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Abstract 

The moral concept of Qinaʾa with the same keyword is derived from traditions. This 

word is mentioned only in two verses, which has little relation with the moral aspect 

of Qinaʾa. Therefore, this concept cannot be found with the key word Qinaʾa in the 

verses of the Holy Quran. Accordingly, it is necessary to extract the Quranic principles 

of the concepts contained in these traditions; because according to many verses and 

hadiths, the Qur'an and Sunnah have an inseparable connection and what is stated in 

the Sunnah is rooted in the Holy Qur'an. Now, although it cannot be found in the 

appearance of the verse, it can be found in the interpretation of the verse. This article, 

after researching the narrative themes of Qinaʾa from the text of the verses of the Holy 

Quran, has come to the conclusion that in the verses of the Holy Quran, such as 

traditions, one can see various factors and effects for Qinaʾa. Among the most 

important factors are piety, the frequency of remembrance of death, knowledge of 

God's wisdom, certainty about God's provision, prayer and attention to the 

underprivileged. There are many effects on Qinaʾa, the most important of which are 

life satisfaction, repulsion of greed, greed and extravagance, and feeling needless and 

rich. In these cases, the structure, the context, and the interpretation of the verse is 

guided by its relation to the concept of Qinaʾa. Sometimes the appearance of the verse 

is not clearly related to Qinaʾa, but it has introduced a general principle that is related 

to Qinaʾa by interpreting examples. 

Keywords: effects and factors, interpretation, verses and hadiths, greed, 

richness and satisfaction. 
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 نوع مقاله: پژوهشی

 های قرآنیِ مضامین روایی قناعتمایهبن

 (27/01/1401ريخ پذيرش: تا-19/05/1400)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/ 20.1001.1.26767384.1400.6.6.4.7 

 شاهپسند، الهه1

 احمدپور دهقان، سمانه2

 چکیده
مفهوم اخالقی قناعت با همین کلیدواژه برگرفته از روایات است. این ماده تنها در دو آیه آمده که آن هم 

 قرآنتوان با کلید واژة قناعت در آیات ارتباط چندانی با جنبة اخالقی قناعت ندارد. لذا این مفهوم را نمی
ی مفاهیم موجود در این روایات های قرآنمایهست که بنمحمدتقیکریم یافت. بر این اساس ضروری ا

و سنت ارتباطی ناگسستنی دارند و  قرآناستخراج شود؛ چرا که به اقتضای بسیاری از آیات و روایات،  
کریم دارد. حال اگر نتوان آن را در ظاهر آیه یافت، اما در تفسیر یا  قرآنآنچه در سنت آمده، ریشه در 

کریم، به این  قرآنجویی مضامین روایی قناعت از متن آیات ز پیتوان یافت. این مقاله بعد اتأویل آیه می
توان شاهد عوامل و آثار متعدّدی برای نتیجه رسیده است که در آیات قرآن کریم، همچون اخبار، می

توان به تقوا، فراوانی یاد مرگ، شناخت حکمت خداوند، یقین ترین عوامل میقناعت بود. از جمله مهم
شود که دست اشاره کرد. آثار زیادی نیز بر قناعت مترتب میدعا و توجه به افراد پایین به روزی خداوند،

نیازی و غنی است. ترین آنها رضایت از زندگی، دفع طمع، حرص و زیاده خواهی و احساس بیاز مهم
نمون شده در این موارد، بافت آیه، سیاق آیات، تفسیر و یا تأویل آیه به ارتباط آن با مفهوم قناعت ره

است. گاه نیز ظاهر آیه ارتباط آشکاری با قناعت ندارد، امّا یک اصل کلّی را مطرح کرده که با تأویل به 
 مصادیق، با قناعت ارتباط یافته است. 

 آثار و عوامل، تفسیر و تأویل، آیات و روایات، حرص و طمع، غنی و رضایت. :كلید واژه ها
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 مقدّمه

هایی ای که اکنون برای ما شناخته است، تنها در روایات با کلیدواژهقیقناعت به عنوان مفهوم اخال

از مادة قََنعَ قابل ردیابی است؛ روایات مربوط به قناعت فراوان هستند، بسیاری از آنها نیز از امام 

نقل شده است: اند. برای نمونه، دربارة اهمیت قناعت از امام علی به دست رسیدهعلی

«. قناعت و رضایت سعادت انسان است: »(391 :ش1366)آمدی،  ﴾الْمَرْءِ الْقَنَاعَةُ وَالرِّضَاسَعَادَةُ ﴿

دربارة عوامل «. خوبی است قناعت کردن، بهرة»)همان(: « نعم الحّظ القَناعة»باز از ایشان است: 

. دلیل و آثار قناعت نیز اخبار متعددی وارد شده که به تناسب در این پژوهش مطرح خواهند شد

توان در رواج برخی را نیز می،این توجّه ویژه در روایات، به خصوص روایات امیرمؤمنان

نمودهای فرهنگی متضاد با روحیة قناعت در دورة پس از فتوحات و سرازیر شدن اموال فراوان 

 سابقه بود.به مرکز خالفت جست، چیزی که در دورة نزول وحی بی

قابل  (36/)حج« قَانِع»و  (43/)ابراهیم« مُقنِعِی»وبار و با دو ساختار تنها د قرآناما این ماده در 

با « قانع»ارتباط نیست و در آن مشاهده است. اوّلی تناسبی با مفهوم قناعت ندارد. اما دومی بی

بار فقهیِ فعل امر در این آیه،  (.36/)حج ﴾وَأَ ِْعمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴿همنشین شده است: « معتر»

، بیشتر از بعد فقهی مورد توجه قرار «معتر»و تفاوت آن با « قانع»موجب شده است که مفهوم 

گیرد. در نتیجه، غالب مضامین مرتبط با قناعت در اخالق اسالمی، از روایات استخراج شده 

حوزه است. چرا که به اقتضای های قرآنی مضمون اخبار این مایهاست. این مقاله در جستجوی بن

و سنت ارتباطی ناگسستنی دارند و  قرآنبسیاری از آیات و روایات، به خصوص حدیث ثقلین، 

کریم دارد. بدین منظور، این پژوهش روایات این حوزه را  قرآنآنچه در سنت آمده، ریشه در 

 جستجو کرده است.های قرآنی آن را مایهدر دو گروه عوامل و آثار قناعت جای داده و بن

« راضی شدن به قسمت خود»های لغت، به ، در کتابقَناعةً، قَنَعَاناً و قُنُوعاًبا مصدر  يَقْنَعُ قَنِعَفعل 

« قانع»در تعریف  (685 :ق1412؛ راغب اصفهانی، 1/170 :ق1409)خلیل بن احمد،  معنا شده است.

در سؤال خود اصرار  و کسی است که به حّق خویش راضی و خرسند باشد« قانع»اند: گفته

آید و از روی نیازمندی سؤال و تقاضا کسی است که به سراغ تو می« معتر»نورزد، در مقابل، 

 :ق1409د، )خلیل بن احمکند. شود و اعتراض میدهی، راضی نمیکند و چه بسا به آنچه میمی

کند و کسی است که به اندک قناعت می« قانع»طریحی در تعریف این لفظ آورده است:  (1/170
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شیخ صدوق نیز تعریفی از این دو واژه ارائه  (384 /4 :ش1375)طریحی،  ورزد.خشونت نمی

ند شود، خرسچه به او داده مىکسى است که گرچه درخواست نماید، اّما به آن« قانع»داده است: 

آید و به گوشه و کنایه درماندگى خود را آشکار نیازمندى است که پیش مى« معتر»گردد، و می

 (2/34 :ش1377)ابن بابویه،  کند.سازد ولى درخواست نمىمى

نیز چندان متمایز از معانی لغوی ارائه شده، نیست. مال احمد نراقی « قناعت»تعریف اصطالحی 

حالتی است از برای نفس »نسته و اینگونه معنا کرده است: قناعت را صفت متضاد با حرص دا

که باعث اکتفا کردن آدمی است به قدر حاجت و ضرورت. و زحمت نکشیدن در تحصیل فضول 

این کلمه، در اصطالح روایات اخالقی، به معنای اکتفا کردن و  (330 :1385)نراقی، «. از مال

های افراد با ایمان و پرهیزگار ه و یکی از ویژگیراضی بودن به اندک از متاع دنیا به کار رفت

 (118 :ش1380)حائری یزدی، شمرده شده است. 

 -1توان به این موارد اشاره داشت: ، میقرآنای از بررسی مفهوم قناعت در به عنوان پیشینه 

فصلنامة ، سیدعباس موسوی، «فرهنگ زهد و قناعت در کالم و سیرة قرآنی معصومین»
فرض که سیرة ؛ این مقاله با این پیش30- 21، صص1388، تابستان 31، شکوثرقرآنی 

مورد توجه قرار است، بحث قناعت را تنها در سیرة ایشان قرآناجرای احکام معصومان

مریم سلگی و دیگران، «: و تفاسیر قرآنرابطة حیات طیبه و قناعت از منظر » -2داده است. 

؛ این مقاله به بررسی تفسیر حیات 143- 121، صص1397اییز ، پ35، شفصلنامة مطالعات قرآنی

طیبه پرداخته و بر آیات مشتمل بر این تعبیر و نیز دیدگاه مفسران دربارة ارتباط این دو تأکید 

نهج به عنوان عاملیت بهم تنیدگی حیات طیبه در « قناعت»ایضاح خوانش قرآنی » -3دارد. 

، 1398، زمستان 40، شفصلنامه مطالعات قرآنییگران، سیدعلی سیدطاهرالدینی و د«: البالغه

را  قرآنکه مقصود از حیاة طیبة در ؛ این مقاله مسأله را با خبری از امام علی109- 93صص

پرداخته است. اما مقالة  نهج البالغهقناعت دانسته آغاز کرده و در ادامه تنها به بحث قناعت در 

دسته از مضامین مرتبط با قناعت را که در اخبار آمده  های قرآنی آنمایهحاضر قصد دارد بن

 است مورد بررسی قرار دهد.

 عوامل قناعت در روایات -1 

 اند: شوند، مطرح شدهدر این قسمت، عواملی که طبق اخبار باعث به وجود آمدن صفت قناعت می
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 تقوا -1-1 

گیری روحیة قناعت ، وجود روح تقوا در انسان، موجب شکلدر روایاتی از حضرت علی 

قناعت، نشانة پرهیزکاران : »(391 :ش1366)آمدی،  ﴾الْقَنَاعَةُ عَلَامَةُ الْأَتْقِيَاءِ﴿شمرده شده است: 

دامن پاکانسان باتقوا، قانع، منزّه و »)همان(:  ﴾الْمُتَّقِي قَانٌِع مُتَنَزِّهٌ مُتَعَفِّفٌ﴿فرماید: نیز می«. است

َولْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ ﴿توان به تعبیر در جستجوی ریشة قرآنی این مضمون، می«. است

کند که هنگام امالی صورت اشاره داشت. این قسمت از آیه، بدهکار را امر می (282/)بقره ﴾شَيْئًا

دهد دیگران، نهی کرده است. این نشان میگذاشتن در حقّ بدهکاری، تقوا پیشه کند و او را از کم

شود انسان به روزی خداداده قناعت کند و در نتیجه، به هنگام أداء حق، منصف که تقوا باعث می

 ( 3/78 :ش1378باشد؛ چرا که الزمة صفت تقوا آگاهی از امکان مؤاخذه در قیامت است. )طیّب، 

 فراوانی یاد مرگ و آخرت -1-2

مَنْ أَصْبَحَ ﴿اند: در اشاره به تأثیر یاد مرگ در ایجاد روحیّة قناعت فرمودهپیامبر گرامی اسالم

که صبح کسی(: »168 :ق1406)ابن بابویه،  ﴾وَأَمْسَى وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْقَنَاعَةَ فِي قَلْبِه

نیز از «. دهدا در قلبش جای میترین همّت او باشد، خداوند قناعت رو شام کند و آخرت بزرگ

 ﴾ ُوبي لِمَن ذَكَرَ المَعَادَ وَعَمِلَ لِلحِسَابِ وَقَنِعَ بِالكِفَافِ وَرَضِيَ عَنِ اهللِ﴿نقل شده است: امام علی

که به یاد معاد باشد، و براى حساب و خوشا به حال کسی(: »44، ح450 :ش1386سیّدرضی، )

 «. وارسى )در آن روز( کار کند، و به اندازة روزى خود قناعت نماید، و از)دادة( خدا خشنود باشد

توان به آیاتی که در آن، خداوند متعال برای تشویق افراد به مهلت دادن به بدهکار، ، میقرآناما در 

نان یادآوری نموده است، اشاره داشت؛ این آیات، به طور ضمنی به قناعت روز قیامت را به آ

وَاتَّقُوا  ،وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴿فراخوانده است: 

و اگر (: »281-280/)بقره ﴾فَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَيَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَ

[ گشایش، مهلتى ]به او دهید[ و ]اگر به راستى قدرت دست باشد، پس تا ]هنگام[ تنگ]بدهکارتان

اگر بدانید و بترسید از روزى که در آن، به  -پرداخت ندارد،[ بخشیدن آن براى شما بهتر است

[ آنچه به دست آورده، تمام داده شود شوید، سپس به هر کسى ]پاداشِخدا بازگردانده مى سوى

بایست در هنگام مواجهه با بدهکاِر طبق این آیات، انسان می«. گیرندو آنان مورد ستم قرار نمى

تنگ معاش که قادر نیست دین خود را بپردازد، بر او سهل گیرد و مهلتی برای أدای قرضش به 
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داند در قیامت به بدهد و اگر یقین دارد که قدرت پرداخت ندارد، به او ببخشد، چرا که می او

( در نتیجه، پرهیز از روز قیامت، و به یاد 2/157 :ش1362شود. )جرجانی، اعمال او رسیدگی می

 داشتن آن، عاملی برای قناعت شمرده شده است. 

 یقین به روزي خداوند -1-3

کند و اگر تالش کند، قطعًا به اگر انسان یقین داشته باشد که خداوند او را بدون روزی رها نمی

گاه برای کسب روزی، دچار حرص گردد، هیچمند میقدر کفایت از رزق و روزی خداوند بهره

به این از رسول خدا( روایت امام صادق25 :ق1422گردد. )رک: حقیل، و طمع نمی

الدُّنْيَا دُوَلٌ فَمَا كَانَ لَكَ مِنْهَا أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ ﴿رد: مطلب اشاره دا

طبرسی، ) ﴾تْ عَيْنَاهُبِقُوَّتِكَ وَمَنِ انْقَطَعَ رَجَاهُ مِمَّا فَاتَهُ اسْتَرَاحَتْ نَفْسُهُ وَمَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَرَّ

اى که در دنیا دارى، به تو خواهد رسید هر چند دنیا در گردش است، بهره(: »257 ق:1379

سست و ناتوان باشى، و زیانى که از دنیا نصیب تو باشد، دامنگیرت خواهد شد، و هر چند هم 

توانى از آن جلوگیرى کنى. هر کس از آنچه از دستش رفته، نومید شود، نیرومند باشى، نمی

 «. گرددکند، و هر کس به روزى خدا قانع باشد، چشمانش روشن مییش روحى پیدا میآسا

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا ﴿کریم آمده است:  قرآنای از متناظر با این مضمون، در آیه

و زنهار به سوى آنچه (: »131/)طه ﴾وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىمِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ 

أصنافى از ایشان را از آن برخوردار کردیم ]و فقط[ زیور زندگى دنیاست تا ایشان را در آن 

این آیه، «. [ روزِى پروردگار تو بهتر و پایدارتر استبیازماییم، دیدگان خود مدوز، و ]بدان که

ة قناعت در انسان و نیز تحذیر وی از چشم دوختن به اموال کفر پیشگان، وی برای ایجاد روحیّ

های آنان توجّه داده است. چنین فردی، به مال را به برتری و پایداری رزق الهی در برابر دارایی

بیند که ای میها را به منزلة شکوفهکند، چون آنهای دنیا توجّهی نمیو منال دیگران و زینت

ها با همة طراوتی که دارند، زود پژمرده و دوام است؛ چرا که شکوفهش محدود و بیزرق و برق

 ( 12/148 :ق1398شوند. )نجفی خمینی، نابود می

 شناخت حکمت خداوند -1-4

های خداوندی نیز آگاه است، انسانی که در عین تالش و کوشش برای کسب روزی، به حکمت

گزار خداوند است؛ زیرا یقین دارد که هیچ کار سپاس دستی،دستی و چه تنگچه در حال گشاده



 

 
99 

 

ن
ب

یه
ما

ن
امی

ض
یِ م

رآن
ی ق

ها
 

ت
اع

 قن
یی

روا
 

four period 
The seven number 
autumn and winter 

2021-2022 

 

حکمت نیست و تفاوت تقسیم روزی بین بندگان از طرف خداوند هم، حکمتی از خداوند بی

 های خداوند است که بر او پوشیده است. همچنین آگاه است که خداوند صالححکمت

سرانجام امور را به خداوند واگذار کند و داند؛ در نتیجه تالش خود را میاو را بهتر از خودش می

وَقَدَّرَ األرزَاقَ فَكَثَّرَهَا ﴿آمده است: ( در روایتی از حضرت علی26 :ق1422کند. )حقیل، می

رَ بِذَلِكَ ختَبِ وَقَلَّلَهَا وَقَسََّمهَا عَلَي الضِّيقِ وَالسَّعَةِ فَعَدَلَ فِيها لِيَبتَلِيَ مَن أرَادَ بِمَيسُورِهَا وَمَعسُورِهَا، وَلِيَ

گیری و ها را اندازهروزی انسان(: »118 /91 :1386)سیّدرضی،  ﴾الشُّكرَ والصَّبرَ مِن غَنِيِّهَا وَفَقِيرِهَا

ای عادالنه تقسیم کرد تا مقدّر فرمود، گاهی کم و زمانی زیاد، و به تنگی و به وسعت به گونه

با شکر و صبر، غنی و فقیر را مورد هرکس را بخواهد با تنگی روزی یا وسعت آن بیازماید، و 

 «. آزمایش قرار دهد

های الهی در تقسیم روزی است که آگاهی از آنها زمینة آرامش نیز بیانگر حکمت قرآنآیاتی از 

ها آورد. مانند این حکمت که اگر روزی بین تمام انسانروحی و قناعت را برای انسان فراهم می

أَهُمْ يَقْسِمُونَ ﴿آمد: ها به وجود نمیتأمین معاش دیگر انسان شد، وسیلةبه طور یکسان تقسیم می

جَاتٍ لِيَتَّخِذَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَُهمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَ

آیا آنانند که رحمت (: »32/)زخرف  ﴾خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَبَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ 

ایم، [ معاشِ آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کردهکنند؟ ما ]وسایلپروردگارت را تقسیم مى

ایم تا بعضى از آنها بعضى و برخى از آنان را از ]نظر[ درجات، باالتر از بعضى ]دیگر[ قرار داده

یا این «. اندوزند بهتر استنچه آنان مى]دیگر[ را در خدمت گیرند، و رحمت پروردگار تو از آ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعٍْض ﴿که هرگونه برتری، وسیلة آزمایش است: 

و اوست کسى که شما را در زمین جانشین ]یکدیگر[ (: »165/)أنعام« دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

چه به شما داده قرار داد، و بعضى از شما را بر برخى دیگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آن

یا این «. [ او بس آمرزنده مهربان استاست بیازماید. آرى، پروردگار تو زود کیفر است، و ]هم

وَلَوْ بَسََطَ اللَّهُ ﴿آورد: ها، زمینة عصیان آنان را فراهم میدستی همة انسانکه روزی فراوان و گشاده

و اگر (: »27/)شوری ﴾الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فىِ الْأَرْضِ وَلَكِن يُنّزلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ

چه را دارند، لیکن آنخدا روزى را بر بندگانش فراخ گرداند، مسلّماً در زمین سر به عصیان برمى
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[ بندگانش آگاِه فرستد. به راستى که او به ]حال[ فرو مىاى ]که مصلحت استهد به اندازهبخوا

 «.بیناست

 دعا كردن -1-5

برای رسیدن به هر چیزی، عالوه بر کوشش و پشتکار، باید عوامل معنوی را هم در نظر گرفت. 

ألَّلهمَّ ﴿آمده است: دعا به درگاه الهی یکی از این عوامل معنوی است؛ در خبری از نبی اکرم

(: 257 :ق1415)ابن بابویه،  ﴾ءٍ قدير، وبارِك لي فيما آتيتَني إنّك على كلِّ شيبِما رزقتَني قَنِّعني

کنی، قناعت را نصیبم کن و در آن چیزی که به خدایا نسبت به آن چیزی که به من روزی می»

مشابه این مضمون را اهل سنت «. بخشی، برکت قرار بده، همانا تو بر هر چیزی تواناییمن می

اخلُف على كلِّ غائبةٍ لي أَلَّلُهمَّ قَنِّعنِي بِمَا رَزقتَني، وبارِك لي فيه، و﴿اند: نقل کردهنیز از پیامبر

کنی، قناعت خدایا نسبت به آن چیزی که به من روزی می(: »6/82 :ق1409)ابن أبی شیبة،  ﴾بخير

های من را نصیبم کن و آن را برایم با برکت قرار بده و خیر و نیکی را جایگزین همة ناداری

ا در رسیدن به مقصود این مضمون روایی، در واقع از اصل قرآنِی اهمیت و تأثیر دع«. کن

و (: »60/)غافر ﴾وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴿فرماید: سرچشمه گرفته است؛ آنجا که می

 «. "مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم"پروردگارتان فرمود: 

 دستتوجّه به افراد پایین -1-6

أسفل منكم، وال تنظروا إلى من هو فوقكم أنظروا إلى من ﴿آمده است: در روایتی از رسول اکرم

تر به آنکه از شما پائین(: »16/176 :ق1421)أحمد بن حنبل،  ﴾فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل

است بنگرید و به آن که از شما باالتر است منگرید زیرا بدین وسیله قدر نعمت خدا را بهتر 

 :ق1399ر و سبک شمردن است. )ابن فارس، از ریشة زری، به معنای خوا« ازدراء«. »دانیدمى

شود که انسان خود را فقیر بپندارد و با ( طبق این خبر، توجّه به افراد باالدست باعث می3/52

نیز نقل شده چه که دارد، دچار ناسپاسی و کفران نعمت شود. از امام باقرخوار شمردن آن

فَال تُعْجِبْكَ »إِيَّاكَ أَنْ تُطْمِحَ َبصَرَكَ إِلَى مَا هُوَ فَوْقَكَ، فَكَثِيراً مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِيِّهِ: ﴿است: 

 ﴾  الدُّنْيا، ...ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى»وَقَالَ: « أَمْوالُهُمْ وَال أَوْالدُهُمْ

مبادا به باالدست خود چشم بدوزى؛ زیرا خداوند عّزوجل بسیار به (: »255 :ش1379)طبرسی، 

دیدگان »و فرمود: « ها و فرزندانشان خوشت نیاید و در شگفت نشوىاز مال»پیامبرش فرموده: 
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« ایم نگران مسازخود را به آن چیزهائى که رونق زندگى دنیاست و به گروهى از ایشان بهره داده

 .»... 

توان آیاتی که انسان را از چشم از نظر گذشت، میگفتة امام صادقچنانکه در حدیث پیش

دارد و از این رهگذر، باز می -که در دست برخی کفرپیشگان است-دوختن به زیورهای دنیوی 

ان در ایجاد روحیة دستخواند را ناظر به نقش توجه به پاییناو را به همراهی با مؤمنان فرامی

وَاصْبرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوةِ وَالْعَشىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا ﴿قناعت دانست، برای نمونه: 

شام  و با کسانى که پروردگارشان را صبح و(: »28/)کهف ﴾تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا

ات را از آنان برمگیر که خواهند، شکیبایى پیشه کن، و دو دیدهخوانند ]و[ خشنودى او را مىمى

 «.زیور زندگى دنیا را بخواهى

 توجّه به سیرۀ معصومان  -1-7

و سرمشق قرار دادن سیرة آنها روحیة قناعت را در توجّه به زندگی پیامبران و امامان معصوم

، را به بارها راه و رسم زندگی پیامبر اسالمدر این زمینه، امام علیکند. انسان تقویت می

هایشان اند، برای نمونه در یکی از خطبهعنوان الگویی راهگشا به عموم مردم معرفی کرده

، وَيَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ، وَيَخصِفُ وَلَقَد كَانَ صَلَّي اهللُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَأكُلُ عَلَي األرضِ﴿اند: فرموده

و همانا (: »1386:160/214)سید رضی،  ﴾ بِيَدِهِ نَعلَهُ، وَيَرقَعُ بِيَدِهِ ثَوبَهُ، وَيَركَبُ الحِمَارَ العَارِيَ، و...

خورد، و چون برده ساده نشست و غذا مىپیامبر که درود خدا بر او باد، بر روى زمین مى

دوخت، زد، و جامة خود را با دست خود مىخود کفش خود را وصله مىنشست، و با دست مى

سیرة حضرت موسی ، در جای دیگری از همین خطبه، بعد از یادکرد سیرة پیامبر اکرم...« و 

زیستی و قناعت به اندک را نیز به عنوان یک در ساده، حضرت داود، و حضرت عیسی 

 (160/212 :1386الگو یادآور شده است. )سید رضی، 

به طور مطلق اسوه و الگوی این روایت، یکی از مصادیق این اصل قرآنی است که رسول اهلل

لَّقَدْ كاَنَ لَكُمْ فىِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كاَنَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ االَخِرَ وَذَكَرَ ﴿خداجویان است: 

[ رسول خدا سرمشقى نیکوست: براى آن قطعًا براى شما در ]اقتدا به»(: 21/)أحزاب ﴾اللَّهَ كَثِيرًا

 «.کندکس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى
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 آثار قناعت در روایات -2

آیند، مطرح کردن به وجود میدر این قسمت، حاالت و آثاری که طبق اخبار، در نتیجة قناعت

 شده است:

 هاشدن سختی آسان -2-1

َعلَيْكَ بِالْعَفَافِ ﴿هاست: یکی از آثار قناعت آسان شدن سختی، طبق روایتی از حضرت علی

پرهیزکاری و قناعت را بر خود » (:393:ش1366)آمدی،  ﴾وَالْقُنُوعِ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ خَفَّتْ عَلَيْهِ الْمُؤَن

فرمایند: نیز می«. شودالزم بدان، پس هر کس آن را داشته باشد، سنگینی زندگی بر او سبک می

شود، قناعت کن تا کارت چه که به تو داده میبه آن(: »391)همان،  ﴾إقْنَعْ بِمَا أُوتِيتَهُ تَكُنْ مَكْفِيّا﴿

 «.  سامان بگیرد

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ ﴿توان در این آیه مشاهده کرد: مشابه این مضمون روایی را می

(: 7/ق)طال ﴾عْدَ عُسْرٍ يُسْرًاعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَئهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا ءَاتَئهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَ

بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند و هر که روزى او تنگ باشد باید از آنچه خدا به »

کند. خدا به او داده خرج کند. خدا هیچ کس را جز ]به قدر[ آنچه به او داده است تکلیف نمى

نکه روزی کند؛ آاین آیه همه را به انفاق دعوت می«. کندزودى پس از دشوارى، آسانى فراهم مى

اندک دارد، اگر به همان اندازه که خدا به او عطا کرده قناعت ورزد و انفاق کند، خداوند متعال 

 دهد که همان آساندستی، گشایشی در کارش قرار میهم به پاس قناعت و انفاق او در حال تنگ

 ( 81/ 16 :ش1377. )مدرسی، ﴾سَيَجعَلُ اهللُ بَعدَ عُسرٍ يُسراً﴿هاست: شدن سختی

 رضایت از زندگی -2-2

زیستی و درنتیجه رضایت از زندگی است. دو واژة قناعت و رضایت یکی از آثار قناعت، ساده

اند ارتباط وثیقی با هم دارند، چنان که برخی قناعت را به رضایت و قانع را به راضی معنا کرده

عت است. در روایتی از امام از واژگان حوزة معنایی قنا« رضایت»توان گفت )ر.ک: مقدمه( و می

(: 364 :ق1406، )منسوب به امام رضا ﴾مَنْ قَنِعَ شَبِعَ َومَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَع﴿آمده است: رضا

نیز نقل شده است: از امام علی«. کسی که قانع شد، سیر شد و کسی که قانع نشد، سیر نشد»

كَانَ أَيْسَرُ مَا فِيهَا يَكْفِيهِ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا  مَنْ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ﴿

هر که از دنیا به مقدارى که او را کفایت کند راضى شود؛ (: »257:ش1379)طبرسی،  ﴾ءٌ يَكْفِيهِشَيْ
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که او را بس باشد راضى نشود؛ چیزى  اىکند و هر که به اندازهترین چیز دنیا او را کفایت مىکم

)آمدی، « من قنع لم یغتمّ»نقل شده است: باز از امام علی«. از دنیا کفایتش نخواهد کرد

شود طبق این روایت، قناعت باعث می«. شودکسی که قناعت کند، غمگین نمی(: »393:ش1366

ُكلُّ ﴿د. نیز فرموده است: فرد از آرامش روحی و درنتیجه، روحیّة رضایت و کفاف برخوردار شو

های دنیا برای انسان قناعت کننده و همة سنگینی»)همان(:  ﴾مُؤَنِ الدُّنْيَا خَفِيفَةٌ عَلَى الْقَانِعِ وَالْعَفِيفِ

 «.پرهیزکار سبک است

(: 23/)حدید ﴾يُحِبُّ كُلَّ مُختَالٍ فَخُورٍمَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَئكُمْ وَاللَّهُ لَا  لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلىَ ﴿آیة 

[ آنچه به شما داده است شادمانى چه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به ]سببتا بر آن»

، به همین اثر اشاره دارد؛ اگر فرد یقین «نکنید و خدا هیچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد

که فوت نشود و آنچه عایدش گشت باید  شد و ممکن نبودکند که آنچه فوت شده باید مى

اى است که خدا به او سپرده، چنین کسى نه در هنگام شد و ممکن نبود که نشود، و آن ودیعهمى

کند. خورد و نه در هنگام فرج و آمدن نعمت بیش از حد شادمانی میفوت نعمت خیلى غصّه مى

، هم ﴾يَ مَا فَاتَكُم وَلَا تَفرَحُوا بِمَا ءَاتَئكُملِكَيلَا تَأسَوا عَل﴿( عبارت 19/294:ش1374)طباطبایی، 

ای که کند؛ انسان قانع به همان روزیکنندة قناعت است و هم به رضایت از زندگی اشاره میبیان

کند و از زندگیش رضایت دارد، در نتیجه، به خداوند نصیبش کرده گرچه اندک باشد بسنده می

د و به خاطر به دست آوردن یا از دست دادن هر یک، شاد و بندهای دنیا دل نمیها و غمشادی

 شود؛ چون به زود گذر بودن و عدم پایداریشان آگاه است.غمگین نمی

 عزّت و سرفرازي -2-3

شود انسان به هر قیمتی برای به دست آوردن آنچه متعلق به دنیاست روحیة قناعت باعث می

کند. در روایات متعددی عزت یکی از آثار می مندی نزدیکتالش نکند و این او را به عزّت

)طبرسی،  ﴾عِزُّ المؤمن فِي القَناعة﴿نقل شده است: قناعت شمرده شده است. از امام علی

أْلزَمِ السُّكُوتَ وَاصْبِرْ عَلَى ﴿یا فرموده است: «. عزّت مؤمن در قناعت کردن است(: »86:ش1384

سکوت را بر (: »216:ش1366)آمدی،  ﴾وَتَعِزَّ ]تغز[ فِي أُخْرَاكَ دُنْيَاكَ تَعِزَّ فِيالْقَنَاعَةِ بِأَيْسَرِ الْقُوتِ 

خود الزم بدان و بر قناعت به کمی روزی صبر کن؛ چرا که عّزت دنیا و آخرت را به همراه 

این خبر، عزّت دنیا و آخرت را اثر قناعت شمرده است. شبیه به این اخبار فراوان است: «. دارد
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)آمدی،  ﴾ثَمَرَةُ الْقَنَاعَةِ العزّ﴿)همان(،  ﴾الْقَنَاعَةُ عِزٌّ وَغَنَاءٌ﴿(، 392)همان، ص ﴾لْقَنَاعَةُ أَبْقَى عِزّا﴿

 ( و ... 392:ش1366

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿در سورة منافقون، دربارة منافقان آمده است: 

( چنانکه از این 7)منافقون: ﴾حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

کردند برای پراکنده کردن آید، منافقان افراد برخورداری بودند و به یکدیگر سفارش میآیه برمی

دهد آنان خود را به از اطراف ایشان، دیگر به آنها انفاق نکنند. آیة بعد نشان میپیروان پیامبر

يَقُولُونَ لَئِنْ ﴿شمارند: دالیلی از جمله همین برخورداری و تمکّن، عزیزتر از پیامبر و مؤمنان می

 ﴾لْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ا

( اما خداوند عزّت حقیقی را متعلّق به پیامبر و پیروان ایشان خوانده است، و یکی از 8)منافقون: 

نیاز روحیة قناعت است، قناعتی که آنان را از بخشش منافقان بی، های پیروان پیامبرویژگی

 کند. می

 نیازي و غِنااحساس بی -2-4

فأمّا الغِني فموجودٌ في القناعةِ فمَن  لبه في كَثرةِ المالِ لم ﴿آمده است: در روایتی از امام صادق

نیازى در قناعت )راضى شدن به اندک چیز( است و اّما بى(: »2/73:ش1377)ابن بابویه،  ﴾يَجِده

طبق این خبر، غنی یک حس درونی «. به آن نخواهد رسید هر کس آن را در زیادى ثروت بجوید

شود که قناعت ورزد. از امام است تا یک وضعیت بیرونی، و این حس درونی به کسی عطا می

 ﴾مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُرَسُوُل اللَّهِ َقالَ﴿نیز نقل شده است: صادق

نقل کرده که فرمود: هر که از ما چیزى بخواهد به از پیامبر اکرم(: »257:ش1379)طبرسی، 

نیز امام علی«. نیاز گرداندنیازى جوید و درخواست نکند خدا او را بىاو عطا کنیم و هر که بى

«. ای برای توانگری استقناعت، سرمایه(: »392:ش1366)آمدی،  ﴾الْقَنَاعَةُ رَأْسُ الْغِنَى﴿فرماید: می

دراین زمینه وارد شده است. )ر.ک: همان( از امام روایات متعدد دیگری نیز از امام علی

 ﴾يَابْنَ آدَمَ إَِذا قَنِعْتَ بِمَا رَزَقْنَاكَ فَأَنْتَ أَغْنَى النَّاسِ»: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى﴿نیز نقل شده است:  حسن

که قناعت کردی  رماید: ای پسر آدم زمانیفخداوند بلند مرتبه می(: »59:ق1411)إبن أبی الدنیا، 

 «. هایینیازترین انسانبه آنچه که خداوند روزیت کرده، پس تو از بی



 

 
105 

 

ن
ب

یه
ما

ن
امی

ض
یِ م

رآن
ی ق

ها
 

ت
اع

 قن
یی

روا
 

four period 
The seven number 
autumn and winter 

2021-2022 

 

رُواْ فَِي ﴿نیتز بیتانگر ایتن اثتر قناعتت استت، بترای نمونته:  قرآنآیاتی از  لِلْفُقََرَاءِ الََّذِينَ أُحْصَِ

ََي  رْباً فِ تَطِيعُونَ ضَََ ََا يَسََْ ََهِ لَ بِيلِ اللَّ ََرِفُهُم سَََ ََفِ تَعْ ََنَ التَّعَفُّ ََاءَ مِ ََلُ أَغْنِيَ بُهُمُ الْجَاهِ ََأَرْضِ يَحسَََ الْ

ایتن (: »]273/)بقتره ﴾بِسِيمَاهُمْ لَا يَسئَلوُنَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقَُواْ مَِنْ خَيَرٍ فََإِنَّ اللََّهَ بَِهِ عَلَِيمٌ

تواننتتد انتد و نمتىومانتتده[ بتراى آن ]دستته از[ نیازمنتتدانى استت کته در راه ختدا فرصتدقات

اطّتالع، دارى، فترد بتى[ در زمتین ستفر کننتد. از شتدّت خویشتتن]براى تأمین هزینتة زنتدگى

[ از متردم شناستى. بتا اصترار، ]چیتزىهتا را از سیمایشتان متىپنتدارد. آنآنان را تتوانگر متى

در ایتن آیته، «. [ انفتاق کنیتد، قطعتاً ختدا از آن آگتاه استتخواهند. و هر متالى ]بته آنتاننمى

ََاسَ إِلْحَافََاًو  التَّعَفََُّفِ﴿ ََا يَسََئَلوُنَ النَّ کننتتد؛ زیتترا نیتتازی اشتتاره میبتته مفهتتوم قناعتتت و بی ﴾لَ

هتا شتود کته کستی متوجّته فقتر آننیتازی باعتث میهمین روحیّة بلند کفتاف بته انتدک و بی

فقتر ختود را پنهتان  ها را توانگر بپنتدارد؛ آنهتا در اثتر عتزّت طبتع، تتا حتدّ امکتاننشود و آن

دستتتى معرّفتتى تهی گشتتایند و ختتود را در انظتتار متتردم بتتهداشتتته و زبتتان بتته شتتکایت نمی

 (2/362:ق1404کنند که دچار خوارى و مذلّت گردند. )حسینی همدانی، نمی

 دفع طمع، حرص و زیاده خواهی -2-5

این زمینه وجود دارد در بیان اخبار، حرص و طمع نقطة مقابل قناعت است؛ روایات متعددی در 

الْقَانِعُ نَاجٍ مِنْ آفَاتِ ﴿نقل شده است: شود: از امام علیکه به نقل چند مورد از آنها اکتفا می

از امام «. است کننده از آفت طمع، رستگارانسان قناعت(: »393:ش1366)آمدی،  ﴾الْمَطَامِعِ

(: 291:ش1376)ابن شعبه حرّانی،  ﴾بِاتِّقَاءِ الْحِرْصِوَانْزِلْ سَاحَةَ الْقَنَاعَةِ ﴿نیز نقل شده است: باقر

نیز نقل شده است که شخصی از امام «. با پرهیز از آز، در پهنة قناعت منزل گزین»

وسیلة قناعت از حرصت انتقام  به»فرمودند: پرسید: راه حّل حرص چیست؟ امامصادق

 (110:ق1408)حلوانی، «. بگیر

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَ الْايمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ ﴿مجید، بیان کنندة این اثر است:  قرآنای از آیه

مْ خَصَاصَةٌ هَاجَرَ إِلَيهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ و َيُؤْثِرُونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ و َلَوْ كاَنَ بهِ

[ در و ]نیز[ کسانى که قبل از ]مهاجران(: »9/)حشر ﴾وقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَو َمَن يُ

اند هر کس را که به سوى آنان کوچ کرده دوست دارند و [ جاى گرفته و ایمان آورده]مدینه

یابند و هر چند در خودشان نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دلهایشان حسدى نمى
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دارند. و هر کس از خسّت نفس خود مصون ها را بر خودشان مقدّم مى[ باشد، آناحتیاجى ]مبرم

خواهی ، به دفع طمع ورزی، حرص و زیاده﴾يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴿عبارت «. ماند، ایشانند که رستگارانند

اشاره اشاره دارد، چراکه شّح در لغت عرب به معنای بخل و منع بخشش است. )ثعلبی، 

مْ وَلَوْ كاَنَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ وَيُؤْثِرُوَن عَلىَ أَنفُسِهِ﴿( عبارت 9/280:ق1422

 کند.نیز به قناعت اشاره می ﴾هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 تر شدن انفاقآسان -2-6

کند، از زندگیش رضایت دارد و به راحتی ورزد و به روزی خود اکتفا میانسانی که قناعت می

 مَا أَحْسَنَ ﴿، به ارتباط قناعت و بخشش اشاره دارد: علی کند. روایتی از حضرتانفاق می

چقدر زیباست که انسان به کم (: »391:ش1366)آمدی،  ﴾وَيَجُودَ بِالْجَزِيلِ بِالْقَلِيلِ يَقْنَعَ أَنْ بِالْإِنْسَانِ 

 کند.گویی قناعت است که راه بخشش فراوان را هموار می«. قناعت کند و بسیار بخشش کند

شود: دهد قناعت، باعث آسان شدن انفاق میمجید نیز وجود دارد که نشان می قرآنآیاتی از 

حَاجَةً مِّمَّا  وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْايمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ﴿

 ﴾نفُسِهِمْ وَلَوْ كاَنَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَأُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ َعلىَ أَ 

اند هر کس [ جاى گرفته و ایمان آورده[ در ]مدینهو ]نیز[ کسانى که قبل از ]مهاجران(: »9/)حشر

ده شده است در را که به سوى آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان دا

ها را بر خودشان [ باشد، آنیابند و هر چند در خودشان احتیاجى ]مبرمهایشان حسدى نمىدل

در این آیه، «. دارند. و هر کس از خّست نفس خود مصون ماند، ایشانند که رستگارانندمقدّم مى

به برخورداری از  ﴾وَلَوْ كاَنَ ِبهِمْ خَصَاصَةٌ﴿و  ﴾لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ﴿عبارات 

کند؛ زیرا آنها در عین اینکه به آن احتیاج دارند، روحیّة قناعت و تأثیر آن در انفاق آسان اشاره می

شود دیگران را بر خودشان مقدّم کنند. این روحیه باعث میاز درون به آن احساس نیاز نمی

 (   228 /9:ش1336بدارند. )ر.ک: کاشانی، 

(: 92/)آل عمران ﴾تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتّىَ ﴿در آیة 

هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید »

کند، نیز از آن ، به انفاق تأکید می﴾حَتّيَ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبِّونَ﴿نیز عبارت  «قطعاً خدا بدان داناست

گوید هرگز کسى فضیلت نیکوکارى را نخواهد یافت، داللت دارد که می جهت بر لزوم قناعت
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مگر از اموال با ارزش خود که مورد عالقة اوست، به نیازمندان ببخشد و آنان را از حاجت و 

که خود نیز بتواند با آسایش زندگى کند. )ر.ک: رهانیده و با آنان مواسات کند، تا آندستى تهی

 (3/138 :ق1404حسینی همدانی، 

 حیات طیبه -2-7

کند، عزّت خود را نگه انسان قانع، شکرگزار آفریدگار متعال است و به روزی او بسنده می

دهد. فرد قانع دارد و برای برخورداری از دنیا، دین خود را در معرض کسب حرام قرار نمیمی

شود و با آبرومندی زندگی، و طبع بلند خود را حفظ به سبب کمی روزی دچار غم و اندوه نمی

به آن وعده داده  قرآنتواند زندگی پاکی را که در ها می. هر فردی با داشتن این ویژگیکندمی

در آیة شریفه  ﴾حَيَوةً  َيِّبَةً﴿، منظور از شده است، تجربه نماید. طبق روایتی از حضرت علی

حَيَوةً  َيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ ﴿

کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى  -از مرد یا زن -هرکس(: »97/)نحل ﴾يَعْمَلُونَ

دادند پاداش خواهیم [ بخشیم و مسلّمًا به آنان بهتر از آنچه انجام مىاى، حیاِت ]حقیقىپاکیزه

دهد که آن را به ( این خبر تأویلی از آیه ارائه می229:482است. )سیدرضی، ح« قناعت»، «داد

سازد. دربارة این تأویل از آیه و ارتباط قناعت با حیات طیبه، مضمون قناعت مرتبط می

 هایی انجام شده که در پیشینة مقالة حاضر مورد اشاره قرار گرفته است.پژوهش

 :نتیجه

کریم  قرآنشناسیم، یک مفهوم روایی است. اما در ای که اکنون از آن میوم اخالقیقناعت با مفه

هایی از ریشة قنع قابل مشاهده نیست، بلکه از طریق تفسیر این مفهوم به صراحت و با کلیدواژه

توان گفت برخی از این شود. در نتیجه مییا تأویل است که این مضمون از آیات استخراج می

ویل هستند و برخی دیگر نیز با تفسیر و یا تأ قرآنعوامل و آثار مصداقی از یک اصل کلی در 

 شود.است که ارتباطشان با مضمون روایی مطرح شده آشکار می

گیری از بافت آیه است توان گفت: گاه بهرهمی« عوامل»های قرآنی اخبار بیانگر مایهامّا دربارة بن

کند ارتباط مفاهیم مذکور در آیه با قناعت را دریابیم، مانند عاملیت تقوا برای قناعت که کمک می

(. گاه نیز سیاق آیات به این امر کمک 282/)بقره ﴾يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًاوَلْ﴿در آیة 

َوإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿کند، مانند عاملیت فراوانی یاد مرگ برای قناعت در آیات می
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وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ  ، تَعْلَمُونَ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ 

(. گاه نیز آیه هیچ تصریحی به مفهوم قناعت ندارد، اما یک اصل 281-280/)بقره ﴾وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

های است، مانند ارائة حکمتی از حکمتکلّی را مطرح کرده که یکی از نتایج توجّه به آن قناعت 

آورد. یا اصل کلی اسوه بودن الهی در تقسیم روزی که قناعت را به عنوان یک نتیجه به بار می

زیستی ، که در نتیجة آن، همة ابعاد زندگی آن حضرت از جمله قناعت و سادهپیامبر

 زیرمجموعة تبعیّت از ایشان خواهد بود.

قناعت نیز باید گفت: در برخی موارد، توجّه به « آثار»های قرآنی اخبار بیان کنندة مایهدربارة بن

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴿کند، مانند بافت آیه است که یک مفهوم را به عنوان اثر قناعت معرّفی می

( که تتمة 7/)طالق ﴾اً إِلَّا مَا ءَاتَئهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًافَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَئهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْس

ها را بر انسان آسان کند. گاه نیز این بافت شود خدا سختیدهد قناعت موجب میآیه نشان می

آیه به عالوة برخی نکات تفسیری است که به کشف ارتباط قناعت و رضایت از زندگر منجر 

مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَئكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُختَالٍ  لِّكَيْلَا تَأْسَوْْا عَلىَ﴿مچون آیة شود، همی

(. در برخی موارد نیز تأویل به دست رسیده از معصوم است که به کشف این 23/)حدید ﴾فَخُورٍ

به تطبیق آن بر  ل که با تأویل امام علیدر سورة نح« حیات طیبه»شود. مانند تأثیر منجر می

 .شویمقناعت آگاه می
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