
  های دینی آثار قناعت در آموزه
*مروییرااییسلمیناالسالموالمحجت

 مقدمه
های بافضهیلت اسهت. افهراد  ههای افهراد بها ایمهان و از امتیهازات انسهان قناعت، یکهی از ویژگی

گهاه چشهم  اند و در پرتو این روحیۀ عهالی، هیچ خودساخته و آراسته، دارای روحیه قناعت و عزت
ال و مقهام حقیهر طمع به مال و منال دیگران ندارند و شخصیت واالی خوید را بهرای کسهب مه

کنند. افراد قانع در زندگی، بهه مقهدار ضهرورت و کفهاف بسهنده کهرده و بهه کمتهر از آن نیهز  نمی
ترین ویژگی افراد قانع، رضایت خاطر و روحیه باالی آنان نسبت به مقدرات عهالم  خشنودند. مهم

 کوشد برخی آ ار قناعت را بیان نماید. است. این نوشتار می

 رد معرفتیالف. آثار و کارک
 عزت و کرامت  .1

های سالمت روان است، رابطهه   ترین مؤلفه رسد که بین قناعت و عزت نفس که از مهم به نظر می
 ایهن واجهد کهه ای درجه و به میزان و اوست و کرامت عزت به آدمیار ش مستقیمی وجود دارد. 

انسیان  خواسهته، دایدخه و باشهد بایهد گونهه کهه آن را او توان می میزان همان به است، خصیصه
ذِه »فرماید:  است. قرآن کریم می مند آدمی کرامت سرشت چون نامید؛ َة َفِللَّ َمْن كذاَن ُيِريذُد اْلِعذزَّ

ُة َجِميعا ِإَلْيهِ  اِلُح َيْرَفُعهُ   اْلِعزَّ ُب َو اْلَعَمُ  الصَّ ي  ه خواههان عهزت اسهت کهسهی ک 1؛َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ
زه بهه سهوی او تهعود کیه  تمام عزت بهرای خداسهت؛ سهخنان پهاکرا د از خدا بخواهد؛ چیهبا
تَِملُ ِِإلَلىِِصليَانَِ ِ»فرماید:  نیز می امام رضا «.برد ند و عمل تالح را باال میک می ال قَنَاَعلُ ِتَج 

رِِ ِال َقد   «.قناعت، همنشین کرامت و سربلندی است 2؛النوف ِسَِوِِعزِّ
                                                           

 .حوزه علمیه قم 3آموخته سطح داند *
 .10. فاطر: 1
 .349، ص 75؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  

 



156       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

رده اسهت، کهه پروردگهارش بهه او ارزانهی کهنعمت بزرگی  ه انسان ازکن است یرامت اکمعنای  
وسهته مشهغول احهوال یطور پ ه بههکجا  د باشد تا آیت استفاده را بنماید و در پی مطلوآ خوینها
 1ند و خود را با دیگران مقایسه ننماید.کن موهبت استفاده ید شود و از ایخو

های خود قانع نیست، همیشهه   داشته ری، ا ر ارزشمند قناعت است. فردی که بهیعزت و نفوذناپذ
انتهها و تهأمین آنهها  به دنبال رفع کمبودهای مادی خود است. اگر این احتیاجهات و کمبودهها، بی

مستلزم درخواست از دیگران باشد، در نتیجه شخ  مدام باید نهزد دیگهران ابهراز نیهاز کنهد کهه 
ات بسهیاری، قناعهت یهدر روان رو یهاز ا موجب از بین رفتن عزت نفهس و نفوذناپهذیری اسهت.

ِوالقناعلَ ِعلَزِ»فرموده است:  موجب عزت دانسته شده است. امیرالمؤمنین َْ َمِْتَجَببِالصب
یکهی از  نقل اسهت«. شود  لت مییز و بافضیند، عزکس لباس تبر و قناعت بر تن کهر  2؛وِنب 

کوچک قناعت کرده بود و  ای بزرگان درباری در راه خود به حکیمی برخورد که از مال دنیا به خانه
این دیگر چهه زنهدگی عجیبهی »سخن شد و گفت:  خوراکی جز مقداری سبزی نداشت. با او هم

ه بریان  است که برای خودت برگزیده ای  اگر بیایی و مانند من در خدمت شاه باشی، خوراکت بر 
ن راه قناعت در اگر تو هم مانند م»حکیم گفت: «. خواهد بود و تاحِب مقام و مرتبه خواهی شد

پید بگیری، همین غذای اندک هم برای تو زیاد است و دیگر الزم نیست کمهِر خهدمِت شهاهان 
 3«.ببندی و همیشه نگاهت به دست دیگران باشد

 . آرامش خاطر 2

از نتای  و آ ار قناعت، نگران نبودن و تشوید خاطر نداشتن است. اگر کسی به مقداری که خهدا 
د اسهت و یوسته نگران حال و آینده خویکرده است، قانع و راضی نباشد؛ پ برای او روزی و مقدر

مانهد. ایهن  شود؛ باز می از اندیشه در امور واجب زندگی که سبب رشد، تعالی و تکامل انسان می
در حالی است که سرشت انسان، طالب آساید و راحتی در زنهدگی و دوری از نگرانهی و غهم و 

ز امنیت درون و برون و حفهظ یسبب راحت دین و دنیا و آخرت و ن غصه است؛ از این رو قناعت،
کشید، خهونی ریختهه  حقوق دیگران است. اگر همه قانع بودند، جامعه و اجتماع نفس راحتی می

پوشهید.  داد و زمهین لبهاس امنیهت می رفت و غضب و ظلم رخ نمی شد، مالی به غارت نمی نمی
ز نجهات یهآورد، از غهم و غصهه ن خود را به دسهت مهیانسان قانع، ضمن اینکه آساید و راحتی 
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   1یابد. می
 . نجات از هوای نفس 3

ها و ههوای نفهس اسهت.  های قناعت، نجهات و رههایی از اسهارت یکی از بهترین  مرات و فایده
انسان به طور طبیعی و فطری آزاد آفریده شده است و باید آزادی خود را محترم بشمارد. کسی کهه 

های پسههت و حقیههر خواهههد بههود کههه از بههدترین  سههیر هههوای نفههس و انسههانقناعههت نکنههد، ا
یابد. آبهرو  هاست. انسان قانع، از اسارت هوای نفس و افراد لئیم و پست فطرت نجات می اسارت

را حری  برای رسیدن به مقصهود یشود؛ ز استه میکند، در نظر مردم که قناعت نکسی کو ارزش 
اند،  گذارد و همچون اسیری که زنجیر به گردن او افکنده ر میخود، حتی مالحظه اجتماعی را کنا

کنهد. قهانع نبهودن انسهان را بهه  روز خود را گرفتارتر می به شود و روز به این سر و آن سر کشیده می
بینهد و بها  افکند؛ زیرا شخ  به خاطر دلباختگی به دنیا، فطرت پیرامون خهود را نمی هالکت می

 .تازد عجله و شتاآ پید می
 . دوری از رذایل اخالقی 4

ای اخالقی و ارزشمند و یکی از بهترین آ ار کسب هر فضیلت، دوری از رذیلهت یها  قناعت، واژه
تعلْفِاَلشلياءِ»گویهد: ای مرسهوم و رایه  وجهود دارد کهه مهی رذایل متضاد آن اسهت. قاعهده

اعهت، ضهد حهرص، توان شهناخت. قن ها را از راه شناخت اضدادشان می ، یعنی پدیده«باضدايها
بازند. قناعت، ضد حهرص  طمع، دنیاگرایی و اسراف است و با وجود قناعت، این رذایل رنگ می

آوری آنچه بهه  ماست و حرص از نظر اخالقی، حالت و تفتی نفسانی است که آدمی را بر جمع
ترین و  انگیزد؛ بدون آنکه به حد و مقدار معینی اکتفها کنهد. حهرص، از قهوی آن نیاز ندارد، بر می

رود تها  های دنیادوستی است. انسان حری ، پیوسته در گرداآ دنیها فهرو مهی مشهورترین شاخه
 فرموده است:  غرق شود. پیامبر اکرم

ِكَا َِ ِِِِْلَو  ِْ َِِواِييَا ِِِِنَيمََِِِِلب  ِالتُّلَِِذهٍَبِِِِم ِنَيَمِِإَلو ِْ َفِاب  ََّلَُِجو  اُبََِلب تََغىِِإلَي ِهَماِثَالِثا َِوََِلِيَم  َْ
ِتَابَِ  ْ َِعََىَِم ُ کنهد کهه  آدم دو سرزمین از طال داشهته باشهد، آرزو می اگر بنی 2؛َوِيَتُوُبِاّلَله

کنهد و  سرزمین سومی هم داشته باشد و شهکم انسهان را جهز خهاک ]قبهر[ چیهزی پهر نمی
پذیر است برای کسی که توبه کند و تا انسان از حرص دوری نکند، به قناعهت  خداوند توبه

 اهد رسید.نخو
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ناپهذیر،  های پایان مشهغولی های دنیاگرا بر ا ر دل پیشه، دنیاگرا نیست. انسان بنابراین انسان قناعت 
شوند و ذهن فردی که همواره مشغول مطلب خاتهی از جملهه دنیها  های روانی می مارییدچار ب

تهر چهون بهه  مه مهمماند. از ه گردد و از بقیه زندگی باز می باشد، گرفتار اضطراآ و افسردگی می
گهردد. طمهع نیهز  وظایف شرعی و ادای حقوق الهی توجه ندارد، گرفتار عذاآ الهی و جهنم می

کننهده اسهت کهه در  های دنیادوستی و از رذایهل هالک مانند حرص، از تفات ناپسند و از شاخه
طلبی و  پیشه وجهود نهدارد. همچنهین اگهر قناعهت را بهه معنهای دوری از زیهاده فرد قانع و قناعت

تواند اسراف کنهد؛ زیهرا اسهراف بها درسهت مصهرف کهردن  مصرف بهینه بدانیم، انسان قانع نمی
ست؛ به این معنا که رابطه  قناعت و اسراف تباین است؛ یعنی ههر قهانعی از اسهراف بهه یسازگار ن
 .باشد و انسان اسرافگر هم قانع نیست دور می

 ب. آثار و کارکرد عملی

 جامعهحفظ خانواده و   .1

روی را  انههیقرآن، قناعت و م اقتصاد سهم بسزایی در ایجاد آساید و آرامد خانواده بر عهده دارد.
يَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلذْم ُيْسذِرُفوا »نهد: ک  داری خانواده و جامعه معرفی مییالگوی مصرف و عامل پا ِِ

َواَلِّ
ا هستند که هنگام انفاق هبهه مسهکینان  اسهراف نکهرده و  و آنان 1؛َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَوام 

قهوام، بهه «گوینهد  مفسهرین می«. بخل هم نورزند؛ بلکه احسان آنها در حد میانه و اعتدال باشهد
شان همهواره در حهد  کنند و انفاق معنای حد وسط و اعتدال است؛ یعنی بندگان رحمان انفاق می

دو طرف افراط و تفریط در انفاق را نفی کرده و ذیل آن وسط و میان اسراف و اقتار است. تدر آیه 
اقتصاد اسالمی برای افراد و جوامع دو ارمغان مههم دارد: بشهر  2«.حد وسط را ا بات نموده است

حتهاج زنهدگی اسهت، نجهات ین مایشت و غصه تأمیه مسأله معکخی او ین رن  تاریتر را از بزرگ
فهر و که سهوءاخالق، فسهاد، فحشها، کهشهوم فقهر  ن جامعه و فرد را از عوار یدهد. همچن می
 دارد. نی است، محفو  نگه میید بی

های خهود در زنهدگی مشهترک، راضهی و  قناعت در محیط خانوادگی به این اسهت کهه بهه داشهته
کنهیم و آرزو  اگر بخواهیم هر روز زنهدگی خهود را بها دیگهران مقایسههسپاسگزار خداوند باشیم. 
های خهود قهانع  دل خود بپرورانیم، همیشه در حسرتیم. اگر بهه داشهتههوس دیگران را در ذهن و 
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ی ندارد، موجب رسوایی خواههد   گردیم و از آنجا که تنوع نباشیم، هر روز دنبال تنوع می طلبی حد 
 شد.

اگر تدبیر در معیشت خانواده به شکل تحیح تورت گیرد، هر چیز به اندازه خود مهورد اسهتفاده 
روی  خود را ملزم به اجرای منشورات اسالمی کننهد و در همهه امهور بها میانههقرار گیرد و همگان 

خصهوص در اوایهل  که همسران به کند؛ چنان رفتار نمایند، خانواده با آرامد مسیر خود را طی می
ای معتهدل بگذارنهد و ایهن امهر بها  زندگی، باید بنای اقتصادی خانواده را بر هزینه کردن به شهیوه

 پذیر است. گی زوجین امکانهمکاری و هماهن
 برخورداری از حيات طيبه   .2

یابند. به ناچار حیهات  ای هستند که در همین عالم تحقق می ایمان و عمل تالح، از امور معنوی
شود. البته آ ار این حیات معنوی  طیبه مترتب بر ایمان و عمل تالح نیز در همین عالم محقق می

های معنهوی بهه بنهدگاند در آخهرت عطها  ه خداوند از نعمتیابد؛ زیرا آنچ در آخرت ظهور می
َمْن َعِمذَ  »فرماید:  خداوند می 1های معنوی عطا شده او در همین دنیاست. کند، نتای  نعمت می

ُهْم َأْجَرُهْم بِ   صاِلحا  ِمْن َذَكر  َأْو ُأْنثی َب   َو َلَنْجِزَينَّ ُه َحياة  َطي  َأْحَسِن مذا كذاُنوا َو ُهَو ُمْؤِمن  َفَلُنْحِيَينَّ
ه مؤمن اسهت؛ او کا زن، در حالی یای انجام دهد، خواه مرد باشد  ستهیار شاکس کهر  2؛َيْعَمُلوَن 
م یدادنهد، خهواه ه انجهام میکهن اعمهالی یم و پاداش آنها را به بهتریدار زنده می کاتی پایرا به ح

در این آیهه شهریفه پرسهیدند، « حیات طیبه»درباره تفسیر  از حضرت امیرالمؤمنین علی «.داد
پاکیزه که خداونهد در پهاداش اعمهال تهالح مهرد و زن مهؤمن  مراد از این زندگی»ایشان فرمود: 

ن زنهدگی، قناعهت یتر کپا ؛اطيَُبِالَعيِشِالقَناَع ُِ»فرماید:  همچنین می 3«.دهد، قناعت است  می
 4«.است

ه آرامد روحی و روانی اسهت یتلف، ماهای مخ نهیی و قناعت در زندگی و هزیجو بنابراین ترفه
ابهد و شهرافت و ی  دهد، از فقر و بدبختی نجات مهی ه آن را سرلوحه زندگی خود قرار میکسی کو 

   آورد.  ت و خشنودی الهی را به دست مییعزت اجتماعی و رضا
دانسهت، قصهد سهفر تجهارتی  می روان امهام تهادقیه خود را از پکی از تجار یکه کهنگامی 
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تر کنهد،  عه را به مسائل مربوط به تجارت آگاهیگر شیه او و تجار دکنید برای ایشا امام داشت؛
ن یهه در اکهبه او داده شود  ز از جانب امامیه اگر راضی باشد، سهم مختصری نکرد کشنهاد یپ

رفت و خهداحافظی یشهنهاد را پهذین پیهرد. آن شخ  با خوشرویی ایتجارت مورد استفاده قرار گ
ه بازگشت، اتل مبلو را با معادل آن به عنوان سود در برابر حضهرت کت. پس از چندی رد و رفک

ه یاد و منفعت برابهر بها سهرماین سود زیه اکوتاه چه شد کن سفر یدر ا»گذاشت. حضرت فرمود: 
م، یشهور مهورد نظهر شهدک یهکاران خهود نزدکهوقتی بها هم»آن مرد گفت: «. !عائد شده است 

ز یهاز مهردم نیهاآ اسهت و مهورد حاجهت و نیهمکم و در آنجها یار داریخته در اکم متاعی یدیفهم
متر از کم و یمتی گران بفروشیم متاع را به قین خاطر قرار گذاشتیکمیاآ شده است. به ا  باشد، می

ه بهرای کهای را  هیحضرت اتهل سهرما«. د ما شدیادی عایم؛ لذا نفع زیآن به دست مشتری نده
د از یهه مسهلمان نباکهرد کهادآوری یهرفت و یاشت و آن سود را نپذرده بود، بردکتجارت پرداخت 

ه کهمت بفروشد تا مردم را یاز را به چند برابر قیند و جنس مورد نکها سوءاستفاده  تیگونه موقع نیا
قه اقتصادی قرار دهد و به خاطر سهود خهود، در نهاراحتی یه آن جنس هستند، در مضیناچار از ته

 ها ا ر منفی بگذارد. متیعمومی و باال رفتن سطح ق
ند و بر ا ر شدت محبت به مال، در کوقتی انسان به درآمد حالل و روزی قطعی خداوند قناعت ن

جا باشد، دچهار کخواهی از هر راه و از هر  ادهیگردونه جمع  روت وارد شود، به حالت حرص و ز
ند و ک مردم تجاوز می پوشد، به حقوق سب چشم میکن یشود و برای جمع مال از آداآ و قوان می

   1گردد. به هر حرامی در امر تجارت آلوده می
 حفظ امنيت جامعه   .3

ویژه ایهن تهفت  ها پسندیده است و خداوند شخ  قانع را دوست دارد؛ به قناعت در همه زمان
 مبود است، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از این روکه جامعه از نظر مواد غذایی در کدر زمانی 

قناعت، سبب راحت دین ودنیا و آخرت و نیز امنیت درون و برون و حفظ حقوق دیگهران اسهت. 
 کند:  بود، نقل می دار خدمات منزل امام تادق ه عهدهکشخصی به نام معتب 

بهه مهن  تهادق مبود مواد غذایی در بازار مدینه قیمت اجناس بهاال رفهت. امهامکبر ا ر 
بهه قهدر مصهارف چنهدین »ردم: کهعر  «. و بار داریم  در منزل چه مقدار خوار»فرمود: 

بهه شهگفت  از سهخن امهام«. نکهمه آنها را در بازار برای فروش عرضه »فرمود: «. ماه
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سهخن خهود را  امهام«. فرماییهد  ه میکهاین چه دستوری اسهت »ردم: کآمدم و عر  
ل را ببهر و در بهازار تمهام خهوار و بهار موجهود در منهز»ید فرمهود: کرد و با تأکرار کدوباره ت
را اجرا نمودم و خوار و بهار موجهود در منهزل را فهروختم.  من نیز دستور امام«. بفروش

ثهر متوسهط کوظیفه داری احتیاجات غذای منهزل مها را ماننهد ا»سپس ایشان به من فرمود: 
ام بایهد نصهفد از جهو و  قوت خانواده»همچنین فرمود: «. نیکروز خریداری  به مردم، روز

 1«.یمد از گندم تهیه شودن
های مختلف خصوتًا موسم ح  و اطعام فقهرا، آن را  قرآن با سفارش به انجام قربانی در مناسبت

 شمرده است:  برای حاجی خیر بر 
ِه َعَلْيها َصذوافَّ َفذ ِه َلُكْم ِفيها َخْير  َفاْذُكُروا اْسَم اللَّ ِإذا َو اْلُبْدَن َجَعْلناها َلُكْم ِمْن َشعاِئِر اللَّ

ُكذْم  ْرناها َلُكذْم َلَعلَّ َوَجَبْت ُجُنوُبها َفُكُلوا ِمْنها َو َأْطِعُمذوا اْلقذاِنَع َو اْلُمْعَتذرَّ َكذِِلَك َسذخَّ
م؛ یهو شترهای چاق و فربه را هدر مراسم ح   برای شما از شعائر الهی قرار داد 2؛َتْشُكُروَن 

ه به تهف کردن  در حالی کقربانی  ت است؛ نام خدا را ههنگامکر و بریدر آنها برای شما خ
شان آرام گرفت هو جهان دادنهد ، از گوشهت یه پهلوهاکد و هنگامی یاند، بر آنها ببر ستادهیا

گونه ما آنها را مسهخرتان  نید. اینکز از آن اطعام یران را نید و مستمندان قانع و فقیآنها بخور
 د.یر خدا را بجا آورکم تا شیساخت

کلمه قانع، به معنای فقیری است کهه بهه ههر چهه بهه او بدهنهد، »ویسد: ن می عالمه طباطبایی
در تفسهیر نمونهه آمهده  3«.کند و معتر، فقیری است که برای سؤال نزد تهو آمهده باشهد قناعت می

 است: 
گویند که اگر چیزی به او بدهند،  این است که قانع، به کسی می« معتر»و « قانع»فرق میان 

شود و اعترا  و ایراد و خشمی ندارد؛ اما معتر کسهی  خشنود می کند و راضی و قناعت می
دهی، راضی نشهود  کند و ای بسا به آنچه می آید و سؤال و تقاضا می است که به سراغ تو می

، نشانه این است که آن دسته از محرومهانی «معتر»بر « قانع»و اعترا  کند و مقدم داشتن 
 4بیشتر مورد توجه قرار گیرند.دارند، باید  که عفیف النفس و خویشتن
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