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 از نظر قرآن، بهترین ســبک زندگی اقتصادی این است که انسان باید در 
تولید بسیار فعال و پرکار و پرتالش وارد شود تا بیشترین تولیدات از جمله 
در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی داشته باشد؛ اما در مصرف مواد غذایی 
می بایســت تعادل را در نظر گیرد و هرگز اســراف و تبذیر نکند، بلکه در 
حوزه مصرف، به اندک آن بسنده نماید تا بخشی را برای آینده ذخیره کند

 قناعت هیچ گاه به معنی تنبلی و مسئولیت گریزی نیست بلکه به تعبیری، در 
مصرف و زندگی پای خود را به اندازه گلیم خویش دراز کردن و چشم نداشتن 
به مال و ثروت دیگران است، اما در عین داشتن چنین روحیه ای، انسان باید 
همواره برای زندگی و رفاه بهتر - در چارچوب عقل و شــرع -  تالش کند.

***
کســی که روحیه و رویه قناعت در مصرف را داشــته باشــد، به آسانی 
می تواند از انواع مشــکالت عبور کند و شــرایط ســخت آینده را کمی 
 برای خویش آســان کنــد و اینگونــه از احتمال گرســنگی در امان 
مانــد و تحریم و خشکســالی و قحطــی و مانند آنها نتوانــد او را از پا 
درآورد، بلکه با اســتواری می توانــد از همه آنها به آســانی عبور کند.

را  قناعت  امیرمومنــان)ع( 
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قناعت  دیگــری  حدیث  در 
و  می دانــد  پادشــاهی  را 
پادشاهی  قناعت،  می فرماید: 
نعمت! خوش اخالقی،  و  است 

بر اساس آیات و روایات، کسی 
زندگی  ســبک  بخواهد  که 
خویش را بر اســاس اصول و 
مقررات اســالمی ساماندهی 
کند و حیات طیب داشته باشد، 
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وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
و آثار ترک آن

قــال النبی)ص(:»لتامــرن بالمعــروف و لتنهــن عن 
المنکر،اولیســلطن اهلل علیکــم شــرارکم فیدعو خیارکم 

فالیستجاب لهم«
پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود: باید امر به معروف و نهی از منکر 
کنید، در غیر این صورت خداوند متعال بدان شــما را بر شما مسلط 
می کند و آن وقت خوبان شما دعا می کنند که این شر از آنها گرفته 

بشود. و این دعا مستجاب نمی شود.)1(
ــــــــــــــــــــــــــ

1- امالی صدوق، ص308

مسلمانی، از ادعا تا واقعیت
پیامبر گرامی اســالم )ص( فرمود:چگونه ادعا می کنی مســلمان 
هســتی، در حالی که مردم از دست تو سالم نیستند؟ و چگونه خود 
را مومن می دانی در حالی که مردم از تو در امان نیســتند؟ و چگونه 
گمان می کنی دارای تقوی هســتی در حالی که مردم از آزار و اذیت 
تو اجتناب می کنند؟ کسی که ادعا کند دوست ما است، ولی به گفتار 

ما عمل نکند، از ما نیست و ما نیز از او نیستیم.)1(
ــــــــــــــــــــــــــ

1- ارشاد  القلوب دیلمی، ص274

قساوت قلب و راهکارهای درمان آن)2(
پرسش: قساوت قلب چیست و چه عواملی موجب می شود انسان به 
این رذیله اخالقی دچار شود؟ راهکارهای درمان و عالج آن کدام است؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این ســؤال به مفهوم قساوت و رقت و عوامل 
قســاوت قلب شــامل: 1- گناه 2- غفلت 3- طول آرزو 4- کثرت مال اندوزی 

پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
راهکارهای درمان قساوت قلب

مرحوم نراقی در جامع الســعادات می فرماید: »اگر کسی به قساوت قلب و 
ســخت دلی مبتال شود و بخواهد آن را از دل برطرف کند و از طرفی بخواهد 
رقت و رحمت را در دل زنده کند، این کار در نهایت صعوبت و مشکلی است. 
به جهت اینکه قساوت در دل یک طبیعت ثانوی به وجود می آورد و انسان به 
آسانی نمی تواند این حالت زشت را ترک گوید.« یعنی اینکه انسان به عنوان 
پیشگیری خیلی باید مراقب باشد که به این حالت قساوت و سبعیت و درندگی 
نرســد، چون اگر مبتال شد درمان و معالجه آن بسیار مشکل است، نه اینکه 
محال و غیرممکن باشد، ولی در نهایت دشواری و سختی است. اما راهکارهای 
درمان و معالجه معموال در دو عرصه انجام می گیرد: 1- عرصه نظری و علمی 

2- عرصه عملی و رفتاری 
الف( عرصه نظری و علمی

1- از نظر علمی به عواملی که منشــأ قســاوت قلب می باشد توجه کند 
مانند: گناه، غفلت و ثروت اندوزی و حب الدنیا و... و تالش و مراقبت نماید که 
از تاثیرگذاری این عوامل کمترین آســیب را ببیند و با علل و اسباب دیگری 
مانند: کثرت یاد خدا، و یاد مرگ و پرهیز از زمینه ها و بسترهای گناه و مقابله 

با هواهای نفسانی جلوی عوامل تاثیرگذار بر قساوت قلب را بگیرد.
2- توجه به آثار قساوت قلب که در چه ابعادی حیات فردی و اجتماعی 
انســان را متأثر کرده و انســان را تبدیل به یک حیوان درنده خو و بی رحم و 
سفاک می کند. ریشه تمامی جنایت های هولناک بشری که در گذشته و حال 
اتفاق افتاده توســط چنین انسان های قسی القلب بوده و در آینده نیز چنین 
خواهد بود. همچنین توجه به آثار زیبای رحمت، رأفت و مهربانی و نرمی که 
ضد قســاوت است در حیات فردی و اجتماعی انسان توجه کند. آری ملکات 
انسان از نظر علمی چنین است تا موقعی که در روح و روان انسان هستند و 
هنوز به عمل خارجی تبدیل نشــده اند، اگر انسان آنها را ترک کند کم کم به 

زوال می روند و از روح انسان محو می شوند.
ب( راهکارهای عملی و رفتاری

تمام اعمال و رفتاری را که در نقطه مقابل قساوت یعنی رقت و رحمت است 
انجام بدهد. مانند: دستگیری از نیازمندان و کمک به همنوعان و معاونت در امور 
خیر و انجام کارهای باقیات صالحات. امام صادق)ع( می فرماید: بر مسلمان ها 
سزاوار است کوشش کنند در اینکه به هم نزدیک شوند و دل ها را به هم نزدیک 
کنند و برای اهل حاجت مواسات کنند و بعضی نسبت به برخی دیگر عطوفت 
و مهربانــی کنند تا اینکه آن طور که خدای متعال امر کرده »رحماء بینهم« 
باشند. )الکافی، ج 2، ص 174( در روایتی دیگر از پیامبر)ص( آمده است که 
»ال یرحم اهلل من ال یرحم الناس« خداوند مهربانی و رحم نمی کند به کسی که 

به مردم رحم نمی کند. )مستدرک الوسایل، ج 9، ص 56(
در روایــت دیگری از پیامبر اکرم)ص( آمده اســت کــه حضرت فرمود: 
»الراحمون یرحمهم الرحمن« خداوند که معدن رحمت اســت به کســانی 
که اهل رحمت هســتند رحم می کنــد. »ارحموا من فی االرض یرحمکم من 
فی السماء« به کســانی که در زمین هستند، مهربانی و ترحم کنید و رقت و 
رأفت داشــته باشــید، آن موجودی که در آسمان )جهت علی( است به شما 

رحم می کند. )همان، ص 55(
جمع بندی و نتیجه گیری 

نتیجه گیری و جمع بندی بحث این است که جهت درمان و معالجه قساوت 
قلب در دو عرصه باید عمل کرد 1- عرصه نظری و علمی که توجه به عواملی 
و منشأ قساوت قلب و آثار آن در حیات فردی و اجتماعی و همچنین توجه به 
عوامل و منشأ رقت قلب و آثار و برکات آن در ابعاد مختلف زندگی می باشد. 
2- عرصه عملی و رفتاری که انجام رفتارهایی است که در نقطه مقابل قساوت 
یعنی رقت و رحمت شامل: کمک به نیازمندان و همنوعان، مشارکت در امور 
خیر و انجام کارهای باقیات و صالحات که دل های انسان ها را نسبت به یکدیگر 

مهربان می کند می باشد.

مفهوم جهاد با نفس 
و ضرورت تعلیم و تعلم علم اخالق 

)بدان ای ســالک راه خدا!( »جهاد نفس که جهاد بزرگ اســت... عبارت 
اســت از غلبه کردن انســان بر قوای ظاهره خود و آنها را تحت فرمان خالق 
 قرار دادن و مملکت را از لوث وجود قوای شــیطان و جنود آن خالی نمودن 

است«)1(
»از باالترین و واالترین حوزه هایی که الزم اســت به طور همگانی، مورد 
تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنوی اسالمی است، از قبیل علم اخالق و تهذیب 

نفس و سیر و سلوک الی اهلل - رزقنا اهلل و ایاکم- که جهاد اکبر می باشد«)2(
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شرح چهل حدیث، امام خمینی )ره( ،ص6

2- صحیفه امام، ج21، ص 426
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 بسنده کردن به اندک خویش به ویژه در مصارف 
اقتصادی، در فرهنگ اصطالحات اقتصادی اســالم 
به نام قناعت تعبیر شده است. رضایت به داشته ها 
به دور از هرگونه طمع و حرص، از مهم ترین فضایل 
اخالقی در حوزه مصرف اقتصادی است؛ زیرا روحیه 
قناعت موجب می شود تا انسان با عفت نفس، به آنچه 
دارد بسنده کرده و برای چرب و نرم بیشتر، دست 
نیاز به سوی دیگران دراز نکند و دچار خفت و خواری 
سؤال نشود؛ زیرا کسی که به اندک بسنده نکند، نه 
تنها به زیاد بسنده نخواهد کرد، بلکه همواره چشم 
به مال و ثروت دیگران داشته و برای کسب آن خود را 
به خواری و ذلت می اندازد؛ اما اگر به همان داشته های 
ولو اندک خویش بسنده کند، عزت نفس خویش را 
صیانت کرده و هرگز خوار و ذلیل نشــود و حرص و 
طمع در او بمیرد. در مطلب حاضر مفهوم قناعت و 
آثار آن تشریح شده و به این شبهه پاسخ داده شده 
که آیا قناعت با تالش و کوشش بیشتر منافات دارد؟

* * * 
قناعت در مصرف یا تولید؟!

قناعت از ریشه قنع در لغت، بسنده کردن به اندک از 
امور دنیایی است که مورد نیاز انسان باشد.)مفردات الفاظ 

قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 685، قنع.( 
قناعت در اصطالح علم اخالق، ملکه ای نفسانی است 

وقــف، گره زدن دنیا به آخرت اســت و با چنین عملی، 
دنیای فناپذیر صبغه ای اخروی پیدا کرده و تا قیامت، خیرات 
و بــرکات مادی آن نصیب جامعه و ثواب اخروی آن در نامۀ 
اعمال واقف ثبت و ضبط می شود. به بیان دیگر، وقف یکی از 
مصادیق بارز باقیات الصالحات و شاید مهم ترین آن باشد. از 
گذشته افرادی خیر و متمول بوده اند که نگاهشان محدود به 
دنیا نبوده بلکه آخرت را نیز در نظر داشته و اموالشان را در 

کارها و راه های نیک و شایسته وقف کرده اند. 
تاریخچه وقف به زمان پیامبر)ص( بازمی گردد و شخص 
رسول اهلل نیز واقف بوده و موقوفاتی از خویش برجای گذاشته 
است. احادیث بسیاری بر این مطلب گواهی می دهد، از جمله 
این حدیث: عبیداهلل حلبی و محمدبن مســلم گویند: از امام 
صادق)ع( درباره موقوفات پیامبر اکرم)ص( و فاطمه)س( سؤال 
کردیم. امام فرمود: موقوفات آنها برای فرزندان هاشم و فرزندان 
مطلّب بود )آقا حســین بروجردی ، منابع فقه شیعه: ترجمه 
جامع احادیث الشــیعهًْ، ج24، ص233( این حدیث تصریح 
دارد که از شــخص پیامبر)ص( و حضرت زهرا)ع(موقوفاتی 

برجای مانده است.
شــرایط و کیفیت و کمیت مال وقفی در وقف نامه ذکر 
می شــود. به بیان دیگر، وقف نامه، شناسنامۀ یک وقف است 
که در آن اطالعاتی دربارۀ واقف، امالک موقوفه، محل مصارف 
وقف، ناظران، متولیان و شاهدان وقف ثبت و ضبط شده است. 
)ســعید کریمی، نگاهی به دو وقف نامۀ حاجیه خانم تاج ماه 

بیگم: خاجه مرجان و صوفیان، ص311(
مال وقف شــده باید طبق شــرایط و ضوابطی که واقف 
تعیین کرده است جریان یابد. در حدیث وارد شده است که 
محمدبن حسن صّفار طی نامه ای به امام حسن بن علی)ع(در 
بــاره اوقاف و روایاتی که از پــدران آن امام در این خصوص 
رســیده است ســؤال کرد. امام با نامه ای پاسخ داد: وقف ها 
)موقوفات ( به خواســت خدای تعالــی بر آن گونه که واقفان 
آنها تعییــن کرده اند جریــان می پذیرنــد )محمدبن علی 

ابن بابویه، ترجمه من ال یحضره الفقیه ، ج6، ص99(.
از طرف دیگرسوءاســتفاده از وقف و تخطی از وقف نامه 
به هیچ وجه جایز نیســت. به طور نمونه رهبر معظم انقالب 
در ارتباط با موقوفات امامزاده شــاه عبدالعظیم حسنی این 

چنین بیان می کنند:
»الزم اســت با دقت و جدیت، به مراقبت و حراست از 
موقوفات  و اموال و عایدات این آستان قدس اقدام کرده و آنها 
را در عمران و نگهداری این بارگاه مبارک و نیز احداث ابنیه  

دهه آخر صفر را به نام »دهه وقف« نامیده اند. بیست وهفتم ماه صفر در تقویم 
رسمی کشور به نام روز وقف نامیده شده است.بیست وهفتم صفر مناسب ترین روز 
برای وقف است زیرا روز بعداز آن یعنی بیست وهشتم صفر رحلت پیامبر)ص( )اولین 
واقف( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( )اولین متولی موقوفات امیرالمؤمنین)ع(( 
است. اگر قرار باشد روزی در سال به نام »روز وقف« نامیده شود، چه روزی مناسب تر 

از این روز)28 صفر(. ولی از سوی دیگر با توجه به عظمت روز بیست وهشتم صفر که 
روز مصیبت و عزاداری سید انبیاء حضرت محمد مصطفی)ص( است از این رو یک 
روز قبل از آن، یعنی 2۷ صفر به نام روز وقف نامیده شد و از سال 13۷۶ شمسی 
روز 2۷ صفر با عنوان»روز وقف« به تقویم رسمی کشور ثبت گردید. مطلب پیش 

رونگاهی است کوتاه به اهمیت و برخی آثار صدقه جاریه وقف.

الزم و انجام خدمات برای زائران و مجاوران و مردم شــهرری 
و نشر و گسترش معارف اهل بیت و در خدمت به محرومین و 
مستضعفین به کار گرفته و از هرگونه سوءاستفاده ای ممانعت 
فرمایید )خامنه ای، سیدعلی، مکتوبات، سال 1369، ص7، حکم 
انتصاب حجت االسالم و المسلمین محّمد محّمدی ری  شهری به 
سمت تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم ،20/ 01/ 1369(

آثار و برکات وقف
انسان های خیراندیش در طول تاریخ همواره در صدد خدمت 

به مردم و برآورده کردن نیازهای قشر کم درآمد جامعه بوده اند. 
آنان برای خدمت به مردم با هزینۀ شــخصی خویش، اماکنی 
همچون آب انبار، بیمارستان، کاروانسرا، مسجد و حوزه علمیه 
احداث کرده و آنها را وقف بر مردم کرده اند تا با گذر زمان این 
اماکن و منافع آن، دست نااهالن نیفتد و جامعه همواره از آنها 

استفاده مادی و معنوی ببرد.
وقف و موقوفات دارای برکات و آثار مادی و معنوی اســت 

که به برخی از آنها  اشاره می شود:
1. کاهش فقر در جامعه با عمل کردن به وقف

ایمان مؤمنان ،یک بُعدی نیست و در عبادتهای شبانه و دعا 

و نیایش خالصه نمی شــود، بلکه از نظر مالی نیز وظیفه الهی 
خود را انجام و سهمی از مال خود را به محرومان و درماندگان 
اختصاص می دهند؛ چه به صورت حقوق واجب چون خمس و 
زکات و چه به صورت ایثار و احسان چون صدقات، مال وقف و 
موقوفات ، قرض الحسنه و انفاق در امور خیر. مؤمنان کمک مالی 
به مستمندان را برای خود وظیفه اخالقی و حّق الزم می دانند و 
آن را به مقدار معّین و با برنامه منظم و با رعایت اصول شرعی، 
جهت رفاه حال و تأمین آسایش محرومان اختصاص می دهند 

)جمعی از نویسندگان، تعالیم قرآنی، ج 6، ص52ـ53(
وقف یکی از راهکارهای از بین بردن فقر در جامعه و دلداری 
دادن فقرا و بینوایان اســت. وقف از مصادیق بارز کار خیر و از 
سنت هایی است که نفع آن عاید جامعه می شود. همواره بزرگان 
دینی جهت ریشه کن کردن فقر در جامعه و برپائی شعائر دینی، 
خیران را تشویق به این عمل خداپسندانه کرده و در کتب فقهی 

نیز فصلی را با عنوان »کتاب الوقف« به آن اختصاص داده اند.
برخی از واقفان، هنگام وقــف، فقرا و نیازمندان جامعه را 
مدنظــر می گیرند و اموال خویش را وقف آنها می کنند. ممکن 
است وقف در قالب پرداخت مستمری به فقرا یا اطعام کردن و 
تهیه خوراک و پوشــاک یا تهیه جهیزیه برای نیازمندان باشد. 
حتی ممکن اســت خانه ای برای ســکونت بی سرپناهان وقف 
شده باشد که برای مدت معینی در اختیار نیازمندان قرار داده 
شود. بنابراین، می توان گفت که وقف در کاهش فقر در جامعه 

و کاستن از فاصله طبقاتی جوامع نقش دارد.  
2. تعظیم شعائر الهی

در آیه 32 از سوره حج چنین آمده است: و هرکس شعائر 
الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست. آیه تصریح 
دارد بر اینکه یکی از نشــانه های تقوا، بزرگداشت شعائر دینی 
است. برخی از واقفان، مال خویش را در راستای تعظیم شعائر 
دینی وقف کرده اند و این نشــان از تقوای چنین واقفانی دارد. 
برخی از نمونه های آن عبارت است از وقف مال برای: عزاداری 
امام حسین)ع(،  ساخت مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه، 
تأمیــن هزینه حجاج و زائران حرم ائمه، هزینه ســاخت حرم 

امامزادگان و تأمین مخارج آنها.
یکی از علماء زمان قاجار در یکی از رساله هایش مطلبی را 
از ماّل محمدباقر مجلســی نقل می کند که در آن اهمیت وقف 
به خوبی درک می شود و یکی از مصادیق تعظیم شعائر الهی است:
»پس در این زمان غیبــت هیچ عمل خیری مانند احیاء 
احادیث و پهن کردن آن نیســت ،چنانکه مشهور است که دو 
خواجه از خواجه سرایان شاه سلطان حسین مرحوم، نزد موالنا 
آخوند ماّل محمدباقر مجلسی  رفتند و عرض کردند که از برای 

ما مکنتی هست و می خواهیم که عمل خیری بکنیم که نفع آن 
برای ما استمرار داشته باشد و از همۀ اعمال نیک، بهتر باشد.  
آن مرحوم به ایشــان فرمود که حّمام یا دّکانی بخرید و آن را 
وقف کنید که منفعت آن را همیشه بدهند و خرج کتابت حدیث 
نمایند و این کار از همۀ اعمال بهتر است. ایشان حّمامی خریدند 
و وقف کردند که منافع آن را که الحال زیاده بر صد سال است، 
صرف نوشتن حدیث می نمایند« )محمدکاظم هزارجریبی، در 

مکتب اسالم: تصحیح رسالۀ فواید لطیفه، ص10_11(
3. ثواب اخروی و معنوی واقف

وقف تجلی ماندگار عمل انســان و احیاء ســنت نبوی  و 

مصداقی از صدقه جاریه اســت. تا زمانی که شیء وقف شده 
باقی است، واقف مأجور است. خوشبختانه این سنت، تا حدی 
به فرهنگ تبدیل شده است و  اشخاص زمین، کتاب، اشیا  و... 

را وقف عام یا خاص می کنند.
وقف از سنت های ارزشــمند از زمان های قدیم تاکنون 
اســت. وقف معاهده ای است که شخص مال و ثروت فناپذیر 
خویــش را به رحمت و مغفرت الهی پیوند می زند و تا زمانی 
که مال موقوفه باقی باشــد، واقف از ثمرات و برکات آن بهرۀ 

معنوی می برد. 
از بــرکات معنوی وقف، ثواب و پاداش معنوی و اخروی 
وقف کننده است. با مرگ، دست انسان از اموال و دارایی های 
خویش کوتاه می شــود و هیچ حقی نســبت بــه آنها ندارد. 
کسی که اموال خود را وقف می کند، به آن رنگ و بوی الهی 
می دهد و تا وقتی که وقف پابرجاست، سود معنوی آن نصیب 
واقف می شــود. وقف یکی از حسنات باقیه و جاریه است که 
 بــا مرگ از بین نمی رود.به عبــارت دیگر وقف، فانی را باقی 

می کند.
امــام صادق)ع(  می فرماید: شــش چیز اســت که پس 
از وفــات مؤمن به او می رســد: فرزندی که بــرای او طلب 
آمــرزش کند، کتــاب یا قرآنی که پــس از او به جای ماند، 
نهالــی که آن را برنشــاند، چاهــیـ که برای بهــره بردن 
مــردم از آبــشـ  آن را حفــر کنــد، صدقه ای کــه آن را 
 جریان بخشــد و ســّنتی که پس از او به کار گرفته شــود. 
)محمدبن علی ابن بابویــه،  ترجمه من ال یحضره الفقیه ،ج6، 
ص111ـ112( در کالم امــام، صدقــه ای کــه آن را جریان 
 بخشد، آمده است. یکی از مصادیق بارز صدقات جاریه وقف 

است. 
4. تقویت دینداری  اشخاص

از بــرکات معنوی دیگر وقف، تقویــت بنیه دینی افراد 
جامعه است. در نظر بگیرید شخص مستمندی دچار بیماری 
شده و احتیاج به بستری شدن و درمان دارد. این شخص به 
 خاطر عدم تمکن مالی، در یکی از بیمارستان هایی که وقف 
فقرا شده است، بستری می شود. بیمار پس از بهبودی خود را 
مدیون واقف می داند و خواه ناخواه و به  طور غیرارادی، تمایل 
به امور معنوی و الهی پیدا می کند. در اموالی که برای تهیه 
نیازهای مستمندان مانند: خوراک و پوشاک یا علم آموزی یا 
تهیه جهیزیه یا...، وقف شده اند، اوضاع به همین منوال است 
زیرا که قلب انســان ها به کسی که به آنها نیکی کرده است، 

تمایل پیدا می کند.

به مناسبت 2۷ صفر روز وقف 

برکات مادی و معنوی وقف

از برکات معنوی وقف، ثواب و پاداش معنوی 
و اخروی وقف کننده اســت. با مرگ، دست 
انســان از اموال و دارایی های خویش کوتاه 
می شود و هیچ حقی نســبت به آنها ندارد. 
کســی که اموال خود را وقــف می کند، به 
آن رنگ و بوی الهــی می دهد و تا وقتی که 
نصیب  آن  معنوی  ســود  پابرجاست،  وقف 
واقف می شــود.  وقف یکی از حسنات باقیه 
و جاریه اســت که با مرگ از بین نمی رود.
به عبارت دیگــر وقف، فانی را باقی می کند.

بردن  بین  از  از راهکارهای  وقف یکی 
فقر در جامعــه و دلداری دادن فقرا و 
بینوایان اســت. وقف از مصادیق بارز 
کار خیر و از سنت هایی است که نفع 
آن عاید جامعه می شود. همواره بزرگان 
دینی جهت ریشــه کن کردن فقر در 
جامعه و برپائی شعائر دینی، خیران را 
تشویق به این عمل خداپسندانه کرده 
و در کتب فقهی نیز فصلی را با عنوان 
»کتاب الوقف« به آن اختصاص داده اند.

قنـاعتوآثـارآن
درزنـدگی

حسن بابایی

که موجب بســنده کردن به میزان نیاز و ضرورت از مال 
میشود، بدون اینکه تالش و رنج برای به دست آوردن بیش 

از میزان نیاز به کار گرفته شود.
)جامع الّسعادات، نراقی، ج 2، ص 102(

به  نظر می رسد که این معنای اخالقی با فرهنگ آبادانی 
زمین که در قرآن مورد تاکید قرار گرفته در تضاد و تناقض 
باشــد که خدا آن را به عنوان تکلیف و مسئولیت انسان در 
زمین به عنوان خلیفهًْ اهلل واجب کرده است)هود، آیه 61(؛ 
زیرا اگر انســان به همان اندک بسنده کند، کار و تالش را 
کنار می گذارد و برای آبادانی و عمران از فکر و عمل هزینه 
نمی کند؛ در حالی که برای آبادانی زمین الزم است تا انسان 
از بیشــترین ظرفیت فکری و عملی خویش بهره گیرد تا 

بتواند به این تکلیف عمل کند.
برای درک بهتر معنا و مفهوم قرآنی قناعت، بهتر است 
که تأمل بیشتری در آیات و روایات شود تا معلوم شود که 
آیا قناعتی که در قرآن و روایت بیان شــده با تکلیف کار 
و تالش برای آبادانی زمین در تضاد و تناقض است یا نه؟ 
خدا در قرآن یکی از شعائر الهی را قربانی در حج دانسته 
است. آنگاه بیان می کند که این قربانی به کسانی داده شود 
؛  که این خصوصیت را داشته باشند: َوأَْطِعُموا الَْقانَِع َوالُْمْعَتَرّ

از گوشت قربانی طعام ساخته و به قانع و معتر بخورانید.
)حج، آیه 36(

در جایی دیگر نیز می فرماید: َوأَْطِعُموا الَْبائَِس الَْفِقیَر؛ 
و از آن گوشت، طعام ساخته و به بائس فقیر بدهید.)حج، 
آیه 28( در این آیه بائس فقیر با واو به کار نرفته است؛ پس 
مراد گروهی از فقیران هستند که در حالت بائس هستند. 
بائس کسی است که دچار بلیه و مصیبتی شده باشد و از 

امری خائف و هراسان است. 
اما امام صادق)ع( درباره اطعموا القانع و... فرمود: قانع 
کسی اســت که به آنچه به او می دهی راضی می شود و 
نســبت به آن ناراحتی،  ترش رویی و دهن کجی نمی کند. 
)الکافی، ج 4، ص 499، ح 2؛ تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 
498، ح 134( در حالی که المعتّر از ماّده َعّر )بر وزن َشّر 
و بر وزن ُحّر( در اصل، به معنای بیماری َجَرب اســت که 
عارض بر پوســت بدن انسان می شود؛ و کسی است که به 
ســراغ تو می آید و سؤال و تقاضا می کند و ای بسا به آنچه 
می دهی راضی نشود و اعتراض کند. پس به سؤال کننده ای 
که به سراغ انسان می آید و تقاضای کمک می کند و ای بسا 

زبان به اعتراض می گشاید معتّر گفته شده است.
عالمه طباطبایی در المیزان نوشته است: قانع فقیری 
اســت که به آنچه داده ای قناعت کند، خواه سؤال کند یا 
نه، اما معّتر آن اســت که پیش تو آمده و تو را قصد کرده 
اســت، کافی از امام صادق)ع( در ضمن حدیثی نقل کرده 

که فرمود: ... اَلْقانُِع الَّذی یَْرضی بِما اَْعَطْیَتُه َو ال یَْســُخُط َو 
ُر الْماُر بَِّک لَِتْطَعَمُه؛  ال یَکلَُح َو ال یَلَوی َشْدَقُه َغَضباً، َو الُْمَعَتّ
قانع محتاجی اســت که به آنچه به او می دهی راضی شود 
و غضبنــاک نگردد و چهره درهم نکشــد و دهانش را از 
روی خشــم، کج نکند و معتّر کســی است که از کنار تو 
عبــور می کند تا نظری بر او افکنــی و به او غذایی دهی.. 
)الکافی، ج4، ص499؛  من الیحضره الفقیه، ج2، ص493؛ 

وسائل الشیعه، ج14، ص167(
به هر حال، قانع بر اساس آنچه اهل البیت)ع( در بیان 
آن فرموده اند، نیازمندی است که به هرچه به دستش داده 
شود، بسنده می کند.  این حالت ناظر به حوزه مصرف است، 
نه تولید؛ لذا، در تضاد با حوزه تولید و کار و کوشش نیست. 
بنابراین، شخص می تواند قانع در مصرف باشد و به همانچه 
در دســت دارد برای مصرف بسنده کند، و دست به سوی 
دیگــری برای بهبود وضعیت خویش دراز نکند، ولی برای 

بهبود کار و زندگی اش تالش کند. 
پــس اگر اصطالح قناعت به حوزه مصرف توجه دارد، 
باید گفت که آیاتی دیگر همین معنا را می رساند، از جمله 
آیه: گفت: هفت  سال پی درپی می کارید؛ پس از آنچه درو 
کردید- جز اندکی را که می  خورید- باقی را در خوشه  اش 
واگذارید.)یوسف، آیه 47( به این معنا است که انسان باید 
کار و تالش در تولید داشــته باشد، ولی در هنگام مصرف 
میانه روی و قناعت را در پیش گیرد تا از مشکالت عبور کند.

از ایــن آیه و همانند آنهــا می توان دریافت که از نظر 
قرآن، بهترین سبک زندگی اقتصادی این است که انسان 
می بایســت در تولید بســیار فعال و پرکار و پرتالش وارد 
شــود تا بیشــترین تولیدات از جمله در حوزه کشاورزی 
و امنیت غذایی داشــته باشــد؛ اما در مصرف مواد غذایی 
می بایســت تعادل را در نظر گیرد و هرگز اسراف و تبذیر 
نکند، بلکه در حوزه مصرف، به اندک آن بســنده نماید تا 
بخشی را برای آینده ذخیره کند؛ چرا که فردا هم روز خدا 
است. کسی که در مصرف قناعت نداشته باشد، با مصرف 
زیاد در یک روز یا ماه، ممکن اســت برای روزها و ماه های 

دیگر ســال چیزی نداشته باشد و چنین روحیه و رویه ای 
نادرست است؛ زیرا بدون پیش بینی آینده و در نظر گرفتن 
آن، مصرف همه محصوالت و تولیدات می تواند مشکالتی 

را در آینده موجب شود. 
نکته مهــم اینکه قناعت هیچ گاه بــه معنی تنبلی و 
مســئولیت گریزی نیســت بلکه به تعبیری، در مصرف و 
زندگــی پای خود را به انــدازه گلیم خویش دراز کردن و 
چشم نداشــتن به مال و ثروت دیگران است، اما در عین 
داشتن چنین روحیه ای، انسان باید همواره برای زندگی و 

رفاه بهتر - در چارچوب عقل و شرع - تالش کند.
زندگی خوش، با قناعت

بر اساس آیات و روایات، کسی که بخواهد سبک زندگی 
خویش را بر اساس اصول و مقررات اسالمی ساماندهی کند 
و حیات طیب داشــته باشد، می بایست در زندگی قناعت 
کند)نحل، آیه 97(؛ زیرا از پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( درباره 
آیه: فلنحیّینه حیوهًْ طّیبهًْ پرسش شد، حضرت فرمود: آن 

قناعت و رضایت به تقسیم روزی از جانب خداوند است.
)مجمع البیان، ج 5-6، ص 593؛ الکشاف، ج 2، ص 633(

همچنین امیرمومنان)ع( در تفسیر حیات طیب آن را 
قناعت دانسته است؛ آن حضرت در پاسخ به پرسش از آیه 
؛ مقصود، قناعت  فلنحییّنه حیاهًْ طّیبهًْ، فرمود: ِهي، الَقناَعهًُْ
است.                              )نهج البالغهًْ، الحکمهًْ 229(

امیرمومنــان علی)ع( نیز در این باره می فرماید: اَطَیُب 
؛ خوش ترین زندگی، زندگی با قناعت است. الَعیِش الَقناَعهًُْ

)تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص391، ح 8982( پس اوج 
حیات طیب همان زندگی آکنده با قناعت در مصرف است 
که انســان را از اسراف و تبذیر و نیز درخواست از دیگران 

در امان نگه می دارد و عفت و عزت انسان را حفظ می کند 
و از ذلت و خواری دور می سازد.

این قناعت نسبت به قسمت روزی برای آن است که انسان 
حسادت نسبت به روزی دیگری نداشته باشد یا حرص و طمع 
از خود نشان ندهد یا جزع و فزع نکند؛ زیرا کسی که به قسمت 
خویش قانع و راضی نباشــد، خود را به آب و آتش می زند و 

گرفتاری های زیادی را برای خود و دیگران ایجاد می کند.
بر این اســاس می توان گفت که روحیه قناعت و رویّه 

صرفه جویی، راهی درست برای گرفتار نشدن به گرسنگی 
و کمبودها، هنــگام پیش آمدهای ناگوار است.)یوســف، 
آیات 47 و48( این امر به ویژه در دوره های ســختی چون 

خشکسالی، قحطی و تحریم الزم و ضروری است؛ زیرا بدون 
روحیه و رویه قناعت نمی توان از مشــکالتی از این دست 

عبور کرد.)همان( 
آثار قناعت در مصرف

چنان که گفته شــد، قانع اقتصادی کسی است که در 
تولیــد و کار کم نمی گذارد، بلکه به حکم وظیفه و تکلیف 
الهی، تالش بســیار می کند تا بــه آبادانی و عمران زمین 
بپردازد و بیشترین تولیدات را داشته باشد؛ اما وقتی خدا 
از پس همه تالشــش چیزی به عنوان قسمت، روزی به او 
داد، به همان قانع بوده و جزع و فزع نداشــته و حرص و 

یا قطعی داشــته باشد. به ســخن دیگر، حتی اگر شرایط 
ســخت آینده به عنوان قطع و یقین نباشد، بلکه احتمالی 
باشد، روحیه و رویه قانع در مصرف، مصرف به کمترین و 
اندک آن است؛ و اگر شرایط سخت یقینی و قطعی باشد، بر 
اساس پیش بینی ها، نیز تالش می کند تا قناعت طبع داشته 
باشد و بیش از ضرورت و نیاز مصرف نکند.)یوسف، آیه 47(
بی گمان کســی که روحیه و رویه قناعت در مصرف را 
داشته باشد، به آسانی می تواند از انواع مشکالت عبور کند 
و شــرایط ســخت آینده را کمی  برای خویش آسان کند 

و این گونــه از احتمال گرســنگی در امان ماند و تحریم و 
خشکســالی و قحطی و مانند آنها نتواند او را از پا درآورد، 

بلکه با استواری می تواند از همه آنها به آسانی عبور کند.
)یوسف، آیات 47 و 48(

امیرمومنــان علی)ع( در این باره می فرماید: َمِن اقَتَصَر 
؛  َعهًِْ أَ َخفَض الَدّ َعلی بُلَغهًِْ الَکفاِف َفَقِد انَتَظــَم الراَحهًَْ َو تََبَوّ
هر کس به مقدار کفایت، قناعت کند، آســایش می  یابد 
و برای خویش زمینه گشــایش فراهم می کند.)کافی، ج 
8، ص 19- نهج البالغــه، صبحی صالح، ص 540، حکمت 
371( پس دستیابی به آرامش و راحتی در زندگی در گرو 
قناعت است و کسی که قانع باشد، آینده اقتصادی خویش 

را تضمین کرده است.
انسان مومن می بایســت در دنیا قناعت در مصرف را 
سرلوحه زندگی خویش کند؛ زیرا این گونه است که انسان 
بهترین زندگی را در دنیا تجربه خواهد کرد؛ زیرا امیرمومنان 
علی)ع( می فرماید: َما أحَســَن باإلنساِن أن یَقَنَع بالَقلیِل و 
یَجوَد بالَجزیِل! چه زیباست برای انسان که به اندک بسازد 
و فراوان ببخشد!           )غررالحکم، شمار حدیث 9660(
امــا فقدان قناعت به معنــای فقدان عزت  وگرفتاری 
در ذلت و خواری اســت که انســان را بدبخت می کند؛ از 
همیــن رو امام علی)ع( می فرماید: ِمن ِعــِزّ النفِس، لُزوُم 

؛ پایبندی به قناعت، از عّزت نْفس است. الَقناَعهًِْ
)غررالحکم، شمار حدیث 9452(
برخی گمان می کنند که ثروت همان بی نیازی است، 
در حالی که قناعت همان بی نیازی و غنای واقعی اســت؛ 
چرا که در روایت اســت: خداوند متعال به داوود)ع( وحی 
کرد: َوَضعُت الِغنی في الَقناَعهًِْ و ُهم یَطُلُبونَُه في َکثَرهًِْ الماِل؛ 
فال یَِجُدونَُه؛ من توانگــری را در قناعت نهاده ام، اما مردم 
آن را در فراوانــی مــال می جویند؛ از این رو نمی یابندش.
)بحاراألنوار، ج 78، ص 453، حدیث21( بر همین اساس 
است که امیرمومنان)ع( قناعت را مال بی پایان)کنزالعّمال، 
شــماره حدیث 7080(  و بی نیازی و غنای واقعی دانسته 
است.                          )غررالحکم، شماره حدیث 22(
در حدیــث دیگری قناعــت را پادشــاهی می داند و 
می فرماید: کفی بالقناعهًْ ملکاً و بحسن الخلق نعیماً؛ قناعت، 

پادشاهی است و خوش اخالقی، نعمت! 
)نهج البالغه، حکمت 229(

طمــع نمی ورزد؛ و اگر از نظر مالــی در تنگنا قرار گرفته 
به هر چیزی که از طرف خدا توســط دســت مردم به او 
می رسد، بسنده می کند و عفت می ورزد و خواسته بیشتری 

را مطرح نمی کند.
همچنین قانع در مصرف چیزهایی که در اختیار دارد، 
به اندک آن بســنده می کند و راه اسراف و تبذیر در پیش 
نمی گیرد؛ بلکه در مصرف روزانه نیز به گونه ای رفتار می کند 
تا پس اندازی برای روزها و شــرایط سخت آینده احتمالی 


