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وایات اسالمی  رابطه کفاف و توسعه در مصرف بر اساس ر

 1احمد علی یوسفی
 چکیده

کفهاف  الگوی مصرف اسالمی، ا تضا دارد تا افراد مجاز باشند از درآمدهای خود در حد 
کهه واجب بهره النفقهه آنهان هسهتند نیهز در همهین حهد هزینهه  مند شهوند و بهرای اشخاصهی 

کفاف مصداق اسراف دانسته شهده و مهورد نههی نمایند . در روایات، مصرف بیش از حد 
گونهه گرفته است. دولت نیز موظه  اسهت بهه  ریزی نمایهد تها زمینهۀ درآمهد و  ای برنامهه  رار 

کفاف فراهم شود. اّما بعضهی از اندیشهمندان اسهالمی،  مصرف برای تمام افراد جامعه در 
کهه توسهعه در مصهرف، حهد مطلهوب مصهرف با تمسک به برخی روایات، مدعی هسه تند 

شود. بنا بهر ایهن، مطلهوب  اسالمی است و مصرف به میزان توسعه، اسراف محسوب نمی
کهه وجب النفقهه آنهان هسهتند،  است همۀ افراد تا حد توسعه در مصهرف بهرای اشخاصهی 

امکانات فراهم نماید و همچنین دولهت موظه  اسهت بهرای ایهن حهد از درآمهد و مصهرف 
کتابخانههه تمههام افههراد جامعههه برنامههه بههرای کنههد. ایههن تحقیهه  بههه روش مطالعههه  ای و  ریزی 

کفاف و توسعه در مصرف، اثبات می کهه  تحلیل متن منابع اسالمی با تبیین مفهوم  کنهد 
کفاف است.  مقصود روایات و آموزه  های دینی از توسعه در مصرف همان حد 

 صرف، اسراف. کفاف، توسعه در مصرف، الگوی م ها: کلیدواه 

 مقدمه
کفههاف افههراد حههدی از  بههر اسههاس الگههوی مصههرف اسههالمی، منطبهه  بههر آموزه هههای دینههی، حههد 

کهه آنههان بهها داشههتن چنهین شههرایطی از فقههر مطله  و نسههبی خههارج شههده و   درآمهد و مصههرف اسههت 
کفهاف، وضهعیت مطلهوب  تمام نیازهای ضروری و متعارف آنان برآورده می شود. در وا ع، حد 

کهه دولهت اسهالمی بایهد برنامههمصرف از  ریزی نمایهد تها آن حهد مصهرف بهه  منظر اسالمی است 
                                                   

 (economy.islamic@gmail.com) پژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسالمیدانشیار . 1
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گهردد. از سهوی دیگهر، از ظهاهر  عنوان هدف نظام ا تصادی اسالم برای تمام افراد جامعه فراهم 
کفههاف، اسههراف و حههرام  هههای اسههالمی اسههتفاده می برخههی آموزه کههه مصههرف بههیش از حههد  شههود 

مندان اسههالمی بهها تمسههک بههه ظههاهر برخههی روایههات مههدعی اسههت. بهها ایههن حههال، بعضههی اندیشهه
گشایش در مصرف برای افراد واجب که توسعه و  کفاف بوده و  هستند  النفقه انسان فراتر از حد 

کید است. بنا بر این، حد مصرف مطلوب برای جامعهه اسهالمی بیشهتر  امری مطلوب و مورد ت 
گر بیش از حهد کفاف است و برای افراد تحت تکفل ا کفهاف فهراهم شهود و آنهان بهیش از حهد  از 

گشههایش  کهه توسهعه و  کننههد، مصهداق اسهراف و حههرام نخواههد بهود. از آنجههایی  کفهاف اسهتفاده 
کیهد بهرای عمهوم مهردم اسهت، بنها بهر ایهن، ایهن حهد از مصهرف بهه عنهوان  امری مطلوب و مورد ت 

گیهرد و بهرای عمهوم جامعهه  چنهین شهرایطی از هدف نظام ا تصادی اسالم بایهد مهورد توجهه  هرار 
کفاف. گردد، نه حد   طرف دولت و سایر مردم فراهم 

کنههد. در تمههام  های توسههعه ا تصههادی ارتبههاط پیههدا می ایههن موضههون از یههک جهههت بههه نظریههه
گرفتهه می نظریه کهه یکهی از عناصهر مهادی در توسهعه ا تصهادی  های توسعه این امر مسهلم  شهود 

تههب ا تصههادی بههه لحههاظ ا تصههادی در بههرای عمههوم مههردم، مصههرف مطلههوب اسههت؛ البتههه مکا
های  مصههداق مصههرف مطلههوب ممکههن اسههت بهها هههم اخههتالف نظههر داشههته باشههند. تمههام نظریههه

که باید برای عموم مردم مصرف مطلوب در فرایند توسهعه  ها را موظ  می توسعه، دولت دانند 
گردد.   فراهم 

کهه در نوشهتار دیگهری اثبهات شهده اسهت آنچهه از حهد مصهرف بهر ای عمهوم مهردم توجه شهود 
جامعه اسالمی مطلوب باشد، به عنوان هدف نظام ا تصادی اسهالم محسهوب شهده و دولهت 

  2ریزی روشنی زمینۀ چنین شرایطی را برای عموم مردم فراهم نماید. اسالمی باید با برنامه
کهه عبهارت اسهت از: آیها  بر اساس آنچه بیان شد، مها بها یهک پرسهش اساسهی مواجهه هسهتیم 

کفاف از مصرف با حد توسعه در مصرف تفاوت دارد  در این صهورت، بهر افهراد مسهتحب  حد 
کهه واجب کسهانی  کفاف، تا حهد توسهعه بهرای  النفقهه آنهان هسهتند،  است تا افزون بر ت مین حد 

گونهه کنند، و نیز بر دولت اسهالمی نیهز الزم اسهت تها بهه  ریزی  ای برنامهه امکانات زندگی را فراهم 
که مردم بتوانن گشایش از امکانات زندگی بهرهنماید  گردند  د در حد توسعه و   مند 

کیههد در  متناسههب بهها پرسههش اصههلی، فرضههیۀ تحقیهه  عبههارت اسههت از: حههد توسههعه مههورد ت 
که مدعی  آموزه کفاف است، نه بیش از آن. بنا بر این، نویسنده نظری را  های دینی، همان حد 

                                                   
 .126 - 101، صنظام ا تصاد علوی. 2
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کفاف مطلوب و مستحب است،  بول ندارد و مصرف بیش از حد  است مصرف بیش از حد 
 داند. کفاف را اسراف می

کتابخانهه ای و تحلیهل  برای پاسخ به پرسش اصلی و اثبات فرضیۀ تحقی  به روش مطالعه 
ههای عقالیهی محورههای  گیهری از روش ههای عقلهی و بهره متن منابع اسالمی، همهراه بها تحلیل

 شود: ذیل دنبال می
کفاف در باره برخی مفاهیم م_  شهود؛ آن  ترب ، همانند فقر، غنا و اسهراف تبیهین میمفهوم 

کفاف اثبات می  گردد.  گاه مطلوبیت مصرف در حد 
کفاف روشن شده و دالیل نفی توسهعه بهیش از _  مفهوم توسعه و رابطه آن با مصرف در حد 

کفاف ارائه می  گردد.  حد 

 گیرد.  در این بررسی تعارضات احتمالی مورد توجه  رار می_ 

کفافتبیین م  فهوم 

کفهههاف در  کفههاف در مصههرف، الزم اسهههت بههه مفههاهیم اساسهههی در بههاره  بههرای تبیههین مفههههوم 
توجهه شههود. یکهی از ایهن مفهاهیم، حههد  _کهه همسهو بها فرهنهه  جامعهه اسهالمی باشهد  _مصهرف 

کههه حههد  هههای اسههالمی نشههان داده می مصههرف مطلههوب اسههت. در ادامههه، بههر اسههاس آموزه شههود 
کفههاف اسههت. کفههاف را  امههام علههی مصههرف مطلههوب، حههد  در روایتههی مصههرف بههیش از حههد 

کفهاف را  از سوی دیگر، امام رضا  3شمارد. اسراف و حرام می کمتر از حد  در بیانی، مصرف 
ههت و ناپسههند می کفههاف الزم اسههت مفهههوم اسههراف و  4دانههد. خّسً بنهها بههر ایههن، بههرای در  مفهههوم 
ْت از منظر آموزه در برخی روایهات، رزق  معصومان های اسالمی تبیین شود. همچنین ِخّسَ

کفههاف را از خههدا طلههب می کههه فقههر امههر  از ایههن روایههات فهمیههده می 5کننههد. و روزی در حههد  شههود 
کفاف مرتب  با مفهوم واژه ناپسندی است. بنا بر این، معلوم می که مفهوم واژۀ  ههای فقهر و  شود 

گیرد.  غنا نیز هست و از این منظر نیز باید مورد توجه  رار 
ْت از منظر آموزهبن های اسهالمی  ا بر این، الزم است مفهوم چهار واژۀ فقر، غنا، اسراف و ِخّسَ

کفاف روشن شود تا ویژگی گهردد و حهد  تبیین و رابطۀ آن با واژۀ  کفاف، مشخص  های مفهومی 
 .مصرف مطلوب اسالمی معلوم شود

                                                   
 . 8117، ح272، ص15، جوسائلمستدر  ال. 3
 .557، ص21، جوسائل الشیعه. 4
 .3، ح140، ص2، جالکافی. 5
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کفاف  فقر و 
کهه در چیهزی پدیهد به معنهای شهکاف و فاصهله« فقر» کهه بهه درد  می ای اسهت  کسهی  آیهد. بهه 

گویند. به نظر می گردد، فقیر  کهه بهه نیازمنهدانی  ستون فقرات دچار  رسد به همین جهت باشهد 
گویند. کمرشان ییر فشار زندگی خم شده، فقیر   6که دارای زندگی سختی هستند و 

کفاف دو پرسش اساسی مطرح است:  در باره تبیین مفهوم فقر و 
کفهههها1  ف از مفههههاهیم شههههرعی هسههههتند تهههها بههههرای تبیههههین مفههههاهیم آن دو . آیهههها مفهههههوم فقههههر و 

گهر در آموزه در پی آموزه ههای  های دینی برویم و متعّبد به آنها شویم یا مفهاهیم عرفهی هسهتند و ا
 دینهههی در بهههاره ایهههن دو مفههههوم حهههد و تعریفهههی بیهههان شهههده باشهههد، بایهههد بهههر مفههههوم عرفهههی آنهههها 

 حمل نمود 
گفتهه می. آیا مقدار زمان در تحق  مفهو2 کسهی فقیهر  کفاف مؤثر است و بهه  کهه  م فقر و  شهود 

کامل خود و افهراد واجب کنهد؛ حتهی  هدرت  مخارج متاًل یک سال  النفقهه خهود را نتوانهد ته مین 
توانههد جههزء مسههتحقین  شههود و می تهه مین مخههارج یههازده مههاه را داشههته باشههد، فقیههر محسههوب می

 زکات محسوب شود 
کرده ها فقهیان در پاسخ به این پرسش که در ادامه بررسی می اختالف نظر پیدا   .شود اند 

گروه تقسیم شدند  :در باره پاسخ پرسش اول، فقهای سنی و شیعه به دو 
گروه معتقدند این مفاهیم، امور شرعی هسهتند و در آموزه1 ههای اسهالمی ایهن مفهاهیم  . این 

گهروه بهه دو 7اند و باید پایبند به آن تعاری  شد. تبیین شده کهه در  دسهته تقسهیم می ایهن  شهوند 
گردیده و تحلیل می  :شود ادامه به نظر و دلیل هر دو دسته اشاره 

کهه مالهک نصهاب زکهات نباشهد. دلیهل ایهن  هول را روایتهی از رسهول  کسهی اسهت  اله . فقیهر 
یافههت زکههات بههه یمههن  انههد. رسههول خههدا  ههرار داده خههدا کههه معههاذ را بههرای در هنگههامی 
بنها بهر ایهن، از ایهن روایهت  8«.نیای آنان زکات بگیر و به فقرای آنهها بهدهاز اغ»فرستاد، فرمود:  می

که به حد نصاب زکات، مالک دارایی است، غنی محسوب می استفاده می کسی  شود و  شود 
کمتر از نصاب زکات، دارایی داشته باشد. که  کسی است   9فقیر 

کهه اواًل روایهت از جههت سهند ضهعی   بهوده و بها روایهات به ایهن نظهر پاسهخ داده شهده اسهت 
                                                   

 .444، ص4، جمعجم مقایییس اللغه. 6
 .75، ص3، جمحاضرات فی فقه االمامیه؛ 239و  238، ص4، جالخالف. 7
 .233، ص1، جمسند احمد. 8
 .75، ص3، جمحاضرات فی فقه االمامیه. 9
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کهه از مطله  اغنیها  10صهحی  دیگهر معهار  اسهت و احتمهال دارد بهر غالهب حمهل شهود؛ نهه آن 
کفههاف دارایههی داشههته باشههد، غنههی محسههوب  کههه تنههها بههه حههد  کسههی  گرفتههه شههود؛ چههون  زکههات 

 11گردد. شود، ولی از او زکات اخذ نمی می
کمتههر از چههل درهههم باشهد. ایههن کههه درآمهدش  کسههی اسهت  گهروه بههه روایتهی از امههام  ب. فقیهر 

کرده صادق کهه ظهاهر ایهن  12انهد. تمسک  محقه  حلهی بهه ایهن اسهتدالل پاسهخ داده اسهت 
 13روایت به اجمان فقها مترو  است.

کهههه در طهههول زمهههان ههههم نیاز  های  شهههود و ههههم هزینهههه ههههای مهههردم متنهههون می  بههها توجهههه بهههه ایهههن 
کهه  مانهد، نمی نمی یابد و همچنین ارزش درهم ثابت زندگی آنها نیز افزایش می تهوان ادعها نمهود 

گونههه کهه بیههان شهده اسهت. البتههه شهاید ایهن حههد از درآمهد در عصهر صههدور  حهد فقهر بهه  ای اسهت 
کفههاف یهها بههیش از  کههه انسههان، فقیههر محسههوب نشههود؛ بلکههه درآمههد در حههد   روایههت، حههدی باشههد 

 .شد آن محسوب می
کهه معیهار فقهر امهر شهرعی نیسهت، بلکهه2 امهر عرفهی اسهت و از سهوی  . مشهور فقها معتقدند 

کفهاف  کهه بهه حهد  کسی است  شارن اصطالح خاصی برای مفهوم فقر اعتبار نشده است. فقیر 
کفاف چه مقدار است    درآمد نداشته باشد. اما درآمد حد 

 آیههد  شههود. هههم نیازهههای جدیههدی در جامعههه پدیههد می گههاه محههدود نمی نیازهههای انسههان هیچ
گیرد. هر روز با پیشرفت  زهای  بلی در زندگی مردم شکل میتری از نیا و هم مصادی  پیشرفته

گسههترش می علهم و فههن  یابهد. برخههی از نیازهها هماننههد خهورا ، مسههکن، پوشهها ،  آوری، نیازهها 
کههه همههه مههردم بههرای زنههده مانههدن و ادامههه حیههات بههه آنههها نیههاز دارنههد و برخههی  از امههوری هسههتند 

تری از نیازهههای  ه نقلیههه یهها مصههادی  مطلههوبنیازهههای دیگههر فراتههر از ایههن اسههت و شههامل وسههیل
 .شوند پیشین می

کسههی  ههها مشههاهده می بهها مراجعههه بههه روایههات و آرای فقیهههان، همههین تفاوت  شههود. بههه یقههین، 
 ، یعنهههی حهههدا ل امکانهههات مهههادی بهههرای زنهههده مانهههدن و ادامهههه حیهههات « هههوت ال یمهههوت»کهههه از 
کهه  در بهاره فقهر بهه  عصومانشود و چه بسا سخنانی از م بهره است، فقیر شمرده می بی ایهن 
کفهههر می فقهههر باعهههث بی» گهههرایش بهههه  و مهههردم را بهههه دچهههار شهههدن بهههه فقهههر هشهههدار « شهههود ایمهههانی و 

                                                   
 . همان.10
 .567، ص2، جالمعتبر. 11
 .2، ح51، ص4، جتهذیب االحکام. 12
 .567، ص2، جالمعتبر. 13
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گفتار فقیهان، مراتهب  14اند، داده مقصود همین مرحله از فقر باشد؛ اما در بسیاری از روایات و 
کهه درآمهدی داشهت کسی  کفاف معرفی شده است.  کهه نیازههای دیگری از فقر و نیز حد  ه باشهد 

گوینههد و فقیههر  کفههاف  اساسههی و متعههارف او را در حههد شهه نش بههر طههرف نمایههد، درآمههد در حههد 
که درآمد آنها از حد  محسوب نمی کسانی  کفهاف باشهد، عرفهًا «  وت الیموت»شود؛ اما  تها حهد 

کیهد جواهرشود. مشهور فقها، از جمله صاحب  فقیر محسوب می کفاف ت   بر این معنا از فقر و 
کفهاف را ارائهه داده 15دارند. گروه از فقها با تمسک به روایهاتی تعریه  عرفهی از فقهر و  انهد. در  این 

 .شود ای از روایات اشاره می ادامه به نمونه
کهه فقیهر نباشهد، نمی تهوان بهه  یکی از موارد مصهرف زکهات، فقیهران هسهتند و فهرد در صهورتی 

 ایات آمده است: عنوان مصداق فقیر به او زکات داد. در برخی رو
که خانه، وسیله سواری، خدمتکار، و برخی نیازمندی های دیگر زندگی  به افرادی 

  16توان به عنوان فقیر زکات داد. را داشته باشند، می
گزارش یک نمونه از این روایات بسنده می بهه  شود: ابو بصیر یکی از یاران امام صهادق به 

  کند: ایشان عر  می
کههه  کههه در  اش چهههار هههزار درهههم مههی خانهههمههن دوسههتی دارم  ارزد. دارای خههدمتکاری اسههت 

کار می که افزون بر تهیهه عله  شهترش، روزانهه بهین دو تها چههار  خانه برایش  کند، و غالمی دارد 
کسههب می تههوان بههه او زکههات داد  امههام  آیهها می  وار اسههت. کنههد. وی عیههال درهههم بههرایش درآمههد 

توانهد از زکهات بههره  ایهن همهه ثهروت می فتی پرسهید: بها ابو بصیر با شهگ«. بله»فرمود:  صادق
کههه  خهواهی دسهتور دههم خانهه آیها می»در پاسهخ فرمهود:  ببهرد  امهام اش را بفروشهد؛ در حهالی 

کهه در تابسهتان و زمسهتان بهه او  خانه اش سرپناه او و باعهث عهّزت وی اسهت یها خهدمتکارش را 
گویی باید غالم و شهترش را  ست، بفروشد  یا میاش ا نیاز دارد و مایه حف  آبروی او و خانواده

که زندگی و درآمدش به وسیله آنهها ته مین می توانهد زکهات  شهود  بلهی، او می بفروشد؛ در حالی 
 17«.فروشد اش را نمی بگیرد و برای او حالل است و خانه و سایر وسایل زندگی

کهه ابهو بصهیر از او سههخن می کههه متناسهب بها مو فهردی  کسهی اسهت   عیهت اجتمههاعی گویهد، 
کهه  خود خانه و وسیلۀ سواری و حتی خدمتکار داشت، امها بهه جههت عیهال وار بهودن درآمهدی 

                                                   
 .319، حکمت البالغه نهج. 14
 .311، ص15، ججواهر الکالم؛ 488و  487، ص13، جمصباح الفقیه. 15
 .3 - 1، ح9ب ، وسائل الشیعه. 16
 .3. همان، ح17
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کهه او می بتواند هزینهۀ افهراد واجب کنهد، نداشهت؛ در حهالی  توانسهت برخهی  النفقهه را پرداخهت 
کهار را  وسایل زنهدگی خهود را، از جملهه غالمهش بفروشهد، امها امهام فرمهود نیهازی نیسهت ایهن 

تواند از زکات استفاده نماید تا نیازش برطهرف شهود. بنها بهر ایهن، چنهین  ام دهد، بلکه او میانج
 فردی نیز مصداق فقیر است.

گون فقههر، واژه فقههر نسههبی و مطلهه  در ادبیههات ا تصههادی و بههه نحههوی  گونهها  بههه جهههت مراتههب 
 تهههوان  نیهههز در فقهههه راه یافتهههه اسهههت. بههها توجهههه بهههه مطالهههب پیشهههین، فقهههر مطلههه  و نسهههبی را مهههی

کهه انسهان از ته مین نیازههای اساسهی  کرد: فقر مطل ، عبارت از وضعیتی اسهت  چنین تعری  
اش نههاتوان باشههد. بههه عبههارت دیگههر، خههورا ، مسههکن،  زنههدگی خههود و افههراد تحههت سرپرسههتی

 _اش الزم اسههت  کههه بههرای بقههای حیههات خههود و افههراد تحههت سرپرسههتی _پوشهها  و امتههال آنههها 
کنهد.  سبی، با توجه به مو عیهت و نیازههای متعهارف افهراد معنها پیهدا مینداشته باشد؛ اما فقر ن

گر نیازهای اساسی زندگی افرادی برای بقای حیاتشان ت مین باشد، اما متناسهب بها مو عیهت  ا
گفتههه می کننههد، فقیههر   شههوند و چنههین وضههعیتی  اجتمههاعی خههود نتواننههد نیازهههای خههود را تهه مین 

 فقر نسبی است.
گ کفاف و فقر میبا توجه به آنچه  کفاف آن مقدار از در ذشت، در باره  گفت  آمد یا توان   توان 

کند و باعث  وام و پایداری  که انسان بتواند فقر مطل  و نسبی خود را با آن برطرف  مالی است 
کفهاف  هرار دهنهد، صهحی   گردد؛ اما مقدار معینی از دارایی و درآمد را مصهداق حهد  زندگیش 

النفقه، ش ن افهراد و  دگی افراد به جهت تفاوت در تعداد افراد واجبهای زن نیست. چون هزینه
کفاف می  شود.  ... فرق دارد و این امر باعث تفاوت در مصداق حد 

کهههه رسههههول خهههدا کفههههاف اسهههت   آن را از درگهههاه الهههههی  بهههه جههههت مطلههههوب بهههودن حهههد 
 :کند طلب می

حق ُممدًا و آل ُممد و من اح   ُممدًا و آَل ُممد اغ  18عفاَ و اغكفاَ؛اغلهم اه
کههه آنههان را دوسههت دارد، بههه مقههدار عفههاف و  کسههی  پروردگههارا، بههه محمههد و آل او و 

 کفاف روزی بده. 
کفهاف بهه تهو  در دعایی به درگاه الهی عرضه مهی همچنین امام سجاد کهه از فقهدان  دارد 

  19برم. پناه می
                                                   

 .3، ح140، ص2، جالکافی. 18
 .8، دعای 56، صصحیفه سجادیه. 19
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گروه تقس در پاسخ پرسش دوم نیز فقهیان اختالف شوند. دیهدگاه ههر  یم مینظر دارند و به دو 
گروه بیان و بررسی می  :شود دو 

کفهاف دخیههل اسههت. فقهههایی  . عهده1 کههه زمهان در تحقهه  مفهههوم فقههر و  ای از آنههان معتقدنههد 
فقههر و  22الغنیهههو ابههن زهههره در  21المقنعههه شههیخ مفیههد در 20،المبسههوطهماننههد شههیخ طوسههی در 
کرده کفاف را به میزان و تقدیر زمانی را برای فق  کفاف را مطلقًا تفسیر  کفاف در نظر نگرفته و  ر و 

که نیاز کرده  درآمدی  کند، تفسیر  کفهاف  های انسان را برطرف  کمتهر از حهد  اند و فقر را به درآمهد 
کفهاف درآمهد دارد، ولهی مهاه آینهده دسهتش از  دانسته کنهون بهه انهدازۀ  کهه ا کسهی  اند. بنها بهر ایهن، 

  .شود شود، اینک فقیر محسوب نمی دارایی خالی می
گرفههت. 2 کفههاف را بایههد بهها زمههان یههک سههال در نظههر  کههه فقههر و   . مشهههور فقیهههان بههر ایههن باورنههد 

کفهههاف بههرای یک کمتهههر از حههد  کهههه درآمههدی  کسههی   سهههال نداشههته باشهههد، فقیهههر  بنهها بهههر ایههن، بهههه 
کفهاف داشهته باشهد، مصهداق  گفته می کسی تنها برای یازده ماه درآمدی در حهد  گر  شود. پس ا

بههر ایههن مطلههب تصههری  دارنههد. ایههن  ههول بهها  24 و آیههة اهلل خههویی 23 خمینههیفقیههر اسههت. امههام 
کهه تقهدیر  محقه  خوانسهاری مهدعی شهده  25استناد بهه برخهی روایهات بیهان شهده اسهت. اسهت 

کفاف و فقر به سهال، مسهتند بهه فههم عرفهی اسهت و آنچهه در روایهات آمهده اسهت خهارج از فههم 
 26عرفی نیست.

گذشهت، مشهخص می که از آنچه  کفهاف تعبهدی نیسهت، بلکهه یهک امهر شهود  ه مهال  فقهر و 
نیهز مسهتند بهه  _سهال بیهان شهده اسهت  کهه در روایهات یک _عرفی است و حتی مقهدار زمهان آن 

کفایهت می کهه  فهم عرفی است و عرف دارا بهودن هزینهۀ زنهدگی سهالیانه را مهال   کسهی  دانهد و 
کههه عههرف  ی میسههال را نداشههته باشههد، فقیههر اسههت. در توضههی  فهههم عرفهه هزینهۀ یک گفههت  تههوان 

کشههاورزی و همچنههین محاسههبۀ امههور  مههردم درآمههد و مخههارج امههور زنههدگی خههانوادگی، تجههارت، 
یههان آن  مههالی از  بیههل خمههس و زکههات را بههر معیههار سههال انجههام می دهنههد و نسههبت بههه سههود و ی

که در ا تصاد به همین نحو عمل می  ضاوت می  شود.  کند؛ چنان 
                                                   

 .256، ص1ج ،المبسوط. 20
 .241، صالمقنعه. 21
 .123، صغنیة النزون. 22
 . 333، ص1، جتحریر الوسیله. 23
 .309، ص1، جمنهاج الصاد ین. 24
 .10و  7، ح234و  233، ص9، جوسائل الشیعه. 25
 .61، ص2، ججامع المدار . 26
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گذشههته ههه ایههن نههون محاسههبه در زمان  یابی  هههای سههال دسههت ه کههه در تمههام فصههول و ما _ای 
 افهههراد هنگهههام برداشهههت  _بهههه انهههوان مایحتهههاج زنهههدگی از  بیهههل خهههورا  و پوشههها  سههههل نبهههوده 

 هههای ا تصههادی، ُ ههوت سههاالنۀ خههود را یکجهها  محصههول و یهها ا ههدام بههه تجههارت و سههایر فعالیت
مخهارج زنهدگی امهری  ابهل  بهول و سهال بهرای ته مین  کردند. بهر ایهن اسهاس، معیهار یک تهیه می

 در  بوده است.

کفاف  غنا و 
کهه انسهان بهه میزانهی  گونهه  گری، و فراخهی در زنهدگی اسهت؛ بهه بهه معنهای تهوان« غنا»واژۀ  ای 

کند. که بتواند نیازهای اساسی و متعارف خود را به سهولت ت مین  و تی  27درآمد داشته باشد 
کهار مهی کهه شهامل ههر دو رود، مقصهو غنا در برابر فقر بهه  د از آن، وضهعیتی از درآمهد انسهان اسهت 

کفههاف و تههوان حالههت تههوان گههر درآمههد انسههان مسههلمان بههیش از حههد  کفههاف اسههت. ا گری  گری و 
کنهد، بهه  گر از راه حالل به دست آمده باشهد و در راه حهالل هزینهه  برسد، ناپسند نیست؛ بلکه ا

کههه سههیرۀ عملههی امیرمؤمنهها در تولیههد و درآمههد مؤیههد ایههن  نیقههین مطلههوب نیههز هسههت؛ چنههان 
 های آن حضههرت کردنههد، امهها درآمههد گههر چههه زاهدانههه زنههدگی می  مطلهب اسههت. حضههرت

کفاف بود.  28بسیار بیش از حد 
کفهاف و غنهها  بنها بهر ایههن، انسهان بهه لحههاظ درآمهدی ممکهن اسههت دارای سهه وضهعیت: فقههر، 

کفاف پایین کهه ترین مرتبۀ غنا است. به لحهاظ درآمهد باشد. البته  کفهاف وضهعیتی اسهت  ی، 
گونههه آمههد  شههود و در انسههان فقیههر محسههوب نمی کههه تمههام نیازهههای اساسههی و  های او بههه  ای اسههت 

کند متعارف خود را متناسب با ش نش می   .تواند برطرف 
کهه میهزان غنها نیهز یههک  گذشهت، معلهوم اسهت  کفهاف  کهه در بهاره فقهر و  بها توجهه بهه مبهاحتی 

کنندۀ غنای افراد است. مفهوم عرفی است و داوری عرف د  ر باره میزان و مدت آن تعیین 

کفاف  اسراف و 
کهههه بهههه هزینهههه و تخصهههیص درآمهههد برمی  گهههردد. هزینهههه بهههرای رفهههع  اسهههراف، رفتهههاری اسهههت 

گذشهههت، روشهههن  کهههه در بحهههث فقهههر   نیازههههای اساسهههی و متعهههارف، مجهههاز اسهههت. از مبهههاحتی 
کهه بهرای رفههع نیاز می کهه میزانهی از هزینههه را  سهی و متعههارف مهورد احتیهاج اسههت، ههای اسا  شهود 

                                                   
 .135، ص10، جلسان العرب. 27
 .226 - 222، صنظام ا تصاد علوی. 28
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کهردن درآمههد گوینههد. امها هزینههه  کفهاف  کفههاف، اسهراف و غیههر  مصهرف  ها بهه مقهدار بههیش از حهد 
گونههه کههردیم، صههری  هسههتند.  مجههاز اسههت. روایههات مهها در تبیههین مفهههوم اسههراف بههه  کههه ذکههر  ای 

 در بیانی فرمودند: امیرمؤمنان
 29ما فوق اغكفاَ اسراَ؛
کفاف ا  سراف است. بیش از مقدار 

گفتار دیگری علی  :فرمود در 
 30كل ما زاد عیل ا قیصاد اسراَ؛

 روی باشد، اسراف است.  هر چه زاید بر میانه
که در برخی از روایات در باره واژۀ  کما این  کفاف است؛  بنا بر این، منظور از ا تصاد، همان 

که م یس لونک ماذا ینفقون  ل العفودر آیۀ « العفو» نظور از آن، الکفاف اسهت. در آمده است 
کههه در  _بنهها بههر ایههن، مههراد از ا تصههاد  31روایههت دیگههری مقصههود از آن، القصههد ذکههر شههده اسههت.

کفاف است _روایات ما فراوان آمده است    .همان 
که تمامی مال  کفاف است، در برخی روایات آمده است  که  صد به معنای  با توجه به این 

امانت نزد مهردم  هرار داده شهده اسهت. مهردم مجهاز هسهتند تها بهه از آِن خدای متعال است و به 
کنند، سوار شوند و بقیه آن را به فقرای مهؤمنین  کفاف بخورند، بنوشند، بووشند، ازدواج  مقدار 

کردنههد، فعههل حاللههی انجههام داده گههر چنههین  کننههد، فعههل  بدهنههد. ا گههر بههیش از آن مصههرف  انههد و ا
کرده  32اند. حرامی انجام داده و اسراف 

کفاف ْت و   ِخّسَ
گر درآمد   گیری(، ِخّسْت )سخت صفتی رفتاری مربوط به تخصیص درآمد و هزینه است. ا

کفاف برای خهود  کمتر از حد  کفاف و یا بیش از آن باشد، اما به لحاظ مصرفی  انسان به میزان 
گوینهد. ایهن خصهلت از منظهر آموز و خانواده کند، به این رفتار خّست یا تقتیهر  ههای   هاش هزینه 

گهر انسهان چنهین رفتهار مصهرفی را در بهاره افهراد  اسالمی ناپسند و مهورد نکهوهش اسهت؛ بهه ویهژه ا
  .لنفقه خود داشته باشد ا واجب

                                                   
 . 8117، ح272، ص15، جمستدر  الوسائل. 29
 . همان.30
 .317و  316، ح106، ص1، جتفسیر العیاشی. 31
 .500، ص11، جوسائل الشیعه. 32
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که مردی از امام رضا در بهاره میهزان نفقهه بهر افهراد تحهت سرپرسهتی  در روایتی آمده است 
گفت: فدایت شوم. به م«. حّد آن بین دو مکروه است»پاسخ داد:  خود پرسید. حضرت رد 

 فرمههههود: خداونههههد تههههو را  گههههاه حضههههرت شناسههههم؛ آن خههههدا سههههوگند! آن دو امههههر مکههههروه را نمی
کنهههد! آیههها نمی هههت را ناپسهههند می رحمهههت  کهههه خهههدای عهههز و جهههّل اسهههراف و ِخّسَ  شهههمارد و  دانهههی 

 :فرماید در  رآن می
وا َوكا نَفُقجا مَلْ یْسِرُفجا َومَلْ یْقُتُر

َ
ِذوَن ِإَذا أ

 33 َن َبسخَ ذِلب َقَجاماً َواغ َ
که انفاق می   دهنهد و بهین ورزند و خست به خهرج نمی کنند و اسراف نمی کسانی 

 .این دو  وام و استواری است
گذشههت، تردیههدی بهها ی نمی کههه حههد مصههرف مطلههوب بههر اسههاس آموزه از آنچههه  هههای  مانههد 

کفهاف اسهت؛ کفهاف موجهب می  اسالمی حد  کمتهر از حهد  سهان نتوانهد شهود تها ان چهون مصهرف 
کنههد و ایههن امههر ممکههن اسههت باعههث مشههکالتی بههرای انسههان از جملههه  نیازهههای خههود را برطههرف 
که خدای متعال به آن راضی نیست و چنین وضعیتی مانع عبهادت و  مشکالت جسمی شود 

کفهاف بهه تهوان الزم بهرای انجهام وظهای  الههی می گفتهه می  شهود. بنها بهر ایهن،  کهه  ضهعیتی  شهود 
کنهد، ولهی بهه حهد انسان با درآمهد های خهود بتوانهد نیازههای اساسهی و متعهارف خهود را برطهرف 

 اسراف نیز نرسد.
کفههاف و ارتبههاط بهها آن مفههاهیم مههرتب ، مطالههب بیههان شههده، در  بههرای روشههن تر شههدن مفهههوم 

نمودار ییر نشان داده شده اسهت. محهدوده صهفر تها اله ، محهدودۀ فقهر مطله  اسهت. افهراد ههر 
های اجتمهاعی از  ترنهد و در نتیجهه، تهدیهدها و آسهیب تر باشهند، فقیر کچهه بهه نقطهۀ صهفر نزدیه

که نیازهای اساسی ت مین شهده و از فقهر مطله   ناحیۀ آنها بیشتر است. خ  ال  جایی است 
تههوان نامیههد. از خهه  الهه  تهها خهه  ب،  ایههن را خهه  فقههر مطلهه  می  انههد. بنهها بههر ایههن، نجههات یافته

که  کننهد، میهزان درآمهد آنهها بهرای  در این محدوده زنهدگی میمحدودۀ فقر نسبی است. افرادی 
کافی است؛ اما در فقر نسبی به سر می کهه  رفع نیازهای اساسی آنها  برند. خ  ب جایی است 

کفاف زندگی است  تمام نیازهای متعارف افراد ت مین شده است. این محدوده، همان سط  
ۀ افهراد جامعهه اسهت. ایهن خه ، خه  های اسالمی وضعیت مطلوب برای هم که از منظر آموزه

کفاف نامیده می که بر  فقر نسبی یا خ   شود. محدودۀ فراتر از خ  ب، محدودۀ اسراف است 
 های اسالمی، محدودۀ مصرف غیر مجاز است.  اساس آموزه

                                                   
 .67. سورۀ فر ان، آیۀ 33
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 جدول مصرف

 ال . خ  فقر مطل                              ب. خ  فقر نسبی  

 محدود فقر مطل  سبیمحدوده فقر ن محدوده غنا

 محدودة رفع نیازهای ضروری محدودة رفع نیازهای نسبی محدودة اسراف

کفاف     خ  نیازهای ضروری                                   خ  

کفههاف و رابطهههۀ مفهههومی آن بههها اسهههراف،  کهههه مفههههوم  الزم اسههت در بهههاره جههدول اشهههاره شههود 
گردید. اما مصداق کدام است  آیا مبلغ ریالی خاصی از مصرف را   آن خست، فقر و غنا بیان 

کمتر از آن ِخّست و غیر مجاز است    کفاف و بیش از آن اسراف و حرام و 
کفاف در مورد فرد و در سهط  جامعهه امهر دشهواری اسهت؛ چهون بها توجهه بهه  تعیین مصداق 

کاالها و خدمات مصرفی و بهروز دائمهی مصهادی  جدیهد نیازههای ضهروری و نسه بی و نیهز تنون 
توان برای عمهوم  تفاوت این نیازها با توجه به شؤنات افراد و منطقۀ جغرافیایی زندگی آنان نمی

گهاه اطمینهان یافتنهد  مردم یک نسخۀ واحدی ارایه داد. افراد با توجه به میزان مصرف خود، ههر 
کنند؛ در غیر ایهن توجهه آنهان صهورت، حرمتهی م  که وارد محدوۀ اسراف شدند، باید از آن پرهیز 

کفهاف اثهر دارنهد و  نیست. به لحاظ سط  زندگی اجتماعی نیز امور پیشین در تعیین مصهداق 
کفههاف نسههبت بههه  تفههاوت در امههور پیشههین، وظههای  متفههاوتی را بههرای دولههت در تحقهه  مصههداق 

 کند. سط  اجتماعی ا شار مختل  مردم متوجه دولت می

ک  فافتبیین مفهوم توسعه در روایات و ارتباط آن با 
کفهاف  از ظاهر برخی روایات استفاده می گشهایش در زنهدگی و توسهعه، فراتهر از حهد  کهه  شود 

گفته می که به آن، حد توسعه در زندگی  شود،  شود. ابتدا تعدادی از این روایات بیان می است 
کفاف آشکار می گاه مفهوم توسعه در روایات مشخص می آن  شود. گردد و رابطۀ آن با حد 

م َ 1 َسذِن   ُُمَ ِِب احْلَ
َ
ٍد، َعذْن أ ذِر ْبذِن َخذ  َ ِد ْبِن ِعیََسذ، َعذْن ُمَعم َ م َ َد ْبِن ُُمَ ْاَ

َ
 ُد ْبُن ْیىی، َعْن أ

ْجا َمْجَته كیَ  یَتَمن َ َع َعیَل ِعیاِلِه  ِ ْن وَجس 
َ
ِل أ ُِ   34؛ َقاَل: یْنَبِیف ِلل  َ

آنهان آریوى  فرمود: مرد باید برای عائلهه خهود توسهعه در روزی دههد تها امام رضا
                                                   

 .3، ح11، ص4، ج الکافی 34.



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
کم

ت و ی
بیس

مار  
، ش

 دوم

150 150 

 مرد او را نکنند. 
 تمام روات این حدیث امامی و عادل هستند. بنا بر این، حدیث صحی  السند است.

 وارد شده است:  های فراوان مردی از امام صادق س . حدیث ذیل در باره لبا2
عد  من أص ابنا، عن أاد بن ُممد بن خاغد، عن نوح بن شعی ، عذن بعذض أصذ ابه، 

ِِب 
َ
یذذذاَد َو  َعْبذذذِد اهَّلِل َعذذذْن أ یذذذاَ  اْغكِثیذذذَ َ  احْلجِ ذذذُذ اغث ِ َِ

جِسذذذِر یت َ ذذذِل اْلُ ُِ ْغُتُه َعذذذِن اغ  َ
َ
قذذذاَل: َسذذذأ

 یكذوُن ُمْسذِرفًا، قذاَل: َ  أِلَن َ 
َ
ذا أ َ َِ ذُل  یاِلَسَة َو اْغُقُمَو اْغكِثیَ َ  یُصوُن َبْعُضَها َبْعضًا یَتَجم َ اغط َ

ل َ یقوُل:  َِ   36؛35 ْنِف  ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِیِه ِلیاهَّلَل َع  َ َو 
گههاه مههردی ثروتمنههد، لباس»پرسههیدم:  گویههد از امههام صههادق راوی می هههای  هههر 

یادی داشته باشد تا به وسیله  فراوان و مرغوب، رداهای سبز و ییبا و پیراهن های ی
کار بهه  ها خهود را بیارایهد، اسهراف برخی از آنهها، برخهی دیگهر را حفه  نمایهد و بهدان

گر  ذوسهعة  اسهت  حضرت فرمود: خیر، ییرا خداوند فرمود: بر توان« آید  مار میش
کند.  که از دارایی  وسعت  خود هزینه 

کرده است: از رسول خدا . امام صادق3  نقل 
ذِد ْبذِن ِعیََسذ، َعذ م َ ِِب َعْبذِد اهَّلِل، َعذْن ُُمَ

َ
ذَد ْبذِن أ ْاَ

َ
، َعذْن أ ََ ِد ْبذِن ُبْنذَدا م َ ذٍد َعیِل ْبُن ُُمَ م َ ِِب ُُمَ

َ
ْن أ

ِِب َعْبذِد اهَّلِل 
َ
یذَد، َعذْن أ ْنَصاِهن، َعْن ُعَمذَ  ْبذِن وِز ُسذوُل اهَّلِل  اأْلَ ََ ذْؤِمَن َقذاَل: َقذاَل  : ِإن َ اْلُ

ْمَسب؛
َ
ْمَسب َعَلیِه أ

َ
َسَع َو ِإَذا أ َع َعَلیِه ات َ ل َ ِإَذا َوس َ َِ َدِ  اهَّلِل َع  َ َو 

َ
ُخُذ ِبأ

ْ
 37یأ

کههه خداونههد بههر وی  ونههد عههّز و جههّل ادب اخههذ میمههؤمن از ادب خدا کنههد؛ زمههانی 
گیرد، او نیهز  وسعت دهد، او نیز در زندگی توسعه می که بر وی تن   دهد و زمانی 

 گیرد. در زندگی تن  می
 حدیث صحی  السند است.

کههههههه امههههههام صههههههادق4  در آن دعهههههها رزق واسههههههع را از خههههههدای  . چهههههههارم دعههههههایی اسههههههت 
 خواهد: متعال می

ُهم َ  ْزقذًا َواِسذعًا َحذ ً  َطیبذًا َب غذًا  َاغل  ذِل، ِه َفض َ ِاِن  َاْسَاُغَب ِمذْن َفْضذِلَب اْغجاِسذِع اْغفاِضذِل اْلُ
ْنیا َهنیئًا؛  38ِلآلخَ ِ  َو اْغد ُ

کیزه گسترده و فراوان تو، روزی واسع، حهالل و پها کهه  ای می خدایا از فضل  خهواهم 
                                                   

 .7. سوره طالق، آیه 35
 .443، ص6، جالکافی. 36
 .12، ص4. الکافی، ج37
 .421، ص2ج، مستدر  الوسائل. 38
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گوارا باشد کفاف و   .برای آخرت و دنیایم در حد 
گرامی اسالم5  فرمود: . در روایتی رسول 

ِخَصذاِل َو یِف  ک ْبذذِن الْ ا ذ  َ ِِب ُمذذجَِس، َعذِن اغض َ
َ
مَیذَة، َعذْن أ ذَد، َعذِن اْبذذِن ُخَز ْاَ

َ
ِلیذِل ْبذذِن أ ، َعذِن احْلخَ

 ََ ذذاِرِن َقذذاَل: َقذذاَل  یذذٍل، َعذذْن َنذذاِفِع ْبذذِن َعْبذذِد احْلَ َلذذٍد، َعذذْن ُسذذْفیاَن، َعذذْن َحِبیذذٍ ، َعذذْن مَجِ ُسذذوُل َُمخْ
ًِن اهَّلِل  ْ كُ  اَْلَ اِلُح َو اْلَ َُ اغص َ ا َ ْسكِن َو احْلج ْسِلِم َسَعُة اْلَ  39ُء؛ : ِمْن َسَعاَدِ  اْلُ

از سعادت و خوشبختی انسان مسلمان، مسکن وسیع و همسایه خوب و وسیله 
 سواری شایسته است.

 گر چه حدیث ضعی  السند است، اّما دالتش شبیه روایت دیگر است.
کهه مرحلهۀ توسهعه بهر زنهدگی  ی محققان با تمسک به این  بیل روایهات، مهدعی شهدهبرخ اند 

کفههاف و اسههراف  کفههاف اسههت. آنههان حههد توسههعه را بههین حههد  کفههاف و بههاالتر از حههد  غیههر از حههد 
 42«سهط  توسهعه و رفهاه» 41،«تحسهینیات» 40،«مصرف مباح بهه انگیهزۀ لهذت»دانند و آن را  می

کهه واجباند. بنا بر این، هم ا شمرده کسهانی  کنند تها حهد توسهعه را بهرای  النفقهه  فراد باید تالش 
کند تا زمینۀ ایهن حهد از درآمهد و  کمیت اسالمی باید تالش  آنان هستند، فراهم نمایند و هم حا

 مصرف برای همۀ مردم فراهم شود. 
که داللت دارند  گر آن دسته از روایاتی را  گروه از محققان، ا کفه»این  اف مصرف بیش از حد 

کهه مهدلول«اسراف و حرام است کنار روایهاتی  کهه   ، در  توسهعه بهر عیهال بهیش از »آنهها ایهن اسهت 
کفههاف مجهاز، بلکههه مسهتحب اسههت ،  هرار دهنههد، بایهد بههه تعهار  ایههن دو دسهته روایههات «حهد 

کننههد و چههاره کردنههد  اعتههراف  کههه  _ای بههرای تعههار  آن دو دسههته روایههات نماینههد. آنچههه بیههان 
بها صهری  روایهات دیگهر در تعهار  اسهت و بایهد  _کفاف و بال اشکال است  توسعه بیش از حد

 فکری برای تعار  این دو دسته روایات نمایند. 
کهه ایهن برداشهت از روایهات در فههم از  تحقی  حاضر، با بررسی روایات توسهعه معتقهد اسهت 

کفاف و توسعه غل  است و با د ت در روایهات و ارائهۀ  هراین از مهتن  روایهات روشهن مفهوم حد 
گونهه تعارضهی بهین ایهن دو  می کفهاف اسهت و ههیچ  که منظور از توسعه در آنها همهان حهد  شود 

دسههته روایههات وجههود نههدارد. در ایههن بررسههی مهها نیههازی بههه بررسههی سههندی روایههات نههداریم، بلکههه 
                                                   

 .301، ص5، جوسائل الشیعه. 39
 .631 - 620ص، عوائد األیام فی بیان  واعد األحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام. 40
 .15 - 3، ص2، جالموافقات فی اصول االحکام. 41
 .170ص، «های عدالت ا تصادی از منظر اسالم )بررسی انتقادی نظریه شهید صدر(  معیار. »42
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کفهاف اسهت، بها مشهکل تعهار   که مدعی هستند حد توسعه در مصرف بیش از حهد  کسانی 
کفههاف )توسههعه در مصههرف( داللههت ا اخبههاری مواجه کههه بههر مطلوبیههت مصههرف بههیش از حههد  نههد 

کفاف را اسراف و حرام می که مصرف بیش از حد   دانند.  دارند و روایاتی 
کهه در میهان روایهات توسهعه در مصهرف، روایهات صحی  السهند وجهود  الزم به توضی  اسهت 

ی نهههدارد و بههها فهههر  دارد، ولهههی نویسهههنده بهههرای اثبهههات ادعهههای خهههود نیهههازی بهههه بررسهههی سهههند
السند بودن تمام روایات مربوط به توسعه در مصرف، با وجود  راینهی در مهتن روایهات و  صحی 

کفهاف در   راین خارجی نشان داده می که روایهات توسهعه در مصهرف اشهاره بهه همهان حهد  شود 
 مصرف دارند. 

 بررسی روایات توسعه 
که مرد باید ب در روایت اول امام رضا ر افراد واجب النفقه خود توسعه بدهد تا آمده است 

گر در داللت این روایت د ت شود، معلوم می که منظور از  آنان خواستار مرد او نباشند. ا گردد 
کهدام فرزنهدی اسهت  کفاف نیست، بلکه در برابهر ا تهار و خّسهت اسهت؛ چهون  توسعه در مقابل 

گههر کهه نیازههای متعهارف او از طهرف پهدرش ته مین شههود، اّمها او هم کنهد و ا چنهان بیشهتر مطالبهه 
بنا بر ایهن، در ایهن روایهت، بهه یقهین توسهعه  پدرش پاسخ متبت ندهد، آریوی مرد او را بکند !

کفاف است.  در برابر ا تار و خّست است و منظور از آن، حد 
گونهه می کهه دارایهی و ثهروت فهراوان داشهته باشهد، بهه سهه  توانهد  الزم بهه ذکهر اسهت ههر انسهانی 

که عبارت  اد واجببرای افر کند  اند از: ا تار، اعتهدال )ا تصهاد( و اسهراف. ا تهار و  النفقه هزینه 
کهه بهین ایهن  _اسراف دو حد افراط و تفریطی است و مجاز نیسهت، اّمها حهد اعتهدال و ا تصهاد 

گذشت ت پیش _سورۀ فر ان  65مجاز و واجب است. به همین جهت در آیۀ  _دو حد است   _ر 
گرفتهه و مصهرف بهین ایهن دو، حهد  مصرف بیش از حد اسراف و نیز در حد ا تار مهورد نههی  هرار 

  وام و مطلوب معرفی شده است.
کههه اسههتفاده از لباس گمههان شههده اسههت  هههای متعههدد بهها مصههرف حههد  در روایههت دوم، چههون 

کهه  کفاف منافات دارد و امام کفاف موافقت نموده است؛ در حالی  با مصرف بیش از حد 
کفاف منافات نهدارد؛ چهون در مهتن روایهت آمهده تعداد ییادی ل باس داشتن با استفاده در حد 

که با استفاده از برخی از آن لباس کنهد؛ یعنهی بها پوشهیدن  هها را حفه  می ها، بقیهۀ لباس است 
کند. این معنا هرگهز بها  ها از مستهلک و مندرس شدن برخی دیگر جلوگیری می برخی از لباس

کفاف و اع  تدال منافات ندارد. معنای حد مصرف 



المی
ت اس

روایا
س 

اسا
ف بر 

صر
در م

عه 
توس

ف و 
کفا

طه 
راب

 

 

 

153 

توسعه را در برابر امسها   هرار داده اسهت. ایهن بیهان، شهامل  در روایت سوم، رسول خدا
کمتر از اسراف می نام توسهعه  شود. هچ اختصاصی بهه حهد مصهرفی بهه حد مصرف حدا لی تا 

کفههاف باشهد و خههدای متعههال بههر او  کمتهر از حههد  گههر درآمههد انسههان  کفههاف( نهدارد. ا )بهیش از حههد 
که بر افراد واجبتو کفاف باشد، بر آن فرد الزم است  کمتر از حد  النفقه  سعه دهد و این توسعه 

کمتر از اسراف وظیفهۀ انسهان اسهت.  خود به همان اندازه توسعه دهد و این امر همچنان تا حد 
کفاف نیست.  بنا بر این، این روایت اصاًل درصدد بیان حد مصرف بیش از حد 

بالغههًا »عبهارت  _نقههل شهده اسهت  بهه صههورت دعها از امهام صهادقکهه  _در روایهت چههارم 
کهه واژۀ « لیخهرة و الهدنیا کفایهت آمهده اسهت.« بههالغ»آمهده  کتهب لغهت بهه معنههای  در ایههن  43در 

شهود. بنها بهر ایهن، از  روایت، واژۀ بالغ بعهد از واژۀ واسهع آمهده و نهوعی بیهان بهرای آن محسهوب می
کفهاف بهوده و از توان اسهتفاده ن نمی این بیان امام کهه حهد مصهرف توسهعه بهیش از حهد  مهود 

 نظر اسالم مطلوب است.
واژۀ مسههکن وسههیع نقههل شههده  _نقههل شههده اسههت  کههه از رسههول خههدا _در روایههت پههنجم 
هها: یهک  ای داشهته باشهد بها ایهن ویژگی های اسالمی ههر مهردی بایهد خانهه است. بر اساس آموزه

گونه که حتی فرزندان ییر سن بلوغ حه  ندارنهد بهدون ا اطاق خواب مستقل برای والدین، به  ی 
اجازۀ آنان داخل اطا شان شوند. اطاق خواب پسران باید از اطاق خهواب دختهران جهدا باشهد. 
محههل پههذیرایی جههدایی بههرای میهمانههان و نیههز محههل مناسههبی بههرای تجمههع همههۀ افههراد خههانواده 

های  ت باعههث آسههیبداشههته باشههد. عههدم رعایههت ایههن دسههتورات در بههاره مسههکن ممکههن اسهه
کفاف است. آیا از روایت بیهان شهده  اخال ی افراد خانواده شود. این حد از توسعه مسکن، حد 

کههه  شههود  در روایههت هههیچ  رینههه بههیش از ایههن حههد فهمیههده می کنههد  کههه داللههت  ای وجههود نههدارد 
کفاف اسهت. بهرای برداشهت مها  راینهی در روایهات  مقصود از مسکن واسع، مسکن بیش از حد 

 فرماید: می ود دارد. امام صادقوج
َبالج َعیَل َصاِحِبِه وْجَم اْغِقیاَمِة؛ ٍَ َفُهَج َو  ِبَناٍء َغیَس ِبكَفا

  44كل ُ
گهردن صهاحبش  کفاف باشد، در روز  یامت وبال  که بیشتر از حد  هر ساختمانی 

 خواهد شد.
گذشههته  ابههل  گههر چههه حههدیث از جهههت سههند ضههعی  اسههت، ولههی بههه عنههوان مؤیههد مطالههب 

                                                   
 .419، ص8، جلسان العرب. 43
 .531، ص6، جالکافی. 44
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کفهاف روز  یامهت وبهال  ستناد است. از این روایت اسهتفاده میا کهه مسهکن بهیش از حهد  شهود 
کفههاف اسههت؛  گهردن صههاحبش می شهود. پههس مقصهود از توسههعه در مسههکن در روایهت بههه مقهدار 

 یعنی، واژۀ توسعه در برابر ا تار است. 
کههه در بههاب توسههعه در انفههاق بههر  افههراد واجههب بههر اسههاس مطالههب بیههان شههده، سههایر روایههاتی را 

ْعَمهِة یِجهُب »النفقه وارد شده، باید بر توسعه در برابر ا تار حمل نمود؛ مانند روایت:  َصهاِحُب الّنِ
ْوِسههَعُة َعهْن ِعیاِلههِه؛ ؛ چههون «بهر انسههان صههاحب نعمهت، توسههعه بهر عائلههه واجهب اسههت 45َعَلیهِه الّتَ

کفاف است، به یقین آن را واجب که معتقدند توسعه بیش از حد  دانند، بلکهه امهر  نمی کسانی 
که در این روایت تصری  به واجب شده است و توسهعه در برابهر  پندارند؛ در حالی  مستحبی می

 ا تار واجب است. 
کههه منظههور از وسههعت روزی،  بنهها بههر ایههن، در جمع گفههت  بنههدی ایههن دو دسههته روایههات بایههد 

کفاف است، نه توسعه در برابر حد   کفاف.توسعه در برابر ا تار و تا حد 
کسی بر مطلب بیان شده، با تمسک به برخی بیانات معصهومان اشهکال  ممکن است 

کفاف و توسهعه دو مرحلهه از مصهرف اسهت. بنها بهر ایهن، حهد مصهرف توسهعه  کند  نماید و ادعا 
کفاف است. امام سجاد  فرماید: در دعایی می بیش از حد 

ًن باغكفایة     و   َتْفِیًن  باغسعة؛ ِْ   46اغلهم  تَج 
کفاف را بر من  رار بده و مرا با توسعه در روزی آزمایش مکن.   خدایا، تاج 

کفاف را طلب می امام خواههد او را بها نعمهت  کند، ولهی می در این دعا از خدای متعال 
کفهاف و توسههعه در روایهات بههه دو  اسهتفاده می توسهعه آزمهایش نکنههد. از ایهن بیههان امهام شههود 

 مفهوم اشاره دارند. 
کفهاف و توسهعه دو مرحلهه اسهت. اّمها  ر میبه نظ رسد این ادعا درست باشد و در ایهن بیهان، 

کالم امام  و رابطه آن با روایات پیسین الزم است به نکات ذیل توجه شود: برای فهم بهتر 
. مقصههود از واژۀ توسههعه در روایههات  بلههی، توسههعه در مصههرف اسههت، اّمهها منظههور از توسههعه و 1

خواهههد  از خداونهد می توسهعه وکفهاف در درآمهد اسههت. امهام سههّجادکفهاف در بیهان امهام 
کفهاف را بهه او ندههد؛ چهون بها مهازاد بهیش از  کفاف به او بدهد و توسعه بیش از  درآمدی در حد 

کههردن، انسههان دچههار امتحههان الهههی می کفههاف هزینههه  شههود و شههاید در ایههن امتحههان موفهه   حههد 
                                                   

 .5، ح11، ص4. همان، ج45
 .20، دعای 100، صصحیفه سجادیه. 46
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گر چهه معصهومان گونهه آزمای نشود.   هها همیشهه موفه  هسهتند، اّمها بیهان امهام شدر ایهن 
نسهبت بهه واژۀ توسهعه  درسی برای سایر مردم است. بنا بر این، واژۀ توسعه در این بیان امهام

کدام به معنای خاصی اشاره دارند.   در روایات  بلی مشتر  لفظی است و هر 
گر توسعه را توسعه در مصرف بگیریم، امام2 کنهد و  را نفهی میاین حهد از توسهعه  . حتی ا

کهه از روایهات  بلهی  اش چنهین توسهعه خواهد در زنهدگی از خدا می  _ای ایجهاد نکنهد. در حهالی 
کردیم  گهر  امر به توسعه شده است و استفاه وجهوب می _که بعضی از روایت را ذکر  شهود. حتهی ا

که بهین ایهن بیهان امهام گفته کثهر وروایهت  بلهی تعهار  بهه وجهود می شود  ت آیهد، بهه جههت 
 روایات  بلی و نیز داللت اظهر بر این بیان امام )ه( مقدم هستند.

کفاف 3 گذشت، توسعه در مصرف است و همان معنای  که  . بنا بر این، توسعه در روایاتی 
دههههد و آنچهههه از اسهههالم بهههرای آحهههاد جامعهههه مطلهههوب، بلکهههه واجهههب بهههوده تههها بهههرای افهههراد  را می
کفاف در واجب کنند حد  که تبیین شد  _مصرف  النفقه خود فراهم    است. _به معنایی 

کفاف  پس از 
گههر نظههام ا تصههادی  رشههد ا تصههادی یکههی از اهههداف مسههلّم نظههام ا تصههادی اسههالم اسههت. ا
کفهاف بهرای عمهوم مهردم شههود، در بهاره رشهد ا تصهادی ایهن پرسههش  اسهالم موفه  بهه ته مین حههد 

کفهاف جهایز  مطرح می کهه مصهرف بهیش از حهد  که با توجهه بهه ایهن  نیسهت، آیها الزم اسهت شود 
کنهد   نظام ا تصادی اسالم برای افزایش رشد ا تصادی همچنهان برنامهه ریزی داشهته و هزینهه 

کشور ممکهن  گر نظام ا تصادی اسالم رشد ا تصادی را دنبال نکند، ا تصاد  به عبارت دیگر، ا
گر همچنان رشهد ا تصهادی را دنبهال نمایهد  است در ر ابت با ا تصادهای دنیا عقب بماند و ا

 و برای آن، هزینه صرف شود، آیا چنین ا دامی مجاز است 
پاسهههخ: نظهههام ا تصهههادی افهههزون بهههر مجهههاز بهههودن، الزم اسهههت دائمهههًا بهههرای رشهههد ا تصهههادی 

که اشاره می برنامه  کند: می  شود، پاسخ را روشن ریزی داشته باشد. توجه به نکاتی 
و دائمههًا در حههال تغییههر و دگرگههونی  ها هرگههز بهها سههکون و رکههود مواجههه نیسههت . زنههدگی انسههان1

شهود تها بهه  است و بشر همیشه با نیازهای جدیدی مواجه است. این نیازهای جدید باعث می
کفاف مصهرف بهه  طور مرّتب حد خ  فقر مطل  و نسبی در حال افزایش باشد. بنا بر این، حد 

و افهزایش بایهد حسب مصداق در حال تغییر و افزایش همیشگی است. متناسب با ایهن تغییهر 
یههع عادالنههه درآمهد، رفههاه در حههد  همیشهه رشههد ا تصهادی در جامعههه وجههود داشهته باشههد تهها بها توی

 کفاف برای عموم مردم حف  شود. 
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کفاف جایز نیست؛ 2 کفاف به لحاظ مصرف است و مصرف بیش از حد  . مطلوبیت حد 
کفاف جهایز نباشهد، ب که درآمد بیش از  لکهه الزم اسهت ههم افهراد و اّما این امر بدان معنا نیست 

های د یقههی بهرای رشههد و درآمهد ا تصههادی داشههته  ههم متصههدیان نظهام ا تصههادی اسهالم برنامههه
باشند تا ثروت و درآمدهای جامعه اسالمی با رشد مطلهوب دائمهی مواجهه باشهد. مهردم و نظهام 

که در محدوده مرزهای ملی دارند، در برابر سا یر مسلمانان و ا تصادی اسالم، افزون بر وظایفی 
ها نیازمنههد منههابع مههالی  هایی مواجههه هسههتند. ایفههای رسههالت حتههی غیههر مسههلمانان بهها رسههالت

کفهههاف، بهههرای ایفهههای رسهههالت کهههه از درآمهههدهای مهههازاد بهههر مصهههرف  های خهههود در عرصهههه  اسهههت 
کنند. بنا بر این، نظام ا تصادی برای رشد مناسب ا تصادی باید بهه  بین المللی باید استفاده 

 ریزی شایسته داشته باشد. ئم برنامهطور دا

  نتیجه
کفاف امر مطلوبی برای افراد و حد واجهب بهر همهان افهراد نسهبت بهه اشخاصهی  حد مصرف 

که واجب شوند. این امر از آیات و روایات  ابل استنباط است.  النفقه آنان محسوب می است 
کسهی _حد مصرف توسعه  کید شده تا هر  النفقهه  بهرای افهراد واجب که در برخی روایات بر آن ت 
کنهد  گفتهه شهد، در بهاره حهد  _خهود فهراهم  کفهاف اسهت، نهه بهیش از آن. البتهه آنچهه  همهان حهد 

گهر افهراد بهرای  کار و تالش افراد. بنا بر ایهن، ا مصرف است، نه حد درآمد از راه مشرون و ناشی از 
کننهد، تهالش آنهان امهر مطلهوبی ا کفهاف خهود تهالش  گهر تهالش کسب درآمد، بیش از حد  سهت. ا

کفاف خود و برای ت مین مخارج سایر نیازمنهدان  آنان به  صد  ربت و برای درآمد بیشتر از حد 
 گیرد.  باشد، امر مستحبی است و به چنین تالشی ثواب هم تعل  می
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 ش.1365تشارات دارالکتب االسالمیه، چهارم، ، شیخ طوسی، تهران: انتهذیب االحکام _
 ق.1405، سید احمد خوانساری،  م: مؤسسه اسماعیلیان، دوم، جامع المدار  _
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چاپخانهههۀ   تههههران: انتشهههارات دارالکتهههب االسهههالمیه، ، محمهههد حسهههن نجفهههی،جهههواهر الکهههالم _
 ش.1373خورشید، چهارم، 

فرهنهه  اسههالمی، ششههم، ، محمههد رضهها، علههی و محمههد حکیمههی، تهههران: دفتههر نشههر الحیههاة _
 ش.1370

، شیخ طوسهی، محقه : سهید علهی خراسهانی، سهید جهواد شهرسهتانی، شهیخ مههدی الخالف _
طهه نجهه  و شههیخ مجتبههی عرا ههی،  ههم: دفتهر تبلیغههات اسههالمی وابسههته بههه جامعههه مدرسههین 

 ق.1407حوزۀ علمیۀ  م، اول، 

کبههر رشههاد، تهههران: مرکههز نشههر آثههار پژوهشهه ، علیدانشههنامه امههام علههی _ گاه فرهنهه  و اندیشههه ا
 ش.1380اسالمی، اول، 

 ش.1376، دفتر نشر الهادی،  م: چا  اول، صحیفه سجادیه _

، احمههد بههن محمههد عوائههد األیههام فههی بیههان  واعههد األحکههام و مهمههات مسههائل الحههالل و الحههرام _
 ش.1375 مهدی نرا ی،  م: مکتب االعالم االسالم، اول،

کتههاب زکههات، ابههنغنیههة النههزون _ ، اول، ی،  ههم: انتشههارات مؤسسههه امههام صههادقزهههره حلبهه  ، 
 ق.1417

 ق.1408منظور، بیروت: دار احیاء الترا  العربی، اول،  ، ابنلسان العرب _

 ق.1387، شیخ طوسی، تهران: المکتبه المرتضویه الحیاء ا ثار الجعفریه، سوم. المبسوط _

انشگاه فردوسهی، ، سید محمد هادی میالنی، مشهد: انتشارات دمحاضرات فی فقه االمامیه _
 ق.1395 اول،

، میرزا حسهین نهوری طبرسهی،  هم: مؤسسهه آل البیهت الحیهاء التهرا ، دوم، مستدر  الوسائل _
 ق.1408

 تا. بی ، احمد بن حنبل، بیروت: دار صادر، مسند احمد _
، رضهها همههدانی،  ههم: انتشههارات مؤسسههة الجعفریههة الحیههاء التههرا  و مؤسسههة مصههباح الفقیههه _

 ق.1416 ل،النشر االسالمی، او

 ق.1407اول،   ، جعفر بن حسن حلی،  م: مؤسسه سید الشهداء،المعتبر _
 ق.1404 فارس،  م: مکتب االعالم االسالمی، اول، ، ابنمعجم مقاییس اللغه _

کنگرۀ جهانی شیخ مفید، اول، المقنعه _  ق.1413، شیخ مفید،  م: انتشارات 
دینههه العلههم، بیسههت و هشههتم. ، سههید ابوالقاسههم خههویی،  ههم: انتشههارات ممنهههاج الصههالحین _

 ق.1410
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ابهی اسهحاق ابهراهیم اللخمهی )الشهاطبی(، بیهروت: دار الفکهر  الموافقات فهی اصهول االحکهام، _
 ق.1423للطباعة و النشر و التوییع، اول، 

، احمههد علههی یوسههفی، تهههران: سههازمان انتشههارات پژوهشههگاه فرهنهه  و نظههام ا تصههاد علههوی _
 ش.1386اندیشه اسالمی، اول، 

 ق. 1409، اول، البیت ، حر عاملی،  م: مؤسسه آل ل الشیعهوسائ _

، سههید «هههای عههدالت ا تصههادی از منظههر اسههالم )بررسههی انتقههادی نظریههه شهههید صههدر(  معیار» _
 ش.1387، 32، شماره فصلنامۀ ا تصاد اسالمیرضا حسینی، 




