فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

آثار قناعت در آموزههای دینی

حجتاالسالموالمسلمینمروییراایی* 


مقدمه

قناعت ،یکهی از ویژگیههای افهراد بها ایمهان و از امتیهازات انسهانهای بافضهیلت اسهت .افهراد
خودساخته و آراسته ،دارای روحیه قناعت و عزتاند و در پرتو این روحیۀ عهالی ،هیچگهاه چشهم
طمع به مال و منال دیگران ندارند و شخصیت واالی خوید را بهرای کسهب مهال و مقهام حقیهر
نمیکنند .افراد قانع در زندگی ،بهه مقهدار ضهرورت و کفهاف بسهنده کهرده و بهه کمتهر از آن نیهز
خشنودند .مهمترین ویژگی افراد قانع ،رضایت خاطر و روحیه باالی آنان نسبت به مقدرات عهالم
است .این نوشتار میکوشد برخی آ ار قناعت را بیان نماید.
الف .آثار و کارکرد معرفتی
 .1عزت و کرامت

به نظر میرسد که بین قناعت و عزت نفس که از مهمترین مؤلفههای سالمت روان است ،رابطهه
مستقیمی وجود دارد .ار ش آدمی به عزت و کرامت اوست و به میزان و درجهای کهه واجهد ایهن
خصیصه است ،به همان میزان میتوان او را آنگونهه کهه بایهد باشهد و خهداید خواسهته ،انسیان
َ ُ ُ ْ َّ َ َ َّ
َ ْ
ذه
نامید؛ چون سرشت آدمی کرامتمند است .قرآن کریم میفرماید« :من كذان ي ِريذد ال ِعذزة ف ِلل ِ
َ
ْ َّ ُ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
الص ِال ُح َي ْرف ُع ُه؛ 1کسهی کهه خواههان عهزت اسهت
ال ِعزة َج ِميعا ِإلي ِه يصعد الك ِلم الطيب و العم
هباید از خدا بخواهد؛ چرا که تمام عزت بهرای خداسهت؛ سهخنان پهاکیزه بهه سهوی او تهعود
ِ
ِ ِ
ليانَ ِ ِ
میکند و عمل تالح را باال میبرد» .امام رضا نیز میفرماید« :ال َقنَ َ
اعل ُ ِتَجتَمل ُ ِإلَلىِص َ
النوف ِس َِو ِِع ِّزِال َقد ِِر؛ 2قناعت ،همنشین کرامت و سربلندی است».
* داندآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1فاطر.10 :
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،75ص .349
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معنای کرامت این است که انسان از نعمت بزرگی کهه پروردگهارش بهه او ارزانهی کهرده اسهت،
نهایت استفاده را بنماید و در پی مطلوآ خو ید باشد تا آجا که بههطور پیوسهته مشهغول احهوال
1
خو ید شود و از این موهبت استفاده کند و خود را با دیگران مقایسه ننماید.
عزت و نفوذناپذیری ،ا ر ارزشمند قناعت است .فردی که به داشتههای خود قانع نیست ،همیشهه
به دنبال رفع کمبودهای مادی خود است .اگر این احتیاجهات و کمبودهها ،بیانتهها و تهأمین آنهها
مستلزم درخواست از دیگران باشد ،در نتیجه شخ مدام باید نهزد دیگهران ابهراز نیهاز کنهد کهه
موجب از بین رفتن عزت نفهس و نفوذناپهذیری اسهت .از ایهن رو در روایهات بسهیاری ،قناعهت
ِعلزِ
موجب عزت دانسته شده است .امیرالمؤمنین فرموده استَ « :مِْتَ
جَببِالصبِْوالقناعل َ َ
َ
وِنب ؛ 2هر کس لباس تبر و قناعت بر تن کند ،عزیز و بافضیلت میشود» .نقل اسهت یکهی از
بزرگان درباری در راه خود به حکیمی برخورد که از مال دنیا به خانهای کوچک قناعت کرده بود و
خوراکی جز مقداری سبزی نداشت .با او همسخن شد و گفت« :این دیگر چهه زنهدگی عجیبهی
است که برای خودت برگزیدهای اگر بیایی و مانند من در خدمت شاه باشی ،خوراکت بره بریان
تاحب مقام و مرتبه خواهی شد» .حکیم گفت« :اگر تو هم مانند من راه قناعت در
خواهد بود و
ِ
خهدمت شهاهان
کمهر
ِ
پید بگیری ،همین غذای اندک هم برای تو زیاد3است و دیگر الزم نیست ِ
ببندی و همیشه نگاهت به دست دیگران باشد».
 .2آرامش خاطر

از نتای و آ ار قناعت ،نگران نبودن و تشوید خاطر نداشتن است .اگر کسی به مقداری که خهدا
برای او روزی و مقدر کرده است ،قانع و راضی نباشد؛ پیوسته نگران حال و آینده خو ید اسهت و
از اندیشه در امور واجب زندگی که سبب رشد ،تعالی و تکامل انسان میشود؛ باز میمانهد .ایهن
در حالی است که سرشت انسان ،طالب آساید و راحتی در زنهدگی و دوری از نگرانهی و غهم و
غصه است؛ از این رو قناعت ،سبب راحت دین و دنیا و آخرت و نیز امنیت درون و برون و حفهظ
حقوق دیگران است .اگر همه قانع بودند ،جامعه و اجتماع نفس راحتی میکشید ،خهونی ریختهه
نمیشد ،مالی به غارت نمیرفت و غضب و ظلم رخ نمیداد و زمهین لبهاس امنیهت میپوشهید.
انسان قانع ،ضمن اینکه آساید و راحتی خود را به دسهت مهیآورد ،از غهم و غصهه نیهز نجهات
 .1ناتر مکارم شیرازی؛ اخالق در قرآن؛ ج  ،2ص .45
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ص .231
 .3علیاکبر احمدی و مرتضی رشیدی؛ زنجیره زرین؛ ص  109و .110
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مییابد.

1

 .3نجات از هوای نفس

یکی از بهترین مرات و فایدههای قناعت ،نجهات و رههایی از اسهارتها و ههوای نفهس اسهت.
انسان به طور طبیعی و فطری آزاد آفریده شده است و باید آزادی خود را محترم بشمارد .کسی کهه
قناعههت نکنههد ،اسههیر هههوای نفههس و انسههانهای پسههت و حقیههر خواهههد بههود کههه از بههدترین
اسارتهاست .انسان قانع ،از اسارت هوای نفس و افراد لئیم و پست فطرت نجات مییابد .آبهرو
و ارزش کسی که قناعت نکند ،در نظر مردم کاسته میشود؛ زیرا حری برای رسیدن به مقصهود
خود ،حتی مالحظه اجتماعی را کنار میگذارد و همچون اسیری که زنجیر به گردن او افکندهاند،
به این سر و آن سر کشیده میشود و روزبهروز خود را گرفتارتر میکنهد .قهانع نبهودن انسهان را بهه
هالکت میافکند؛ زیرا شخ به خاطر دلباختگی به دنیا ،فطرت پیرامون خهود را نمیبینهد و بها
عجله و شتاآ پید میتازد.
 .4دوری از رذایل اخالقی

قناعت ،واژهای اخالقی و ارزشمند و یکی از بهترین آ ار کسب هر فضیلت ،دوری از رذیلهت یها
رذایل متضاد آن اسهت .قاعهدهای مرسهوم و رایه وجهود دارد کهه مهیگویهد« :تعلْفِاَلشلياءِ
باضدايها» ،یعنی پدیدهها را از راه شناخت اضدادشان میتوان شهناخت .قناعهت ،ضهد حهرص،
طمع ،دنیاگرایی و اسراف است و با وجود قناعت ،این رذایل رنگ میبازند .قناعت ،ضد حهرص
ماست و حرص از نظر اخالقی ،حالت و تفتی نفسانی است که آدمی را بر جمعآوری آنچه بهه
آن نیاز ندارد ،بر میانگیزد؛ بدون آنکه به حد و مقدار معینی اکتفها کنهد .حهرص ،از قهویترین و
مشهورترین شاخههای دنیادوستی است .انسان حری  ،پیوسته در گرداآ دنیها فهرو مهیرود تها
غرق شود .پیامبر اکرم فرموده است:
ِ
ني َمِِ َو ِاييا ِِِ ِمِِْ َذ َه ٍبِِ ََلبتَ َغ ِ
ىِإلَي ِه َماِثَ ِالثا َِو ََِل َِيم َ ُ
ابِ
ِجو َفِاب ِْ َ
َّل َ
لَوِكَا ََِِلب ِِِْ َ
ِني َم ِِإ وَلِالتُّل َْ ُ
َ
اب؛ 2اگر بنیآدم دو سرزمین از طال داشهته باشهد ،آرزو میکنهد کهه
َىِمِْتَ َِ
ِاّلل َ
َو َِيتُ ُ
ِعَ َ
وب ه َ ُ
سرزمین سومی هم داشته باشد و شهکم انسهان را جهز خهاک [قبهر] چیهزی پهر نمیکنهد و
خداوند توبه پذیر است برای کسی که توبه کند و تا انسان از حرص دوری نکند ،به قناعهت
نخواهد رسید.

 .1محمدرضا محمدی؛ قیاعت و سالمت روان؛ ص .58 – 60
 .2محمد بن احمد فتال نیشابوری؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین؛ ج  ،2ص .430
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بنابراین انسان قناعتپیشه ،دنیاگرا نیست .انسانهای دنیاگرا بر ا ر دلمشهغولیهای پایانناپهذیر،
دچار بیماریهای روانی میشوند و ذهن فردی که همواره مشغول مطلب خاتهی از جملهه دنیها
باشد ،گرفتار اضطراآ و افسردگی میگردد و از بقیه زندگی باز میماند .از همه مهمتهر چهون بهه
وظایف شرعی و ادای حقوق الهی توجه ندارد ،گرفتار عذاآ الهی و جهنم میگهردد .طمهع نیهز
مانند حرص ،از تفات ناپسند و از شاخههای دنیادوستی و از رذایهل هالککننهده اسهت کهه در
فرد قانع و قناعتپیشه وجهود نهدارد .همچنهین اگهر قناعهت را بهه معنهای دوری از زیهادهطلبی و
مصرف بهینه بدانیم ،انسان قانع نمیتواند اسراف کنهد؛ زیهرا اسهراف بها درسهت مصهرف کهردن
سازگار نیست؛ به این معنا که رابطه قناعت و اسراف تباین است؛ یعنی ههر قهانعی از اسهراف بهه
دور میباشد و انسان اسرافگر هم قانع نیست.
ب .آثار و کارکرد عملی
 .1حفظ خانواده و جامعه

اقتصاد سهم بسزایی در ایجاد آساید و آرامد خانواده بر عهده دارد .قرآن ،قناعت و میانههروی را
ُ
َ َِّ َ
ين إ َذا َأ ْن َف ُقوا َل ْ
ذم ُي ْسذرفوا
الگوی مصرف و عامل پایداری خانواده و جامعه معرفی میکنهد« :وال ِِ
ِ
ِ
َ َ
ْ
َو َل ْم َيق ُت ُروا َو َك َان َب ْي َن ذ ِل َك ق َواما؛ 1و آنان هستند که هنگام انفاق هبهه مسهکینان اسهراف نکهرده و
بخل هم نورزند؛ بلکه احسان آنها در حد میانه و اعتدال باشهد» .مفسهرین میگوینهد »قهوام ،بهه
معنای حد وسط و اعتدال است؛ یعنی بندگان رحمان انفاق میکنند و انفاقشان همهواره در حهد
وسط و میان اسراف و اقتار است .تدر آیه دو طرف افراط و تفریط در انفاق را نفی کرده و ذیل آن
حد وسط را ا بات نموده است» 2.اقتصاد اسالمی برای افراد و جوامع دو ارمغان مههم دارد :بشهر
را از بزرگترین رن تاریخی او که مسأله معیشت و غصه تأمین مایحتهاج زنهدگی اسهت ،نجهات
میدهد .همچنین جامعه و فرد را از عوار شهوم فقهر کهه سهوءاخالق ،فسهاد ،فحشها ،کفهر و
بیدینی است ،محفو نگه میدارد.
قناعت در محیط خانوادگی به این اسهت کهه بهه داشهتههای خهود در زنهدگی مشهترک ،راضهی و
سپاسگزار خداوند باشیم .اگر بخواهیم هر روز زنهدگی خهود را بها دیگهران مقایسهه کنهیم و آرزو
هوس دیگران را در ذهن و دل خود بپرورانیم ،همیشه در حسرتیم .اگر بهه داشهتههای خهود قهانع
 .1فرقان.67 :
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،15ص .232
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نباشیم ،هر روز دنبال تنوع میگردیم و از آنجا که تنوعطلبی حدی ندارد ،موجب رسوایی خواههد
شد.
اگر تدبیر در معیشت خانواده به شکل تحیح تورت گیرد ،هر چیز به اندازه خود مهورد اسهتفاده
قرار گیرد و همگان خود را ملزم به اجرای منشورات اسالمی کننهد و در همهه امهور بها میانههروی
رفتار نمایند ،خانواده با آرامد مسیر خود را طی میکند؛ چنانکه همسران بهخصهوص در اوایهل
زندگی ،باید بنای اقتصادی خانواده را بر هزینه کردن به شهیوهای معتهدل بگذارنهد و ایهن امهر بها
همکاری و هماهنگی زوجین امکانپذیر است.
 .2برخورداری از حيات طيبه

ایمان و عمل تالح ،از امور معنویای هستند که در همین عالم تحقق مییابند .به ناچار حیهات
طیبه مترتب بر ایمان و عمل تالح نیز در همین عالم محقق میشود .البته آ ار این حیات معنوی
در آخرت ظهور مییابد؛ زیرا آنچه خداوند از نعمتهای معنهوی بهه بنهدگاند در آخهرت عطها
َ ْ َ َ
1
میکند ،نتای نعمتهای معنوی عطا شده او در همین دنیاست .خداوند میفرماید« :من ع ِمذ

َّ َ ُ َ
ُ
ْ َ َ َ ُْ
ََ
َ َ ُ َّ
ُ ْ
َ
صالحا ِمن ذكر أ ْو أنثی َو ه َو ُمؤ ِمن فلن ْح ِي َين ُه َحياة طي َب َو لن ْج ِز َين ُه ْم أ ْج َره ْم ِبأ ْح َس ِن مذا كذانوا
ِ
َ ْ َُ َ 2
يعملون؛ هر کس کار شایستهای انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،در حالی که مؤمن اسهت؛ او

را به حیاتی پاک زنده میداریم و پاداش آنها را به بهترین اعمهالی کهه انجهام میدادنهد ،خهواهیم
داد» .از حضرت امیرالمؤمنین علی درباره تفسیر «حیات طیبه» در این آیهه شهریفه پرسهیدند،
ایشان فرمود« :مراد از این زندگی پاکیزه که خداونهد در پهاداش اعمهال تهالح مهرد و زن مهؤمن
3
ِالع ِ
ناع ُِ؛ پاکترین زنهدگی ،قناعهت
يشِال َق َ
ب َ
اطي ُ
میدهد ،قناعت است» .همچنین میفرمایدَ « :
4
است».
بنابراین ترفهجو یی و قناعت در زندگی و هزینههای مختلف ،مایه آرامد روحی و روانی اسهت
و کسی که آن را سرلوحه زندگی خود قرار میدهد ،از فقر و بدبختی نجات مهییابهد و شهرافت و
عزت اجتماعی و رضایت و خشنودی الهی را به دست میآورد.
هنگامی که یکی از تجار که خود را از پیروان امهام تهادق میدانسهت ،قصهد سهفر تجهارتی
 .1علی سعادتپرور؛ ّ
سر االسراء؛ ج  ،1ص .406
 .2نحل.97 :
 .3عباس قمی؛ سفییه البحار؛ ج  ،2ص .452
 .4عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ص .391
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داشت؛ امام شاید برای اینکه او و تجار دیگر شیعه را به مسائل مربوط به تجارت آگاهتر کنهد،
پیشنهاد کرد که اگر راضی باشد ،سهم مختصری نیز از جانب امام به او داده شود کهه در ایهن
تجارت مورد استفاده قرار گیرد .آن شخ با خوشرویی ایهن پیشهنهاد را پهذیرفت و خهداحافظی
کرد و رفت .پس از چندی که بازگشت ،اتل مبلو را با معادل آن به عنوان سود در برابر حضهرت
گذاشت .حضرت فرمود« :در این سفر کوتاه چه شد که این سود زیاد و منفعت برابهر بها سهرمایه
عائد شده است !» .آن مرد گفت« :وقتی بها همکهاران خهود نزدیهک کشهور مهورد نظهر شهدیم،
فهمیدیم متاعی که در اختیار داریم و در آنجها کمیهاآ اسهت و مهورد حاجهت و نیهاز مهردم نیهز
میباشد ،کمیاآ شده است .به این خاطر قرار گذاشتیم متاع را به قیمتی گران بفروشیم و کمتر از
آن به دست مشتری ندهیم؛ لذا نفع زیادی عاید ما شد» .حضرت اتهل سهرمایهای را کهه بهرای
تجارت پرداخت کرده بود ،برداشت و آن سود را نپذیرفت و یهادآوری کهرد کهه مسهلمان نبایهد از
اینگونه موقعیتها سوءاستفاده کند و جنس مورد نیاز را به چند برابر قیمت بفروشد تا مردم را کهه
ناچار از تهیه آن جنس هستند ،در مضیقه اقتصادی قرار دهد و به خاطر سهود خهود ،در نهاراحتی
عمومی و باال رفتن سطح قیمتها ا ر منفی بگذارد.
وقتی انسان به درآمد حالل و روزی قطعی خداوند قناعت نکند و بر ا ر شدت محبت به مال ،در
گردونه جمع روت وارد شود ،به حالت حرص و زیادهخواهی از هر راه و از هر کجا باشد ،دچهار
میشود و برای جمع مال از آداآ و قوانین کسب چشم میپوشد ،به حقوق مردم تجاوز میکند و
1
به هر حرامی در امر تجارت آلوده میگردد.
 .3حفظ امنيت جامعه

قناعت در همه زمانها پسندیده است و خداوند شخ قانع را دوست دارد؛ بهویژه ایهن تهفت
در زمانی که جامعه از نظر مواد غذایی در کمبود است ،باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد .از این رو
قناعت ،سبب راحت دین ودنیا و آخرت و نیز امنیت درون و برون و حفظ حقوق دیگهران اسهت.
شخصی به نام معتب که عهدهدار خدمات منزل امام تادق بود ،نقل میکند:
بر ا ر کمبود مواد غذایی در بازار مدینه قیمت اجناس بهاال رفهت .امهام تهادق
فرمود« :در منزل چه مقدار خوار و بار داریم » .عر

کهردم« :بهه قهدر مصهارف چنهدین

ماه» .فرمود« :همه آنها را در بازار برای فروش عرضه کن» .از سهخن امهام
 .1حسین انصاریان؛ تفسیر حكیم؛ ج  ،8ص .173

بهه مهن
بهه شهگفت
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آمدم و عر

کردم« :این چه دستوری اسهت کهه میفرماییهد » .امهام

سهخن خهود را

دوباره تکرار کرد و با تأ کید فرمهود« :تمهام خهوار و بهار موجهود در منهزل را ببهر و در بهازار
بفروش» .من نیز دستور امام

را اجرا نمودم و خوار و بهار موجهود در منهزل را فهروختم.

سپس ایشان به من فرمود« :وظیفه داری احتیاجات غذای منهزل مها را ماننهد اکثهر متوسهط
مردم ،روزبهروز خریداری کنی» .همچنین فرمود« :قوت خانوادهام بایهد نصهفد از جهو و
نیمد از گندم تهیه شود».

1

ً
قرآن با سفارش به انجام قربانی در مناسبتهای مختلف خصوتا موسم ح و اطعام فقهرا ،آن را
برای حاجی خیر بر شمرده است:
َّ َ
ْ َ
ْ
َّ َ
ْ
َّ َ ُ
َ ُ
َ َ ْ ُ
عائر الل ِه لك ْم ِفيها خ ْير فاذك ُروا ْاس َم الل ِه َعل ْيها َصذواف فذ ِإذا
َو ال ُب ْد َن َج َعلناها لك ْم ِمن ش
َِِ
َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ
ْ
َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُُ ْ َ ْ ُ
ذم َل َع َّل ُك ْ
ذخ ْرناها َل ُك ْ
ذم
ذِلك س
وجبت جنوبها فكلوا ِمنها و أط ِعمذوا ال ِ
قذانع و المعتذر ك ِ
َت ْش ُك ُر َ
ون؛ 2و شترهای چاق و فربه را هدر مراسم ح برای شما از شعائر الهی قرار دادیهم؛

در آنها برای شما خیر و برکت است؛ نام خدا را ههنگام قربانی کردن در حالی که به تهف
ایستادهاند ،بر آنها ببرید و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت هو جهان دادنهد  ،از گوشهت
آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید .اینگونه ما آنها را مسهخرتان
ساختیم تا شکر خدا را بجا آورید.

عالمه طباطبایی مینویسد« :کلمه قانع ،به معنای فقیری است کهه بهه ههر چهه بهه او بدهنهد،
قناعت میکند و معتر ،فقیری است که برای سؤال نزد تهو آمهده باشهد» 3.در تفسهیر نمونهه آمهده
است:
فرق میان «قانع» و «معتر» این است که قانع ،به کسی میگویند که اگر چیزی به او بدهند،
قناعت میکند و راضی و خشنود میشود و اعترا

و ایراد و خشمی ندارد؛ اما معتر کسهی

است که به سراغ تو میآید و سؤال و تقاضا میکند و ای بسا به آنچه میدهی ،راضی نشهود
و اعترا

کند و مقدم داشتن «قانع» بر «معتر» ،نشانه این است که آن دسته از محرومهانی

که عفیف النفس و خویشتندارند ،باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
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