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جایگاه فرهنـگ قناعـت (اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی
اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی
ضاله اکبری دستک
فی 
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چكــیده

همان گونه که دین اسالم برای تربیت دینی و اخالقی پیروان خویش برای دست یابی به زندگی سالم و
معنادار در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی ،اصول و برنامههایی را تدارک دیده  ،برای تربیت اقتصادی و
معیشتی آنان نیز الزامات و راهکارهایی در نظر گرفته است که کاربست دقیق ،بهجا و هماهنگ آنها ،قطع ًا
میتواند ضامن سالمت و سعادت حیات دنیوی و اخروی مسلمانان شود.یکی از این راهکارهای تأثیر گذار
و مهم در این زمینه ،فرهنگ قناعت است..بی شک هیچ جامعه ای بدون اقتصاد ریشه دار ،برنامه محور
و پویا نمی تواند امید چندانی به رشد و پیشرفت حتی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی داشته باشد  .این نوع
از جوامع همواره در معرض انواع تهدیدها و تحریم های دشمنان و مخالفان خود خواهند بود که جهان
اسالم و به ویژه جمهوری اسالمی ایران نیز از آن مستثنا نیست .قناعت که باید آن را از جمله اساسیترین
عنصر سبک و سیرۀ زندگانی پیامبران الهی و پیشوایان بزرگ دینی قلمدادکرد ،دارای خاستگاه عقالنی
و معرفتی است که بهعنوان موهبت الهی و مصداق بارز شکرگزاری خداوند و نیز ارمغان ماندگار عفت
و وارستگی ،گسترۀ وسیعی از شئون مختلف زندگی ما ّدی و معنوی انسانها را دربر میگیرد .فرهنگ
قناعت و خود بسندگی از چنان ظرفیت و کارایی واالیی برخوردار است که کارکردهای معنوی و تربیتی
و نیز کارکردهای اجتماعی و اقتصادی آن را میتوان تنها بهعنوان بخش عمدهای از وسعت کارامدی و
کارکردی مورد اشارۀآن در زمینۀ تحقق و تقویت مبانی و زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی در این مقاله
قلمدادکرد.

کلیدواژه ها :قناعت ،مصرف ،کارکردها ،گستره ،تربیت ،اقتصاد مقاومتی ،آموزههای اسالمی.
 .)1استادیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج( .)f.Akbari@kiau.ac.ir
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مقـدمـهوﻃـرﺡمسـﺌلـه

قناعت از جمله فضایل اخالقی و رفتاری بسیار ارزشمندی است که در فرهنگ و تعالیم
اسالمی از اهمیت و منزلت واالیی برخوردار است؛ بهگونهای که سیرۀ عملی و سبک زندگی
پیامبراسالم(ص) ،امامان معصوم(ع) و اولیای الهی بر منهج قویم قناعت استوار بوده است .واژۀ
قناعت اگرچه به شکل مصدری و کنونی آن در قرآن کریم نیامده است ،ولی مشتقات و هم
خانوادههای آن از ریشۀ » َﻗ ِﻨ َﻊ« دوبار و بهصورت جداگانه در آیۀ 4سورۀ ابراهیم و  36سورۀ
حج بهکار رفته است که به همراه سیاقهای آن ،جمع ًا به تعداد  15آیه از قرآن را شامل

میشود .بر مبنا این  ،مبحث قناعت و نیز ابعاد و آثار آن در متون روایی و سخنان پیشوایان
کرات مورد اشاره و استناد قرار گرفته است .این در حالی است که برخی همواره
معصوم(ع) به ّ

در فهم دقیق و تلقی صواب از فرهنگ غنی و سازندۀ قناعت ،دچار نوعی خطا و کج اندیشی

شده قناعت را به معنای کم مصرف کردن و یا حتی مصرف نکردن نعمتهای الهی و نیز
دستاوردهای بشری میدانند و به مفهوم جامع و بیان لطیف آموزههای دینی اسالم از فرهنگ
انسان ساز قناعت،به ویژه به کارکردها و بازخوردهای گوناگون آن در شئون مختلف زندگی
ﺳﺎﻝ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ -ﺷﻤﺎﺭﻩ -36ﺑﻬﺎﺭ1395

آحاد جامعۀ اسالمی و نیز در مسیر معناداری زندگی انسانها ،توجه نمیکنند .از سوی

دیگر برخی نیز قلمرو و گسترۀ قناعت را صرف ًا در حوزۀ معیشت اقتصادی و درآمدی خود
فرض میکنند و سایر ابعاد و دامنۀ زندگی را از شمول قناعت ،خارج میشمارند؛در حالی
که آموزههای صحیح و صریح اسالمی ،گسترۀ وسیع و نامحدودی از حیات ما ّدی و معنوی

بشر را مشمول راهبرد اساسی فرهنگ قناعت دانسته کارکردها و آثار بینظیر کاربست
دقیق و عمیق آن را ضامن سالمت و سعادت فردی و اجتماعی زندگی مسلمانان اعالم
کرده است .درمقالۀ حاضر تالش کردیم تا از یک سو مفهوم دقیق و لطیف قناعت در تعالیم
اسالمی را بررسی و منزلت آن را تبیین کنیم و از سوی دیگر دامنه و گسترۀ فرهنگ قناعت در
شئون مختلف حیات ما ّدی و معنوی انسانها را تصویر نماییم تا از رهگذر آن ،مبانی دینی
راهبرد اقتصاد مقاومتی را از دریچۀ نگاه متون مأثورۀ اسالمی تبیین و تقویت کنیم.
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مفﻬــوم قـنـاعــت

دانشمندان علم لغت ،قناعت را به معنای به اندک اکتفاکردن و راضیبودن از امور گذران
دنیوی و عوارض نیازمند به آنها دانستهاند(راغب اصفهانی ،بیتا :ج  )685: 1و بعضی دیگر
منطبق سازد (مصطفوی1360 ،ش :ج .)326 : 9
علمای اخالق نیز ،قناعت را در گسترۀ وسیعی از معانی آن تفسیر کردهاند؛ بهگونهای که برخی
گفتهاند قناعت یک ملکۀ نفسانی است که بهموجب آن ،انسان به نیاز خود از اموال رضایت
میدهد و خود را برای تحصیل بیشتر آن به مشقت نمیاندازد( .نراقی ،بیتا :ج  )100: 2برخی
دیگر نیز گفتهاند که قناعت آن است که انسان بیش از هر چیزی به خدای متعال متکی بوده
به هر چیز که در اختیار دارد ،خشنود و سازگار باشد و با ع ّزت نفس و آبرومندی بهسر برده

هیچگاه چشمداشتی به دیگران نداشته باشد و از نداشتن امور ما ّدی و کمبودها ،اندوهگین و

حسرتزده نباشد( .سادات1365 ،ش:ج )151: 2عالوه بر واژۀ قناعت ،از کلمه های «کفاف،
کفایت ،رضایت ،اقتصاد و اقتصار» نیز در فرهنگ اسالمی بهعنوان واژگان مترادف و یا متناظر با
قناعت یادشده است که بر اهمیت و اعتبار این شاخصۀ دینی و اجتماعی داللت میکند  .ما در
اینجا تنها به بیان دو مورد بسنده میکنیم:
*کفـاﻑ:آن اندازه از امکانات زندگی است که انسان را از دیگران بینیاز کند و از درخواست

بازدارد( .طریحی1375 ،ش :ج )113: 5پیامبر اکرم(ص) در مورد کفاف فرموندَ :
»ﺃ َﻻ َو ِﺇنﱠ

اح َب ِفی َها الْ َع َف َ
ﱠاس َع ْﺒ ٌد َﺃخَ َﺬ ِفﻲ الدﱡ ن َْیا الْ َﻜ َف َ
َﺃف َْض َﻞ الﻨ ِ
اف«:آگاه باشید که با فضیلﺖترین مردمان،
اف َو َص َ
بﻨدهای اسﺖ که از دنیا به اندازﺓ کفاف بهدسﺖ آورد و ﻫمواره در زندگی ،عفاف ورزد( .مجلسی :1403 ،ﺝ
یﻞ َی ْﻜ ِفﻲ خَ ْی ٌر ِم ْن َک ِﺜ ٍ
 )179: 77امام علی(ع) نیز در اینباره میفرمایندَ » :ﻗ ِل ٌ
یر ُیﺆَ ﱢدﻱ«:مقدار اندکی که
بدان بسﻨده شود ،بهتر از آن بسیاری اسﺖ که تﺒاﻫی آورد( .آمدی1378 ،ﺵ)234 :

* اﻗتصاد :از ریشۀ قصد و به معنای متوسط ،اعتدال و میانهروی است( .قرشی :1412 ،ج )8 : 6
اقتصاد به معنای میانهروی را میتوان در کالم معصومین(ع) یافت؛چنان که پیامبر اعظم(ص)
میفرمایند:

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

گفتهاند که قناعت تنازل است تا جایی که فرد زندگی خود را با امکاناتی که در دست دارد،
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» َمنِ ا ْﻗ َت َص َد ِفﻲ َم ِعیشَ ــ ِت ِه َرزَ ﻗ َُه اهلل َو َم ْن بَ ﱠﺬ َر َح َر َم ُه اهلل«(.حﻜیمی1376 ،ﺵ:ﺝ  )265: 3از
امیرمﺆمﻨان علی(ﻉ) نیز روایﺖ شده که فرموندَ » :غا َیﺔُ ِاﻻ ْﻗ ِت َصا ِد الْ َق َﻨا َعﺔُ «:غایﺖ میانهروی،
(محمدی ریشهری1377 ،ﺵ :ﺝ )139: 8
ﻗﻨاعﺖورزی اسﺖ.
ّ

از سوی دیگر ،مفاهیمی همچون :حرص ،طمع ،اسراف و اتراف در تقابل و تضاد با قناعت
در کالم معصومین(ع) بیان شده است که این امر شاهد گویایی بر این مدعاست.آنجا که
امیرمؤمنان حضرت علی(ع) ریشهکنی حرص را عامل استقرار قناعت در زندگی قلمداد کرده اند:
ُوج َد الْ َق َﻨا َعﺔُ َح ﱠتی ُی ْفق ََد الْ ِح ْرﺹ« :ﻗﻨاعﺖ بهدسﺖ نﺨواﻫد آمد ،مﮕر آنﻜه حرﺹ ،ریشهکن و نابود
»لَ ْن ت َ

شود(آمدی1378 ،ﺵ.)295 :ایشان در جایی دیگر ،قناعت را عامل ع ّزت و طمع را عامل ذلّت

برشمرده اندَ « :ع ﱠز َم ْن َقن ِ َع َو َذ ﱠل َمن َط َم َع»:آنکه قناعت ورزد ،عزیز گردد و آنکه طمع ورزد،
خوار شود(آمدی1378 ،ش .)295 :همچنین امام علی(ع) اسراف را اینگونه تعریف کردند:

» َما َف ْوﻕَ الْ َﻜ َف ِ
اف ﺇ ِْس َراف« (آمدی1378 ،ﺵ.)405 :

سـیمـای قـنـاعــت
ﺳﺎﻝ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ -ﺷﻤﺎﺭﻩ -36ﺑﻬﺎﺭ1395

در آموزههای ناب اسالمی ،فرهنگ قناعت از اهمیت و منزلت خاص و واالیی برخوردار است؛
بهگونهای که شاید بتوان گفت این فضیلت اسالمی ،بیش از سایر فضایل اخالقی مورد اهتمام،
تحسین و تأکید پیشوایان دینی قرار گرفته است .از اینرو ،سیمای قناعت در شریعت اسالمی
بهروشنی هرچه تمامتر ترسیم گردیده و بهعنوان الگویی جامع و قابل دسترس در اختیار مخاطبان و
پیروان آن قرار گرفته است؛ آنسان که موارد ذیل شاهد گویایی بر این مدعاست:
.1ﻗـنـاعـت،سـبکزنـدﮔیپیـامبـران

بر اساس مطالعات قرآنشناختی و سیرهشناختی ،پیامبران الهی و نیز پیشوایان معصوم (ع) را باید در

صدر جمله کسانی دانست که قناعت و کفاف را در همه شئون زندگی سرلوحۀ دعوت و همچنین
سبک زندگی خویش قرار داده بودند و پس از آن ،ا ّمتهای خویش را بدان فرا میخواندند.

امیرمؤمنان علی(ع) در ضمن بیانی ،یکی از مهمترین اوصاف انبیای الهی را قناعتپیشگی ،ساده

زیستی و نیز داشتن سبک زندگی متعارف و متناسب با سطح عمومی جامعه برمیشمارند؛ هر
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چند که خداوند میتوانست آنان را با سلطنت و تکبر متکبران در ثروت بیافریند ،ولی چنین
نکرد«:در صورتی که خداوند پیامبران را با عزم و ارادۀ قوی گرچه با ظاهری ساده و فقیر
که فقر و حاجات ظاهری آنان ،چشمها و گوشها را خیره میکند» (نهجالبالغه ،خطبه.)192

امام صادق(ع) در ضمن حدیثی از جمله اختصاصات پیامبران الهی را مکارم اخالق میدانند
که خداوند آنها را به فرستادگان خویش ارزانی داشته اند« :خداوند ،عزوجل ،پیامبران خویش
را به مکارم اخالق امتیاز و اختصاص بخشید .پس شما نیز خود را در اینباره بیازمایید .اگر
این ویژگیها در شما بود ،حمد خدا را بهجا آورید و یقین بدانید که آن ،از جملۀ امور خیر
است .ولی در صورتی که آن ویژگیها در شما وجود نداشت ،آنها را از خداوند مسئلت کنید و
بدان رغبت نمایید ».آنگاه ایشان آن مکارم اخالقی را در ده مورد بیان فرموند« :آنها عبارت اند
از :یقین ،قناعت ،صبر ،شکر ،رضا ،حسن خلق ،سخاوت ،غیرت ،شجاعت و مر ّوت» (کلینی،

 :1407ج56: 2؛ حر عاملی :1402 ،ج139: 11؛ مجلسی.)368: 66:1403 ،
.2ﻗنـاعـت،عالمـتپـارسـایـان

قناعت نهتنها از امتیازات و اختصاصات فرستادگان خاص الهی است ،بلکه این فضیلت
اخالقی در میان پارسایان و زاهدان که از جملۀ پیروان راستین انبیا ،بهشمار میروند نیز
وجود دارد و بدان عالمت در بین مردم شناخته میشوند .آنجا که امام علی(ع)  ،قناعت را
عالمت و بیرق برافراشتۀ پرهیزگاران معرفی می کنند و می فرمایند» :الْ َق َﻨا َعﺔُ َع َال َمﺔُ ْ َ
اﻷ ْت ِق َیاء« :ﻗﻨاعﺖ،

نشانﺔ ﭘارسایان اسﺖ (آمدی1378 ،ﺵ .)165: 1 :ایشان در جای دیگر ،حقیقت انسان پرهیزگار را

اینگونه تعریف میکنند» :الْ ُم ﱠت ِقﻲ ﻗَا ِن ٌﻊ ُم َت َﻨ ﱢز ٌه ُم َت َع ﱢفﻒ :ﭘرﻫیزگار ،کسی اسﺖ که ﻗﻨاعﺖ ورزد ،ﭘاﻙسرشﺖ

باشد و عفﺖ روا دارد(ﻫمان مﻨﺒﻊ ).375 :امام علی پیروان خویش را به داشتن چنین اوصاف
شایستهای برای اجتناب از محرمات الهی ،دستور میدهندُ » :ک ْن ُمﺆْ ِمﻨ ًا َت ِق ّی ًا ُم َت َقﻨﱢع ًا َع ِفیف ًا« :ﻫمواره

فردی باتقوا ،ﻗﻨاعﺖگر و باعفﺖ باﺵ(ﻫمان مﻨﺒﻊ.)613:

اهمیت دقت در احادیث فوق آنجاست که آن حضرت از یکسو قناعت را برخاسته و برآمده

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

مبعوﺙ کرد ،ولی در آنان چنان قناعتی قرار داد که دلها و چشمها را پُر سازد؛ در عین حالی
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از رعایت تقوای الهی و بهعنوان میوه و ثمرۀ شیرین آن معرفی می کنند و از سوی دیگر ،سه
عنصر اصیل قناعت ،نزاهت (وارستگی) و عفت و پاکدامنی را قرین یکدیگر و از جمله نشانههای
پرهیزگاران برمیشمارد؛ چرا که در هر سه فضیلت اخالقی به نوعی ترک فعل و نیز عبور از
بسیاری از مهالک هواهای نفسانی و لذایذ ظاهری دنیوی وجود دارد که تنها با ترک و پشت پازدن
بدانها ،تقوای راستین و قوۀ بازدارنده از گناهان حاصل میشود.
موالی متقیان عالوه بر ترسیم نقشۀ راه در بُعد فردی قناعت ،به ابعاد کالن اجتماعی و فرهنگی

آن اشاره کرده در خطبۀ «متقین» ،فرهنگ قناعت و رعایت الگوی مصرف را بهعنوان شاخصۀ
ُون
بارز پرهیزگاران در مسیر حیات و بالندگی جامعۀ اسالمی ،اینگونه تصویر می فرمایند» :الْ ُم ﱠتق َ
َﺃ ْن ُف ُس ُه ْﻢ ﻗَا ِن َعﺔٌ َو شَ َه َوا ُت ُه ْﻢ َم ﱢی َتﺔٌ َو ُو ُجو ُﻫ ُه ْﻢ ُم ْس َت ْﺒ ِش َر ٌﺓ َو ُﻗ ُلوبُ ُه ْﻢ َم ْح ُزونَﺔٌ «:ﭘارسایان ،ﻗﻨاعﺖ در جانﻫایشان زنده

و آرزوﻫایشان مرده اسﺖ ،دارای چهرهﻫایی شﻜسته و دلﻫایی اندوﻫﮕین ﻫستﻨد( .ﻫمان مﻨﺒﻊ،ﺝ)184 :2

انسان قانع ،هیچگاه به زیورها و زینتها و نیز لهو و لعبهای ظاهری و زودگذر دنیا
دلبسته نمیشود و همواره دنیا را گذرگاهی موقت برای سرای همیشگی آخرت میداند.
از اینرو ،در همۀ امور دنیا حتی در خوراک و رفتار نیز به قاعده و با قناعت رفتار میکند.
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امیرمؤمنان(ع) در این باره چنین میفرمایند» :ﻗَا ِن َعﺔً نَف ُْس ُه َم ْﻨ ُزوراً َﺃ ْک ُل ُه َس ْه ًال َﺃ ْم ُر ُه«}:ﭘارسایان{
وجودی ﻗﻨاعتﮕر ،خوراکی اندﻙ و رفتاری سهﻞ و بیتﻜلﻒ دارند( .نهﺞالﺒالغه،خطﺒﺔ )193

.3ﻗنـاعـت،ﺛمـرﺓعقـالنیـت

برابر آموزههای صریح اسالمی ،قناعت عالوه بر داشتن خاستگاه دینی و پایگاه اخالقی  ،بنیاد و ریشۀ

عقالنی نیز دارد .قناعت در لسان معصومین(ع) بازتاب عملکرد عقالنی و خردمندانهای میباشد که بر

اساس آن میبایست قناعتپیشهگان را در شمار خردمندان و خردگرایان قرار داد؛ چرا که اساس ًا عقل را
باید مهمترین عامل و ابزار گزینش و گرایش به سمت قناعت بهحساب آورد.حضرت علی(ع)
در این باره میفرمایندَ » :م ْن َعق ََﻞ َﻗ ِﻨﻊ« :آنﻜه عقﻞ خود را بهکار بﻨدد ،ﻗﻨاعﺖ ﭘیشه کﻨد.

بر اساس این  ،خردورزی و قناعتپیشگی ارتباﻁ متقابل و دوسویهای با یکدیگر دارند و در یک

نقطۀمشترک بههم میرسند و آن نقطهف همان جلوگیری انسان از افراﻁ و اسراف و ایصال به
ع ّزت و اقتدار است .حضرت علی در بیانی دیگر ،به نقش بیبدیل قوای عقلی و معرفتی در لزوم
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قناعتورزی و نیز پاکدامنی اشاره می کنند و میفرمایندَ » :ی ْﻨ َﺒ ِﻐﻲ لِ َم ْن َع َر َف نَف َْس ُه َﺃ ْن َی ْل َز َم الْ َق َﻨا َعﺔَ

َو الْ ِع ﱠفﺔَ »:سزاوار اسﺖ آن کسی که خویشتن را بهدرستی شﻨاخﺖ ،با ﻗﻨاعﺖ و عفﺖ مالزم باشد(آمدی،
1378ﺵ :ﺝ.)441: 6

و تفکر صحیح ،آدمی را به سوی قناعت سوق میدهد تا به قدر کفایت ،به قلۀ بینیازی نایل آید.
امام کاظم(ع) نیز در ضمن حدیثی ،از یکسو به منزلت واالی عقل در هدایت انسان به سمت و
سوی قناعت اشاره می کنند و از سوی دیگر نقش ویژۀ قناعت را در دست یابی به مقام بینیازی
متذکر شده و چنین میفرمایند« :هر کس عقل خویش را بهکار بندد ،بدانچه که او را بسنده باشد،
قناعت میکند و آن کس که بدان مقدار که وی را بسنده است ،قناعت کند ،بی نیازی یابد .هر
کس که چنین نباشد ،هرگز به مقام بینیازی دست نیابد»(حکیمی1376 ،ش :ج .)450: 3
 .4ﻗنـاعــت ،موهبــت الهـی

حقیقت ًا باید قناعت را در شمار الطاف و مواهب خاص الهی در حق بندگان مؤمن و
خردگرا بهشمار آورد تا در سایۀ آن ،به حیات طیبه و سعادت ابدی دست یازند و از
آلودگیها و نارساییهای این دنیای گذرا ،رهایی یابند.چنان که حضرت علی(ع) در
بیان روشنگرانۀ خویش ،قناعت را ارمغان خاص خداوند نسبت به بندگان محبوب وی

توصیف کرده اندِ » :ﺇ َﺫا َﺃ َرا َد اهلل بِ َع ْﺒ ٍد خَ ْیراً َﺃلْ َه َم ُه ِاﻻ ْﻗ ِت َصا َد َو ُح ْس َن ال ﱠت ْدبِیرِ َو َﺃلْ َه َم ُه الْ َق َﻨا َعﺔ«:ﻫرگاه خداوند
خیری را برای بﻨدﺓ خویش اراده نماید ،میانهروی  ،حسن تدبیر در معاﺵ و ﻗﻨاعﺖ را بر دل وی الهام

(محمدی ریشهری1377 ،ﺵ :ﺝ  .)215: 3آن حضرت همین مطلب را در بیان دیگری
میکﻨد«
ّ

اف َو ْاک َت َسی بِالْ َع َف ِ
اک َت َفی بِالْ َﻜ َف ِ
چنین اعالم میدارندِ »:ﺇ َﺫا َﺃ َرا َد اهلل بِ َع ْﺒ ٍد خَ ْیراً َﺃلْ َه َم ُه الْ َق َﻨا َعﺔَ َف ْ
اف« :ﻫرگاه

خداوند خیر بﻨدهاﺵ را بﺨواﻫد ،ﻗﻨاعﺖ را در دل وی ﻗرار میدﻫد .ﭘﺲ او به کفاف و ﻗﻨاعتی که از عفاف
بهدسﺖ آمده اسﺖ ،بسﻨده میکﻨد.آمدی1378 ،ﺵ:ﺝ)328: 2

بر اساس این روایت علوی(ع) باید رفتار قناعتمدار انسان موحد و مؤمن را در ارادۀ و الهام
خاص الهی ،جست وجو کرد که آن را به مثابۀ تحفهای از تحفههای آسمانی به چنین مخلوقاتی
ارزانی نموده است .همچنان که آن حضرت در بیان دیگر خویش به چنین هدیه و تحفهای اشاره

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

باتوجه به کالم اما م علی(ع) ،این خودشناسی عمیق است که بهعنوان دستاورد بزرگ خردورزی
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کرده فرمودندَ » :م ْن ُﺃت ِْحﻒ الْ ِع ﱠفﺔَ َو الْ َق َﻨا َعﺔَ َحالَ َف ُه الْ ِعز«:ﻫر کسی که گوﻫر عفﺖ و ﻗﻨاعﺖ به وی تحفه داده
عزت و سربلﻨدی نیز با وی ﻫمراه و ﻫﻢﻗسﻢ گردیده اسﺖ (آمدی1378 ،ﺵ :ﺝ .)386: 1
شود ،ﻗطع ًا ّ

براساس کالم حضرت علی(ع) ،خداوند متعال قناعت و نیز سالمتی جسم را بهعنوان بهترین
و گواراترین قسمتها در میان بندگان خویش ودیعت نهاده است؛چنان که می فرمایند:

َ
اﻷﻗ َْسا ِم الْ َق َﻨا َعﺔُ َو ِص ﱠحﺔُ ْ َ
»ﺃ ْﻫ َﻨ ُﺄ ْ َ
اﻷ ْج َسام« (ﻫمان مﻨﺒﻊ،ﺝ .)408 :2با دقت و تدبر عمیق در این کالم

نورانی آن حضرت ،می توان دریافت که قناعت بهعنوان ابزاری برای سالمتی روح و روان
انسان و صحت تن قرین و همکار یکدیگر هستندکه هر دو نهایت ًا به پرورش انسان فکور
و هدفدار در زندگی ،کمک میکنند .همچنان که امام صادق(ع) نیز در ضمن بیان خویش،
قناعت را از جمله الطاف و مواهب الهی در حق بندگان توصیف کرده است که عقل و خرد
در تکمیل و هدفمند سازی آنها ،دخالت دارد؛چنان که می فرمایند:
الص ْﺒ ُر َو الشﱡ ْ
ــﻢ بَ ْی َن الْ ِع َﺒا ِد َﺃﻗ ﱡَﻞ ِم ْن خَ ْم ٍ
ــﻜ ُر َو الﱠ ِﺬﻱ َی ْﻜ ُم ُﻞ بِ ِه َﻫ َﺬا
ین َو الْ ُق ُﻨ ُ
وﻉ َو ﱠ
ﺲ الْ َی ِق ُ
»لَ ْﻢ ُیق َْس ْ
ُکلﱡ ُه الْ َعق ُْﻞ« :خداوند در میان بﻨدگان خود ،کمتر از ﭘﻨﺞ چیز را فرو نﻨهاده اســﺖ که عﺒارت
اند از :یقین ،ﻗﻨاعﺖ ،صﺒر ،شﻜر و نیز عقلی که تمام این موارد را کامﻞ میسازد( .کلیﻨی،
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 :1407ﺝ )56: 2

 .5ﻗـنـاعــت،مصــداﻕشکــرﮔــزاری

به همان اندازه که قناعت ،موهبت الهی و تحفۀ رحمانی خداوند در حق بندگان صالح است،

متقاب ً
ال قناعتورزی نیز به نوعی ،بهعنوان مصداق اتم و بارز شکرگزاری بنده بهدرگاه الهی،
معرفی شده است .به گونهای که در روایات اسالمی ،شاکرترین مردم به پیشگاه الهی ،قانعترین
آنان نسبت به نعمتهای خداوند معرفی شده و در مقابل ،ناسپاسترین مردم ،حریﺺترین
آنان بیان شده است .امام علی(ع) دراین باره میفرمایند:
َ
»ﺃشْ َﻜ ُر الﻨ ِ
ﱠاس َﺃ ْﻗ َﻨ ُع ُه ْﻢ َو َﺃ ْک َف ُر ُﻫ ْﻢ لِل ﱢﻨ َع ِﻢ َﺃ ْجشَ ُع ُه ْﻢ«(مجلسی :1403 ،ﺝ .)111: 78

بنابراین آنان که در مسیر قناعت و کفاف گام برمیدارند ،در راه شکر و سپاس خالق خویش
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حرکت می کنند و آنان که حرص و طمع را پیشۀخود ساختهاند ،در حقیقت به سوی سرزمین کفران
و قدرناشناسی نعمت های الهی ،در حرکت شتابان اند .رسول گرامی اسالم (ص) نیز در ضمن
» ُک ْن َو ِرع ًا ت َُﻜ ْن َﺃ ْع َﺒ َد الﻨ ِ
ﱠاس َو ُک ْن َﻗ ِﻨع ًا ت َُﻜ ْن َﺃشْ َﻜ َر الﻨﱠاس« :ﭘرﻫیزگار باﺵ تا از عابدترین مردمان شوی
و ﻗﻨاعﺖ کن تا از شاکرترین مردمان شوی (ﭘایﻨده.)617 :1378 ،

 .6ﻗـنـاعت ،ارمﻐــان عـفــت

اگر عفت در معنای دقیق ،جامع و صحیح خود ،آنگونه که واژهشناسان خبره برای آن تعریف

و توصیف کردهاندیعنی« اکتفاکردن حداقلی در مصرف»(مصطفوی1360 ،ش :ج  .)180: 8و یا
«حالتی در نفس که به واسطۀ آن از غلبۀ شهوات امتناع میشود»(راغب اصفهانی ،بیتا،)339 ،
فهم گردد ،آنوقت رابطۀ مستقیم و تنگاتنگ میان عفت و قناعت بهروشنی درک خواهد شد؛
به گونهای که میتوان قناعت را ارمغان ارزشمند عفت قلمداد کرد .از همینرو امام علی(ع) در
بیان خویش ،قناعت را ثمره و محصول مستقیم عفاف دانسته میفرمایند:
» َﺛ َم َر ُﺓ الْ ِع ﱠف ِﺔ الْ َق َﻨا َعﺔ«:محصول ﭘاکدامﻨی ،ﻗﻨاعﺖ اسﺖ( .آمدی1378 ،ﺵ ،ﺝ)331: 3

.7ﻗـنـاعــت،سلطـنتیپایـداروﺛـروتـیمـاندﮔـار

فرهنگ قناعت در آموزههای اسالمی از چنان ظرفیت و منزلتی برخوردار است که پیشوایان
معصوم(ع) از آن بهعنوان مظهر قدرت و سلطنت پایدار یاد کردهاند.پیامبر اعظم(ص) در این
زمینه میفرمایند :
»الْ َق َﻨا َعﺔُ ُم ْل ٌ
ﻚ َﻻ َی ُزول« :ﻗﻨاعﺖ ،فرمانروایی بیﭘایان اسﺖ (مجلسی :1403 ،ﺝ .)349: 71

پادشاه در جهانبینی ما ّدی و غیر توحیدی ،کسی است که قدرت و ثروت فراوانی داشته

باشد و زیردستان ،تمامی دستورهای وی را بیچون و چرا اجرا کنند.همچنین پادشاه هر وقت و

هر اندازه که اراده نماید ،بیکم و کاست ،مصرف کند و در عینحال هم اص ً
ال اهل قناعت
و کفاف نیست؛ ولی پادشاه واقعی در جهانبینی توحیدی و مکتب قرآن و عترت(ع) اهل

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

حدیثی ،شکرگزاری بنده را از نشانهها و ثمرهای قناعتگری بیان داشته ،فرمودند:
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قناعت است و ثروت و قدرت واقعی او ،همان ارادۀ واالی وی در قناعت ورزیدن است.
چنین انسانهای قانع و پرهیزگار بر تمامی جغرافیای قلبهای بشریت ،سلطنت میکنند؛ نه
آنکه فقط بر قلمرو و محدودۀ اندکی از زمین حاکم باشند.
امام علی(ع) در اینباره میفرمایندَ »:ک َفی بِالْ َق َﻨا َع ِﺔ ُم ْلﻜ ًا َو بِ ُح ْسنِ الْﺨُ ُلﻖِ نَ ِعیم ًا«:آدمی را ﻗﻨاعﺖ برای

دولتمﻨدی و نیز خوﺵخلقی برای فراوانی نعمﺖﻫا کافی اسﺖ(نهﺞالﺒالغه ،حﻜمﺖ .)229آن حضرت
در حدیث دیگری ،از قناعت بهعنوان گنجینه و ثروتی الیتناهی و تمام نشدنی یاد میکنند و
میفرمایند»:الْ َق َﻨا َعﺔُ َم ٌ
ال َﻻ َی ْﻨ َف ُد« :ﻗﻨاعﺖ ﺛروتی اسﺖ که ﻫیﭽﮕاه تمام شدنی نیسﺖ( .نهﺞالﺒالغه ،حﻜمﺖ )54

متأسفانه امروزه بسیاری از افراد بهدنبال ثروت و دفینهای ماندگار هستند و تأسفبارتر

اینکه آن را از خارج و در نزد دیگران طلب میکنند؛ در حالی که خود میتوانند آن را در نزد
خویش تولید و از درون خود بهرهبرداری نمایند .بنابر این  ،قناعت برای انسان هم ثروت و
دارایی ماندگار به ارمغان میآورد و هم سلطنت و قدرت پایدار به همراه دارد.
 .4کـارکـردهـای ﻗناعـت

قناعت بهعنوان جلوهگاه عالیترین معارف و دستورهای اصیل و بیبدیل اسالمی در گسترۀ
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آموزههای قرآن و عترت(ع) ،دارای آثار و کارکردهای گوناگون و اثربخشی است که بیشک
نظایر و نمونههای آن در هیچ مکتب و آیین دیگری یافت نمیشود .جامعیت تعالیم اصیل
اسالمی برخاسته از وحیانیت مقدس ،قناعت را دارای چنان ظرفیت وتوانمندی ای می داند
که تمسک و توسل به آن در تمامی ادوار و شئون زندگی فردی و اجتماعی میتواند بهعنوان
نسخۀ شفابخش آالم ما ّدی و معنوی بشریت امروز در جهان پر هیاهو و در عین حال

پیشرفته تلقی شود؛ آثار و کارکردهایی که در طول حیات چهارده قرنی آیین اسالم ،زوایای
پیدا و پنهان آن برای همگان منکشف و هویدا گردیده است .بر اساس این مهمترین آثار و
کارکردهای فرهنگ قناعت را میتوان در موارد ذیل دستهبندی کرد:
الﻒ -کـارکـردهـای معنـوی و تـربیتـی

اصلیترین و مهمترین کارکرد قناعتورزی را میتوان در حوزۀ تربیت دینی و معنویتگرایی
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افراد جامعه برشمرد؛ زیرا اگر اصل تربیت و آموزش معنوی مردم بهدرستی و کمال انجام پذیرد،

قطع ًا سایر شئون و عرصههای زندگی آنان نیز بهنوعی تکمیل و تعدیل خواهد شد.

 .)1عـزت ﺁفرینـی و سـربلنـدی:

عزت آفرینی و سربلندی ،از بنیادیترین کارکردهای معنوی و تربیتی قناعت است؛ بهگونهای
که خداوند سبحان در قرآن کریم به صراحت در اینباره سخن گفته و عزت راستین را از آن
ین َﻻ
ین َو ِلﻜ ﱠن الْ ُم َﻨا ِف ِق َ
خدا ،رسول خدا(ص) و مؤمنان دانسته اندَ ...» :و ِهلل الْ ِع ﱠز ُﺓ َو لِ َر ُسولِ ِه َو لِ ْل ُمﺆْ ِم ِﻨ َ

ون« (مﻨافقون ،آیﺔ.) 8
َی ْع َل ُم َ

اما اینکه این عزت چگونه حاصل میشود و برای دست یابی به آن ،چه راهی را باید پیمود،

در مکتب اسالم بهروشنی بدان پرداخته شده است .از این رو ،پیامبر خاتم(ص) در حدیثی ،
»عز المﺆمن استﻐﻨاﺅه عن
بهصراحت از قناعت بهعنوان دستمایۀ عزت و حریّت یاد کرده فرمودندّ :
الحر ّیﺔ و العز« :عزت مﺆمن در بینیازی او از مردم اسﺖ و این آزادی و عزت (ناشی
ال ّﻨاس و فﻲ القﻨاعﺔ ّ

از استﻐﻨا از خلﻖ) در سایﺔ ﻗﻨاعﺖ بهدسﺖ میآید(ورام ابن ابی فراس1378 ،ﺵ.)169:

حضرت علی(ع) در بارۀ عزت آفرینی قناعت فرمودند» :الْ َق َﻨا َعﺔُ ِع ﱞز« (آمدی1378 ،ﺵ :ﺝ.)25: 1

همچنین در روایت دیگر فرمودند » :الْ َق َﻨا َعﺔُ َﺃ ْبقَی ِعز «( .ﻫمان مﻨﺒﻊ )163:آن حضرت در حدیث
دیگری در بارۀ کارکرد عزت آفرین قناعت و نیز آثار زیانبخش حرص و طمع ،چنین اشاره
میفرمایندَ » :م ْن َﻗ ِﻨ َع ْﺖ نَف ُْس ُه َع ﱠز ُم ْع ِسراً َو َم ْن شَ رِ َﻫ ْﺖ نَف ُْس ُه َﺫ ﱠل ُم ِ
وسرا« :کسی که نفسش ﻗانﻊ باشد ،در

حالﺖ سﺨتی ﻫﻢ ﺛروتمﻨدانه زندگی میکﻨد و کسی که نفﺲ خویش را حریﺺ بارآورد ،با وجود داشتن

کﻨد(محمدی ریشهری :1377 ،ﺝ  .)280: 8همچنین ایشان در
دارایی فراوان ﻫﻢ ،ﺫلیالنه زندگی می
ّ

سخنی دیگر ،دربارۀ کسب عزت از راه قناعت و حکمت ،چنین میفرمایندِ :
»غ َﻨی الْ َعا ِﻗﻞِ بِ ِح ْﻜ َم ِت ِه
َو ِع ﱡز ُه بِ َق َﻨا َع ِته«:توانﮕری عاﻗﻞ به حﻜمﺖ او و عزتش نیز به ﻗﻨاعﺖ اوسﺖ (آمدی1378 ،ﺵ :ﺝ.)386: 4

. )2ﺁزادﮔـی و رهـایـی :

فرهنگ قناعت عالوه بر عزتآفرینی و سرافرازی ،انسان را به قلۀ آزادگی و نجات از اسارت

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

کارکردهای معنوی و تربیتی قناعت عبارت اند از:
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هواهای نفسانی میرساند و این از شیرینترین رهاورد قناعت در فرهنگ اسالمی بهشمار
میرود .بنابر این باید قناعت را حلقۀ اتصال میان عزت وآزادگی اسالمی دانست .از اینرو
حضرت علی(ع) در حدیثی ،طمع را مایۀبندگی و قناعت را باعث آزادگی میشمارند و
میفرمایند» :الْ ُح ﱡر َع ْﺒ ٌد َما َط ِم َﻊ َو الْ َع ْﺒ ُد ِ َح ﱠر َما َﻗ ِﻨ َﻊ« :انسان آزاد مادامی که طمﻊ ورزد ،ﻫﻨوز برده دیﮕران

اسﺖ و بﻨده تا زمانی که ﻗﻨاعﺖ ورزد ،آزادمرد اسﺖ(آمدی1378 ،ﺵ .)33 :بر اساس این فرمایش

امام علی(ع) ،مالک آزادگی انسانها در دنیا بر اساس میزان تعلقات و وابستگیهای آنان
به ظواهر و متاعهای دنیوی است .آنان که به متاع ناچیز دنیا پشتپا زده قناعت را سرمایۀ

زندگی خویش قرار دادهاند ،از وارستگی و رهایی بیشتری برخوردارند؛ هر چند که ظاهرا ً
به چشم عبد و برده به آنها نگریسته شود.آنان که نسبت به ظواهر و زخارف زودگذر دنیا

شیفتگی و دلبستگی بیشتری نشان دادهاند ،حقیقت ًا برده طمعهای آن هستند؛ هر چند که به
»و َم ْن
صورت ظاهر آزاد و رها باشند .از همین روست که امام معصوم(ع) چنین میفرمایندَ :
َﻗ ِﻨ َﻊ ُف ﱠ
ﻚ َرﻗ ََﺒ ُت ُه ِم ْن ُع ُﺒو ِد ﱠی ِﺔ الدﱡ ن َْیا«  :ﻫر کﺲ که ﻗﻨاعﺖ ورزد ،طوﻕ بﻨدگی دنیا را از گردن خویش درآورده

اسﺖ(آمدی1378 ،ﺵ .)33 :همچنین امام علی(ع) تنها راه نجات از بندگی حرص و طمع را
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در انتقامجویی و مبارزه بیامان با آن از رهگذر قناعت معرفی میکنند و می فرمایند» :ا ْن َت ِق ْﻢ
ِم ْن ِح ْر ِص َ
وﻉ َک َما َت ْﻨ َت ِق ُﻢ ِم ْن َع ُد ﱢو َﻙ بِالْ ِق َصاﺹ« :با ﻗﻨاعﺖورزی از حرﺹ انتقام بﮕیر ؛ﻫمﭽﻨان که بهوسیلﺔ
ﻚ بِالْ ُق ُﻨ ِ

ﻗصاﺹ از دشمن انتقام میگیری(آمدی1378 ،ﺵ.)136 :

. )3اصـالﺡ و تهـذیـﺐ نفـﺲ:

یکی دیگر از فواید معنوی فرهنگ قناعت را میتوان در نقش آفرینی آن در مرحلۀ تهذیب
درون و اصالح آن از رذایل معنوی اخالقی دانست تا در وادی جهاد اکبر و تحصیل کماالت
انسانی قدم نهاد .از اینرو موالی متقیان حضرت علی(ع) بهترین کمک کار در این راه را ،قناعت
الح الﻨ ِ
ﱠفﺲ القَﻨا َع ِﺔ« :بهترین ﻫمﻜار در مسیر اصالح درون ،ﻗﻨاعﺖ
عو ُن شَ یء علی َص َ
معرفی کرده اند» :اَ َ

اسﺖ(آمدی1378 ،ﺵ،ﺝ.)113: 1این امر تا بدانجا اهمیت دارد که آن حضرت ،اساس ًا اصالح نفس
یﻊ َص َال َح
بدون در پیش گرفتن مشی قناعت و اعتدال را ناممکن شمرده میفرمایندَ »:ک ْی َﻒ َی ْس َت ِط ُ
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نَف ِْس ِه َم ْن َﻻ َی ْق َﻨ ُﻊ بِالْ َق ِلیﻞ«:چگونه میتواند نفس خود را تهذیب کند آن کسی که به مقدار کم،
قناعت نشان ندهد(آمدی1378 ،ش :ج  .)560: 4بنابراین از دیدگاه امام علی(ع) قناعت

َف َع َل ْی َ
وﻉ َو ال ﱠت َقلﱡﻞ«:ﻫر گاه به اصالح نفﺲ خویش روی آوردی ،ﭘﺲ با میانهروی ،ﻗﻨاعﺖ
ﻚ بِاﻻ ْﻗ ِت َصا ِد َو الْ ُق ُﻨ ِ
و کﻢکردن از خواﻫشﻫا ﻫمراه شو(آمدی1378 ،ﺵ:ﺝ .)195: 1

 .)4رﺿایـتمنـدی و نیـﻞ بـه ﺁرامـﺶ و ﺁسـایـﺶ :

به هر اندازه که روحیۀ قناعت و کفاف در وجود آدمی نهادینه و عملیاتی شود ،به همان

اندازه نیز روحیۀ عزتطلبی و رضایتمندی حاصل از این سبک زندگی در وی قوی و
بارزتر خواهد شد .بنابر این ،انسانی که احساس خرسندی و سربلندی در خود می کند ،به
سوی ساحل آرامش و آسایش خیال در حرکت خواهد بود؛ زیرا او با قناعت طلبی و تهذیب
درون ،از بسیاری از دغدغههای فریبنده ،آسوده و برکنار است و دنبال طمعورزی و یا جلب
منافع بیشتر و مازاد بر نیاز نیست .از همین روی ،امام علی(ع) قناعت را سرلوحۀ شناسنامۀ
الر َﺿا«  :ﻗﻨاعتی که موجب رﺿایﺖ و خشﻨودی شود،
وﻉ ُع ْﻨ َو ُ
رضایت معرفی کرده میفرمایند» :الْ ُق ُﻨ ُ
ان ﱢ

ﻗطع ًا آرامش روحی و روانی انسان را نیز بهﻫمراه خواﻫد داشﺖ(آمدی1378 ،ﺵ:ﺝ  .)195: 1همچنین

احۀ» :نتیجۀ قناعت ،آسودگی
الر َ
حضرت در حدیثی دیگر چنین میفرمایند« :ث َ َم َر ُۀ ال ْ َقنَا َعۀ ﱠ

است( .نهجالبالغه ،حکمت  )256بنابراین ،آسایش برآمده از روحیۀ قناعت و سرافرازی ،آدمی را در

برابر بسیاری از آسیبها و تالطمات روحی و اخالقی ،مصونیت بخشیده ،زمینۀ تکامل
و تعامل هر چه بیشتر وی در سطوح و ابعاد مختلف جامعه را فراهم میسازد .امام صادق(ع) نیز
اح ِم َن الْ َه ﱢﻢ َو الْ َﻜ ِﺬ ِﺏ َو ال ﱠت َعب« :ﻫر کﺲ به مقداری که
در همین باره میفرمایندَ » :م ْن َﻗ ِﻨ َﻊ بِالْ َمق ُْسو ِم ْاس َت َر َ

روزی اوسﺖ ،ﻗﻨاعﺖ کﻨد ،از ﭘریشانی ،غصه و رنﺞ راحﺖ میشود (مجلسی :1403 ،ﺝ  .)349: 68در

مقابل ،فرد حریﺺ که در قاموس او قناعت جایی ندارد ،راحتی و آسودگی را نخواهد یافت؛ چنان که
الر َاحﺔَ «:به موازات ﻗﻨاعتی که حریﺺ
»حرِ َم الْ َحرِ ُ
امام علی(ع) در این باره میفرمایندُ :
یﺺ الْ َق َﻨا َعﺔَ َفا ْف َتق ََد ﱠ

از آن محروم شده ،راحتی و آسایش را نیز از کﻒ داده است(حر عاملی :1409 ،ج .)20: 16

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

از مهمترین عوامل خودسازی و بهسازی درون بهشمار میرودِ » :ﺇ َﺫا َر ِغ ْﺒ َﺖ ِفﻲ َص َال ِح نَف ِْس َ
ﻚ
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قناعت نهتنها آرامش و آسایش روح و روان آدمی را تضمین و تأمین میکند ،بلکه ضامن آسودگی
وﻉ َر َاحﺔُ
تن و سالمتی جسم نیز هست .از اینرو موالی متقیان(ع) در این باره میفرمایند» :الْ ُق ُﻨ ُ

َْ
اﻷ ْب َدان « :ﻗﻨاعﺖ ،مایﺔ آسایش تن آدمی اسﺖ(مجلسی :1403 ،ﺝ  .)128: 75تن ﻫرگز آرام نﺨواﻫد گرفﺖ

تا آنﻜه از غﻢ و غصه رﻫایی یابد و بﻨابر فرمایش آن حضرت ،این امر جز به مدد ﻗﻨاعﺖ و کفاف ،میسور

نﺨواﻫد شدَ » :م ْن َﻗ ِﻨ َﻊ لَ ْﻢ َی ْﻐ َت ﱠﻢ« :انسان ﻗانﻊ ،از غﻢ و غصه رﻫایی مییابد(آمدی1378 ،ﺵ :ﺝ.)330: 2

 .)5سـالمـت و ﺣـراسـت در دیـن:

یکی دیگر از آثار و کارکردهای ماندگار فرهنگ قناعت در بعد معنوی را باید در محافظت و

نگهبانی از عقاید و باورهای دینی و نظام ارزشی انسان مؤمن جست وجوکرد؛ چرا که فرد قانع
بارویکرد قناعتمحور خویش از مجموعۀ دین و اصول اساسی حاکم بر زندگی عزتمندانۀ
خویش در برابر آسیبها و تهدیدهای ما ّدی ومعنوی ،محافظت و حراست نموده ،آنها را در

برابر هر نوع خطرهاو لغزشهای احتمالی پیش رو ،مصونیت می بخشد که این همان رعایت
سالمت دینی یک انسان مؤمن است امام علی(ع) در حدیثی می فرمایند» :ﺛ ََال ٌﺙ ُﻫ ﱠن َک َم ُ
الدینِ
ال ﱢ

ین َو ال ﱠت َقﻨ ُﱡﻊ« :کمال دین در سه چیز اسﺖ :اخالﺹ ،یقین و ﻗﻨاعﺖ( مجلسی :1403 ،ﺝ
ْاﻹِخْ َال ُ
ﺹ َو الْ َی ِق ُ
ﺳﺎﻝ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ -ﺷﻤﺎﺭﻩ -36ﺑﻬﺎﺭ1395

 .)129: 75اگر این کالم امام علی(ع) به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد ،آنوقت بهروشنی
میتوان بر نقش سالمت بخشی و ایمنسازی فرهنگ قناعت صحه گذاشت ؛همچنان
که در کالم علوی(ع) بهصراحت از آن بهعنوان رمز سالمت دین و عامل بازدارنده از
یر ُﺓ
خطرها و لغزشهای معرفتی یادشده است«:ا ْﻗ َﻨ ُعوا بِالْ َق ِلیﻞِ ِم ْن ُدن َْیا ُک ْﻢ َف ِﺈنﱠ الْ ُمﺆْ ِم َن الْ ُﺒ ْلﻐَﺔُ الْ َی ِس َ
ِم َن الدﱡ ن َْیا ُت ْق ِﻨ ُعه« :برای سالمﺖ دین خود به مقدار اندﻙ از دنیا ﻗﻨاعﺖ کﻨید که مقدار اندﻙ متاﻉ دنیا ،فرد

مﺆمن را بسﻨده کﻨد(ﻫمان جا).

 .)6تخفیـﻒ در ﺣسـابرسـی ﺁخـرت :

به همان اندازه که فرهنگ قناعت برخاسته و منبعث از اندیشۀ توحیدی و معاد اندیشی بر

پایۀ کثرت یاد مرگ و آخرت است و انسان مؤمن ،به عاقبت و فرجام اعمال خویش و نیز
محاسبۀ نفس در دنیا و آخرت میاندیشد ،در مقابل نیز از آثار و برکات معنوی و اخروی
قناعت پیشگی و برداشت اندک از متاع در سرای باقی بهرهمند میشود.بنابراین ارتباﻁ دوسویۀ

41
قناعت و به فکر مرگ بودن ،در حدیث نورانی امام علی(ع) بهصراحت بیان شده است:
»و َم ْن َﺃ ْکﺜ ََر ِم ْن ِﺫ ْکرِ الْ َم ْو ِت َر ِﺿ َﻲ ِم َن الدﱡ ن َْیا بِالْ َی ِسیرِ « :آن کﺲ که فراوان از مرگ یاد کﻨد،
َ

بنابراین،معادگراییومرگاندیشیمبتنیبرقناعتورزیدردنیا،باعثتخفیفوتسهیلدر حسابر
سی و محاسبۀ اعمال آدمی در قیامت میشود ؛چنان که رسول خدا(ص) در اینباره فرموده اند:

»ا ْﻗ َﻨ ْﻊ بِ َما ُﺃو ِتی َت ُه َی ِﺨ ﱠﻒ َع َل ْی َﻚ الْ ِح َساﺏ«  :به آنچه از این دنیا به تو داده شده است ،قانع باش

تا حسابت در آخرت بر تو سبک شود(مجلسی :1403 ،ج  .)187: 77حضرت علی(ع) نیز در
حدیث خویش این دسته از انسانهای قانع و فرجاماندیش را مورد تجلیل و تقدیر قرار داده فرمودند:
ُ
اف َو َﻗ ِﻨ َﻊ بِالْ َﻜ َف ِ
اح َب الْ َع َف َ
»طوبَی لِ َم ْن خَ َ
َاﺏ َو َع ِم َﻞ لِ ْل ِح َس ِ
اف َو َر ِﺿ َﻲ َعنِ اهلل ُس ْﺒ َحان َُه«  :خوشا
اف الْ ِعق َ
اﺏ َو َص َ

به حال کسی که از عقاﺏ شدن خویش بترسد  ،برای محاسﺒﺔ نفﺲ خویش کاری انجام دﻫد  ،با عفاف ﻫمﻨشین
شود  ،به مقدار کفاف ،ﻗانﻊ باشد و از ﭘروردگار خویش خشﻨود گردد« (آمدی1378 ،ﺵ :ﺝ.)248: 4

ﺏ -کـارکـردهـای اقتصـادی و اجتـماعـی

فرهنگ قناعت عالوه بر آنکه به نوعی تمرین معنویت و تربیت فردی و اجتماعی بهشمار
میرود ،دارای آثار و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی سازنده ای است که اگر بهدرستی و کمال

توجه و عمل قرار گیرد ،قطع ًا بازخوردهای مثبت و سازندهای در میان اقشار مختلف جامعه
مورد ّ

همراه خواهد داشت و درنتیجه میتواند کلید گرهگشای از بسیاری از معضالت و نارساییهای
اقتصادی و اجتماعی در جامعۀ دینی و اسالمی قرار گیرد .از اینرو مهمترین کارکردهای اقتصادی
و اجتماعی فرهنگ قناعت را میتوان چنین برشمرد:
.)1فقـر زدایـی :

فقروتهیدستیبهعنوانیکیازاصلیترینمشکالتاقتصادیواجتماعی،دامنگیربسیاریازجوامع

بشری بهویژه جوامع اسالمی شده و شیوع پدیدۀ تکدیگری ،آسیب های فرهنگی،اجتماعی و...
را درپی داشته است.آموزههای غنی اسالم برای مدیریت صحیح و کارامد اقتصاد جامعه

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

ﻗطع ًا به مقدار ناچیز از دنیا ،اکتفا میکﻨد و بدان راﺿی میشود.نهﺞالﺒالغه ،حﻜمﺖ )349

42
بهویژه در توزیع عادالنه ثروت و درامدهای ناشی از تولید و نیز مصرف بهینۀ سرمایهها،
برنامههای سازنده و عملیاتی را پیشنهاد کرده است که کاربست همهجانبۀ آن ،باعث رونق
اقتصادی و کاهش فشارهای اقتصادی و نیز شکاف طبقاتی خواهد شد .قطع ًا دسترسترین

و ارزانترین و در عینحال کارامدترین برنامۀ اقتصادی در اینباره ،مدیریت صحیح منابع
با رعایت و اصالح الگوی مصرف بر محور قناعت خواهد بود .بنابر این ،قناعتورزی و
اصالح الگوی مصرف ،عالوه بر آنکه به مدیریت صحیح منابع و ثروت کمک شایانی می
کند ،باعث خواهد شد تا پدیدۀ فقر و تکدیگری کم کم از جامعۀ اسالمی رخت بربندد و
بهنوعی شاهد توازن نسبی اقتصادی در میان طبقات مختلف جامعه باشیم .امام علی(ع) در

اینباره میفرمایند» :و َﻻ َم َ َ
الر َﺿا بِالْقُوت« :و ﻫیﭻ ﺛروتی بهتر از رﺿایﺖ و ﻗﻨاعﺖ
َ
ال ﺃ ْﺫ َﻫ ُب لِ ْل َفاﻗ َِﺔ ِم َن ﱢ

نسﺒﺖ به روزی رسیده در ﭘیشﮕیری از فقر نیسﺖ(نهﺞالﺒالغه ،حﻜمﺖ .)371

یکی از بهترین و مؤثرترین راهکارهای مبارزه و مقابله با فقر و تنگدستی در ابعاد فردی و
اجتماعی آن ،قناعتورزی و راضی شدن به رزق مقسوم الهی است .این امر بهطور مستقیم و غیر
مستقیم در زمینۀ بازدارندگی و پیشگیری از شیوع فقر و تهیدستی در جامعه مؤثر خواهد بود .آن
ﺳﺎﻝ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ -ﺷﻤﺎﺭﻩ -36ﺑﻬﺎﺭ1395

حضرت در بیانی دیگر در این باره چنین میفرمایندِ :
»غ َﻨی الْ َف ِقیرِ َﻗ َﻨا َع ُت ُه« :بینیازی فقیر ،ﻗﻨاعﺖ

ورزی اوسﺖ(آمدی1378 ،ﺵ:ﺝ.)128: 2

البته در اینباره نباید از منطق میانهروی و مصرف بهینۀ منابع در کاهش فقر غفلت ورزید .امام علی(ع)
در حدیث خویش همین اعتدال و میانهروی در مصرف را باعث رشد ثروت ناچیز برمیشمارند:
ِ
»اﻻ ْﻗ ِت َصا ُد ُی ْﻨ ِمﻲ الْ َی ِسیر« :میانهروی در مصرف ،موجب رشد ﺛروت ناچیز میگردد (آمدی1378 ،ﺵ :ﺝ  . )21: 1شاید

بتوان ریشۀ این استدالل علی(ع) را در این سخن پیامبر خدا(ص) جست وجو کرد که آن
حضرت ،قناعت را موجب برکت رزق و روزی دانسته فرمودند » :الْ َق َﻨا َعﺔُ بَ َر َکﺔ ِ « :قناعت باعث

برکت است(مح ّمدی ریشهری:1377 ،ج .)545: 1در حدیثی دیگر ،امام صادق(ع) رابطۀ
»ﺿ ِم ْﻨ ُﺖ
قناعت و عدم تنگدستی را برای عامل به این توصیه خویش تضمین نموده میفرمایندَ :

لِ َمنِ ا ْﻗ َت َص َد َﺃ ْن َﻻ َی ْف َت ِقر»  :کسی که در زندگی به اندازه مصرف کﻨد ،ﺿمانﺖ میکﻨﻢ که فقیر نشود (کلیﻨی،
:1407ﺝ .)53: 4
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 .)2فـروکاسـتن از مخـارﺝ ﮔـزاﻑ و هزینـههـای سنگیـن زنـدﮔـی :

امروزه متأسفانه مخارج گزاف و غیر ضرور زندگی که خارج از الگوی مصرف نیز هست،
است که برای برونرفت از آن باید چارهاندیشی کرد .معصومین(ع) که سابقۀ تعالیم و مدیریت
آنان به چهارده قرن میرسد ،مشی قناعت و اکتفا نمودن به قوت مقدر را به عنوان اساسیترین
و زیبندهترین الگوی مصرف معرفی کردهاند.این امر از یکسو باعث کاهش هزینههای مازاد و
غیر ضرور زندگی مردم می شود و از سوی دیگر ،تعادل و توازن اقتصادی را در جامعه برقرار
می کند .پیامبر اکرم(ص) فروکاستن از هزینهها و مخارج را ،زینت قناعت دانسته فرمودند:
«(محمدی ریشهری :1377 ،ﺝ .)345: 4امام علی(ع) نیز قناعت را عامل
»و ال ﱠت َقلﱡ ُﻞ ِزی َﻨﺔُ الْ َق َﻨا َع ِﺔ
َ
ّ

ثبات اقتصاد خانوادهها میدانند و می فرمایندَ » :ع َل ْی َ
ﻚ بِالْ َع َف ِ
وﻉ َف َم ْن َﺃخَ َﺬ بِ ِه خَ ﱠف ْﺖ َع َل ْی ِه الْ ُمﺆَ ُن«
اف َو الْ ُق ُﻨ ِ

بر تو باد که به مشی عفاف و قناعت حرکت کنی که هر کس چنین کند ،قطع ًا هزینههای

زندگی بر وی سبک خواهد شد(آمدی1378 ،ش:ج .)292: 4آن حضرت در بیانی دیگر،
هزینههای وارده بر افراد قانع را سبکتر و قابل تحملتر نسبت به سایر اقشار جامعه دانسته
میفرمایندُ » :ک ﱡﻞ ُمﺆَ ِن الدﱡ ن َْیا خَ ِفیفَﺔٌ َع َلی الْقَا ِن ِﻊ َو الْ َع ِفیﻒ« :ﻫمه مﺨارﺝ دنیا بر فرد ﻗﻨاعتﮕر و ﭘرﻫیزگار،

سﺒﻚ و آسان اسﺖ(آمدی1378 ،ﺵ:ﺝ .)345: 4

شاید همین فروکاستن از هزینههای گزاف زندگی ،که ریشه در قناعت نیز میتواند داشته

باشد ،بر انگیزه و نگرش مردم در محیط کسب و کار و بعض ًا شغل آنان تأثیر مثبت بگذارد
و آنان با نشاﻁ و شادابی بهتری به زندگی خود بپردازند.بنابر این ،امیرالمؤمنین علی(ع) یکی
از آثار مثبت و سازندۀ فرهنگ قناعت را اعتدال و زیبایی در کسب و کار دانسته میفرمایند:
وف َعنِ ﱠ
»ﺛ ََم َر ُﺓ الْ َق َﻨا َع ِﺔ ْاﻹ ِْج َم ُ
ال ِفﻲ الْ ُم ْﻜ َت َس ِب َو الْ ُع ُز ُ
الط َلب« :نتیجﺔ ﻗﻨاعﺖ ،اعتدال در کسب و کار و ترﻙ طلب
از مردم اسﺖ (آمدی1378 ،ﺵ:ﺝ .)330: 3

بنابراین فرد قانع ،نهتنها از بار سنگین و کمرشکن هزینهها رهایی پیدا میکند ،بلکه از دست
طمع  ،حرص و آز ناشی از دنیاطلبی مفرﻁ نیز خالصی مییابد؛چنان که که امام علی(ع) در زمینه

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

مشکالت و نارساییهایی را بر اقتصاد خانوادهها و به تبع آن بر اقتصاد جامعه وارد ساخته
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میفرمایندَ » :م ْن َﻗ ِﻨ َﻊ ﻗ ﱠَﻞ َط َم ُعه« :آن کس که قناعت ورزد ،طمع او کم میشود( .آمدی1378 ،ش:ج

 )210: 5حضرت علی(ع) در بیان دیگری ،انسان قانع را مصون از آفات طمع ،و معرفی می کنند:
»الْقَا ِن ُﻊ نَاﺝٍ ِم ْن آ َف ِ
ات الْ َم َطا ِم ِﻊ« :ﻫمﭽﻨین به نظر ایشان ،شﺨﺺ طمعﻜار ،گرفتار ﺫلﺖ و ﭘستی اسﺖ؛چنان که
می فرمایند ﱠ
»الطا ِم ُﻊ ِفﻲ ِوﺛَاﻕِ ﱡ
الﺬل«  :حریﺺ ،ﻫمیشه درگیر ﺫلﺖ و خواری اسﺖ (نهﺞالﺒالغه ،حﻜمﺖ .)2

 .)3مبـارزه بـا اسـراﻑ :

اسراف و تبذیر یکی از مهمترین معضالت فرهنگی و اقتصادی در جوامع اسالمی است .با

وجود آنکه آیین مترقی اسالم ،دستورها و راهکارهای ارزنده و عملیاتی متنوع در اینباره پیشنهاد
داده است،ولی معضل مزبور همچنان در جوامع اسالمی دیده میشود .یکی از مهمترین گزینههای
اسالم در مبارزه با اسراف ،گزینه قناعت است که میتواند بهعنوان کارامدترین راهکار در رعایت
الگوی مصرف قلمداد شود .پیامبر اکرم(ص) دربارۀ آثار زیانبار اسراف چنین میفرمایند:
» َمنِ ا ْﻗ َت َص َد َﺃ ْغ َﻨا ُه اهلل َو َم ْن بَ ﱠﺬ َر َﺃ ْفق ََر ُه اهلل« :کســی که در ﻫزیﻨهﻫای زندگی معتدل باشــد ،
(محمدی
خدا او را بینیاز میکﻨد و کســی که اســراف و تﺒﺬیر نماید ،فقیــرﺵ می کﻨد«
ّ
ریشهری:1377 ،ﺝ .)257: 3

ﺳﺎﻝ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ -ﺷﻤﺎﺭﻩ -36ﺑﻬﺎﺭ1395

مسئلۀ اسراف در آموزههای دینی از گستره و مصادیق فراوانی برخوردار است ؛بهگونهای
که بسیاری از موارد و مصادیقی که شاید از دیدگاه برخی مردم  ،اسراف نباشد ،از نظر
اسالم ،اسراف قلمداد شود ؛بهعنوان نمونه ،پوشیدن لباس مهمانی در غیر آن ،مصداق

الس َر ُف َﺃ ْن ُی ْج َع َﻞ
اسراف معرفی شده است .امام صادق(ع) در اینباره چنین میفرمایندِ » :ﺇن َﱠما ﱠ
ﺛ َْو ُﺏ َص ْو ِن َ
ﻚ ﺛ َْو َﺏ بِ ْﺬلَ ِتﻚ«:اسراف آن اسﺖ که لﺒاس زیﻨتی خود را لﺒاس کار خویش ﻗرار دﻫی (حر عاملی،

 :1402ﺝ  .)22: 5با در پیشگرفتن فرهنگ قناعت ،می توان اسراف و تبذیر را از جامعه ریشه
کن کرد و به جای آن،به انفاق در حق محرومان و مستمندان روی آورد .رسول خدا(ص) در
ستایش انسان قانع و نکوهش فرد آزمند فرمودند» :خیار امتی القانﻊ و شرارﻫﻢ ّ
الطامﻊ «  :ﻗانعان از

بهترینﻫای ا ّمﺖ من  ،و آزمﻨدان  ،بدترینﻫای آنها ﻫستﻨد(متقی ﻫﻨدی ،بیتا ،ﺝ.)666: 2
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نتـیجه گیری

مهﻢترین نتایﺞ و دستاوردهای مقالة ﺣاﺿر را میتوان در موارد ﺫیﻞ ،تبیین و تقریرکرد:

 -1فرهنگ قناعت و خودبسندگی را میتوان از جمله مهمترین فضایل اخالقی و رفتاری مورد

و معنوی انسانها برای دست یابی به سعادت و کمال دنیوی و اخروی مسلمانان قلمداد کرد

که در هیچ آیین و مکتب دیگری تا این حد و اندازه مورد تأکید و تشویق قرار نگرفته است.
 -2فرهنگ قناعت در آموزههای اسالمی دارای مفهومی دقیق و عمیق و در عینحال جامع
و گسترده است که تمامی گسترۀ زندگی انسان را فرا میگیرد و تمام پیامبران الهی،پیشوایان
و امامان معصوم(ع) و اولیای خداوند ،فرهنگ قناعت و خودبسندگی را سرلوحۀ زندگی
خود قرار داده بودند؛ زیرا آنان  ،قناعت را موهبتی الهی و سلطنتی پایدار قلمداد می کردند
که از یکسو منشأ عقالنی و منطقی دارد و از سوی دیگر رهاورد دلپذیر و ماندگار عفت و
وارستگی و نیز نشانۀ تقوا و خویشتنداری و مصداق بارز شکرگزاری به درگاه احدیت است.
 -3برخالف باورهای غلط و استنباطات ناقﺺ عدهای در محدودسازی دامنۀ فرهنگ
رهاییبخش قناعت در قلمرو مصرف کاالها و مصنوعات ما ّدی و بشری و نیز مصرفگرایی
اقتصادی و مالی ،باید اذعان کرد که قناعت بهعنوان یک فرهنگ و شاخصۀ بارز اسالمی،

تمامی ابعاد و حوزههای زندگی ما ّدی و معنوی مرتبط با امور دنیوی و اخروی انسانها را

فرا میگیرد؛ بهگونهای که میتوان از آن بهعنوان نسخۀ شفابخش در تنظیم و تعدیل نظامات
و روابط حاکم بر شئون مختلف زندگی فرد مسلمان یاد کرد که در صورت عدم کاربست
دقیق و بههنگام این مؤلفۀ ایمانی و اسالمی ،دچار خسارتهای جبران ناپذیری همچون:
مهالک حرص و طمع و نیز اسراف و اتراف خواهد شد.

 -4در زمینۀ تبیین و تقویت مبانی دینی اقتصاد مقاومتی  ،باید اعتراف کرد که فرهنگ قناعت

دارای ظرفیتهای باال و کارکردهای وسیعی است که اهتمام جدّی به رویکردهای آن میتواند
تأمین کنندۀ سعادت و سالمت زندگی دنیوی و اخروی مردم در جغرافیای زندگی معنوی و تربیتی

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

تأکید در آیین اسالم در سلوک فردی و اجتماعی و نیز راهبرد اساسی در زمینۀ مدیریت زندگی ما ّدی
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و نیز اجتماعی و اقتصادی آنان بهشمار آید .همچنین مقولههایی نظیر« عزتطلبی و آزادیخواهی،
رضایتمندی و داشتن آرامش و آسایش ،سالمت و محافظت دینی ،فقرزدایی ،اسراف ستیزی
و تعدیل هزینهها و مخارج گزاف زندگی» را میتوان از مهمترین آثار و کارکردهای عملیاتی
فرهنگ قناعت قلمدادکرد.

ﺳﺎﻝ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ -ﺷﻤﺎﺭﻩ -36ﺑﻬﺎﺭ1395
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منابع و مﺂﺧﺬ

 -1ﻗـرﺁن کـریـﻢ و نهـﺞالبـالﻏـه.

 -3حر عاملی،مح ّمد بن حسن(1409ق)؛ وسـاﺋــﻞالشـیعـه؛ قـم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).

 -4حکیمی ،مح ّمدرضا()1376؛ الحـیــاﺓ؛ترجمه احمد آرام؛ تهـران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

 -5راغب اصفهانی ،حسین بن مح ّمد( بیتا)؛ المفـردات فی ﻏـریـﺐالقرﺁن؛ تهران :انتشارات

مرتضوی.

 -6سادات ،مح ّمدعلی( 1365ش)؛ اخـالﻕ اسـالمـی؛ تهـران :انتشارات سمت.

 -7طریحی ،فخرالدین( )1375؛ مجمعالبحرین؛ تحقیق سیّد احمد حسینی؛ تهران :کتابفروشی

مرتضوی.

 -8آمدی ،عبدالواحد( )1378؛ ﻏررالحکـﻢ و دررالکلـﻢ؛ ترجمه و شرح سیّدهاشم
رسولی محالتی؛ تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 -9قرشی ،علیاکبر(1412ق)؛ﻗـامــوﺱﻗــرﺁن؛ تهـران :دارالکتب االسالمیه.

 -10کلینی ،مح ّمد بن یعقوب( 1407ق)؛الـکافـی؛ تهـران :دارالکتب االسالمیه.

 -11متقی هندی ،عالءالدین( بیتا)؛کـنــز الـعـمــاﻝ؛ قـم :مرکز اطالعات و مدارک اسالمی.
 -12مجلسی ،مح ّمدباقر( 1403ق)؛بحـاراالنــوار؛ بیروت:دارﻷضواء.

 -13مح ّمدی ریشهری ،مح ّمد()1377؛ میـزانالحکـمـة؛ قـم :دارالحدیث.

 -14مصطفوی ،حسن( )1360؛ التحقیق فی کلمات القرﺁن الکریﻢ؛ تهران:بنگاه ترجمه و

نشر کتاب.

 -15نراقی ،مح ّمدمهدی( بیتا)؛ جـامـعالسعــادات؛ قـم:مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.

 -16ورام ابن ابیفراس ،مسعود بن عیسی( )1378؛ مجمـوعـه ورام؛ قـم :انتشارات مکتبۀ

الفقیه.

جایگاه فرهنـگ قناعـت ( اقدام و عمل) و کارکـردهـای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعـالیـم اسـالمـی

 -2پاینده ،ابوالقاسم( )1378؛ نهـﺞالفصاﺣـة؛تهـران :انتشارات دنیای دانش.

