شدیداً مورد نکوهش 

ارتکاب به آن به عذابهای سخت الهی تهدید می گردد و به تعبیر قرآن سرچشمه فساد، اسراف است و  وقرار داده 

اشراف و بزرگانی که دیگران از آنان پیروی  خصی و عادی نیست بلکه گاهدر قرآن تنها اسراف ش مراد از مسرفین

و حضرت علی از مسرفین به شمار می آیند می کنند و نحوه ی رفتارشان تاثیرات منفی در عموم خواهد داشت 

د که در این پیام را به همه رهبران و زمامداران حکومت اسالمی در تمام اعصار و زمان های انتقال می ده نیز )ع(
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اوج قدرت سیاسی و با در اختیار داشتن همه امکانات اقتصادی از همه جنبه ها و جلوه های اسراف اجتناب کنند 

 و آن را به عنوان یک عمل حرام و معصیبت بزرگ بدانند.

شود و این باعث بروز بیماری روحی و اخالقی می  ی یک سری عوامل و ریشه هائی داشته کهعله اجتمائسهر م -2

عوامل در زمینه های مختلف اجتماع به سایر طبقات نیز سرایت می کند. و برای مقابله با بیماری اسراف 

کارگزاران، نیاز به شناخت و زمینه های آن می باشد تا بتوان آن را درمان و جامعه را تطهیر کرد. عوامل اسراف 

، نبود ، ترك نهی از منکرت به افراد غیر متخصصگذاری مدیریکارگزاران از نگاه قرآن و نهج البالغه می تواند وا

عدالت اقتصادی، ضعف مدیریت استبداد و خودرأئی کارگزار، کوتاهی کارگزار در انجام وظایف محوله، اخالق و 

. در طول تاریخ هر زمان رت طلبی، زراندوزی، امیتاز خواهی، شکمبارگی، رشوه پذیری باشدروحیات ناپسند، قد

عنصر رهبری جوامع یا مسئولیت بخشی از حکومت را به عهده گرفته اند، خسارات فراوانی  افراد ضعیف و سست

 بر دولت، ملت و نظام سیاسی وارد کرده اند. 

حکومتها هر چند از نظر سیاسی، نظامی، و اقتصادی مقتدر باشند، با مجموعه ای از آسیبها مواجه اند که می  -3

بکشاند . یکی از این آسیبها در سطح کالن جامعه اسراف کارگزاران می  حاللمتواند آن ها را تضعیف و یا به اض

باشد در قرآن و نهج البالغه به آن اشاره شده است. که نتیجه آن می تواند فقر اجتماعی، نابودی سرمایه، از بین 

بیگانگان، و از رفتن شرافت و وابستگی به بیگانگان ، هالکت جامعه، تباه شدن دین ، بی هویتی و الگوپذیری از 

 بین رفتن ارزشها باشد.

برای پیشگیری و و مقابله با اسیبها نیز قرآن و نهج البالغه راهکارهائی را ارائه داده اند که به عنوان وظایف و  -4

مسئولیت های حاکم از دیدگاه قرآن و نهج البالغه می باشد که این وظایف می تواند فردی و یا وظایف حکومتی 

ر موظف است که انجام وظیفه نماید و نسبت به عمل خود مسئول و پاسخگو باشد از جمله باشد که کارگزا

وظایف فردی یک کارگزار می تواند خودسازی و تحکیم باورهای دینی و قناعت ، ساده زیستی، ارتباط مناسب با 

ار خود قرار دهد. مردم، وفای به عهد، عدالت گستری، امانتداری، پرهیز از مال حرام و رشوه، را سرلوحه ک

همچنین حکومت نیز نسبت به کارگزار خود وظایفی از جمله نظارت همگانی ، خطر جاه دوستی، واگذاری 

مسئولیت به افراد شایسته، تشویق و تنبیه متناسب با نوع مسئولیت، رسیدگی به وضع معیشتی کارگزاران 

تدبیر و برنامه ریزی، حفظ و اجرای قوانین الهی فرهنگ سازی الگوی مصرف، نفی سوء استفاده مدیر از امکاناتش 

 و اقتصاد مقاومتی را به عنوان مقابله با اسراف کارگزاران مدنظر قرار دهد.

 هاپیشنهاد و راهکار

 و دانشجویان. محققان دیگر بررسی ابعاد مختلف اسراف کارگزاران در روایات معصومین توسط .1

 .رسانه ها با تولید محتوای مناسب در فیلم ها ترویج فرهنگ قناعت و عدم تجمل گرایی توسط .2

اسراف به عنوان یک فرهنگ در نظام تعلیم و تربیت در کتب درسی از ابتدائی  آثار سوءقرار دادن مباحث  .3

 تا دانشگاه ها

 انتخاب مدیران شایسته و بایسته توسط زمامدار .4
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 ها در رسانه از کارگزاران نمونه و متعهد ان وتجلیل و تقدیر زمامدار .5

 شکن و مسرفبرخورد قاطع زمامدار با کارگزاران قانون و اسالمی بر کارگزارانش حکومتنظارت دقیق  .6

تهیه دستورالعمل کاربردی و عملی برای جلوگیری از ابعاد مختلف اسراف کارگزاران در نهادها و ارگانهای  .7

 دولتی و عملیاتی نمودن آن

دینی در محافل عمومی و رسانه ها و شبکه های دعوت از سخنرانان صاحب نظر و مقامات علمی و  .8

 برای اشاعه این موضوع اجتماعی

 ترویج و توسعه فرهنگ ساده زیستی و جلوگیری از اسراف در جامعه توسط علمای دینی و مبلغان .1

 منابع و مآخذ:

 کتابها: -الف

 ) ترجمه فوالدوند(قرآن کریم  .1

 انتشارات دارالهجرة :قم ، ،مترجم: محمد دشتی1374نهج البالغه، .2

، قم: کتابخانه عمومى آیت اهلل شرح نهجالبالغه(، 1337،) د، عبدالحمید بن هبهاهللیبن ابی الحدا .3

 مرعشى نجفى

، تهران: انتشارات کتابفروشی مترجم:علی اکبر غفاری، تحف العقول(، 1384ابن شعبه بحرانی، حسین،)  .4

 اسالمیه

. به تحقیق و ضبط عبدالسالم محمد هارون؛  معجم مقاییس اللغه(. 1381ابن فارس، ابوالحسین احمد.) .5

 مصر: مکتبه الحبلی

 ، بیروت: نشر دارالصادرلسان العرب، (ق1414 )ابن منظور، محمد بن مکرم، .6

 بیجا: دفتر نشرالکتاب ،البالغهنهجشرح(، 1362 ،)ابنمیثم، میثمبنعلی .7

 ، بیروت : دارالفکر في تفسیر القرآن العظیمروح المعاني ق(، 1414آلوسی، محمود بن عبداهلل، ) .8

قم: صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران، مرکز پژوهش هاى  ،کارمند صالح. (1384 )بافکار، حسین، .1

 اسالمى صدا و سیما

, مجله مدیریت نقش سیاستگزارى استراتژیک در مدیریت دولتى(،1361،) حسام الدین، بیان .13

 11ش ،دولتى

شرح جمال الدین خوانساری.  غررالحکم و دُررالکلم.(. 1366تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد.)  .11

 تصحیح و تحقیق جالل الدین محدث ارموی. تهران: انتشارات دانشگاه

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،گفتار حکیمانه(، 1371، )مرتضی ،تنکابنی .12

مترجم : فریدون بدره ای، تهران: . دیني در قرآن مجید مفاهیم اخالقي  ،(1378)ایزوتسو،  ،توشیهیکو .13

 فرزان روز
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 ،قم: نهاوندیعوامل سقوط حکومتهای در قرآن و نهج البالغه(، 1378جمالی، نصرت اهلل، ) .14

. بیروت؛ دارالعلم للمالیین. الصّحاح تاج اللغه و صحاح العربیهم(. 1113جوهری، اسماعیل بن حّماد.) .15

 الطبعه الرابعه

مؤسسه آل البیت علیهم السالم، قم، چاپ  ،وسائل الشیعه،  (ه 1414،)  عاملی , محمد بن حسنحر  .16

 دوم

 انتشارات سروش: ، تهرانفرهنگ لغات و اصطالحات فقهى، (1382،)حسینى، محمد  .17

 علمی مطبوعاتبیروت : موسسه ، الحیاه ،(1373حکیمی، محمد رضا،) .18

  (موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )رهتهران: صحیفه نور،(، 1386خمینی  .11

 مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  ،لغت نامه دهخدا(، 1372 )،دهخدا، علی اکبر .23

های اسالمی صدا و مرکز پژوهش،تهران: بایدها و نبایدهای مصرف(، 1388، )محمدصادق ،دهقان .21

 چاپ اول، دفتر عقل ، تهران:سیما

، تحقیق صفوان عدنان المفردات في غریب القرآن،  (ق 1412)راغب اصفهانی، حسین بن محمد، .22

 دارالعلم، الدارالشامیه ، چاپ اول: داودی، دمشق

 قم: انتشارات احمدیه عوامل جاذبه و دافعه در دین،(، 1386رستگار، زیبا،)  .23

 نشر معارف :، قمالبالغه آموزه هایي از نهج، (1371،) محمدرضا ،محمدجواد  ؛آقایی ،رفیعی .24

 ، بی جا: نشر ادب الحوزهتفسیر کشافزمخشری، جاراهلل محمود بن عمر. )بی تا(.  .25

، تهران:سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ ترجمه نهج البالغه(، 1368شهیدی، جعفر،)  .26

 اول

مترجم محمد باقر موسوی همدانی قم، انتشارات اسالمی  ترجمه تفسیر المیزان،، (1374 )، طباطبائی .27

 اپ چهارمجامعه مدرسین، چ

 . قم: مکتب مرعشی نجفیالمیزان في تفسیر القرآن(. 1433طباطبائی، محمد حسین ، ) .28

 کتاب فروشی اسالمیه :تعلیق:ابوالحسن شعرانی،تهران مجمع البیان،(،1383)، طبرسی .21

 عطارد :تهران ،عطاردىعزیزاهلل ترجمه ،األنوارمشکاة (،1374،) طبرسی، فضل بن حسن .33

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه جامع البیان في تاویل القرآن(، ق 1412 )،طبری، محمد بن جریر .31

 . بیروت: دارالمکتبه الهاللمجمع البحرین(. 1185طریحی، فخرالدین.) .32

 دارالتعارف :بیروت ،تهذیب االحکام، (ق1413،)  طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن .33

 چاپ سوم  ،  تهران ، نشر رامینمدیران جامعه اسالمي(، 1372علی آبادی، علیرضا،)  .34

 ، بی جا، موسسه دارالهجرهالعین، (ق1431)فراهیدی، خلیل بن احمد، .35
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 .کارخانه مشهدی اهلل وردی: تبریز، محمدشفیع قزوینی
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