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 چکیده 

توان گفت قناعت در لغت به معنای راضی در این نوشته و تحقیق بر اساس کتب لغت قناعت بررسی شد که می

راضی بودن و اکتفا به  بودن به قسمت است و با توجه به کتب اخالقی و روائی قناعت در اصطالح به معنای 

باشد. قناعت آن است که انسان دل ضروریات زندگی تعریف گردیده است. این تعریف مقابل مفهوم حرص می

قناعت در قرآن دو مرتبه و در روایات بسیار ی به دنیا نبندد و به هر چه از آن روزیش شد خشنود باشد. واژه

سیری و روائی از جمله عواملی که باعث ایجاد قناعت است استعمال شده است. با توجه به مطالعه کتب تف

شامل: تقوا، توجه به زیردستان، تفکر در آثار قناعت و توجه به سیره اهل بیت و سخنان ایشان است. قلمرو 

قناعت در مطامع و بهره  گیری انسان از امور مادی و شهوانی دنیاست. قناعت دارای آثار دنیوی و معنوی 

آید که از جمله آثار فردی آن:گوارا شدن زندگی در غالب رفتار فردی و رفتار اجتماعی پدید می زیادی است که

باشد. این امور به آمال سعادتمندی قانع و عزتمندی مینیازی از دیگران است. برکت، کوتا هیدر دو سرا و بی

راضی است درخواست و شود. قانع چون کمک قناعت سبب اصالح نفس و رضایت مندی خدا از انسان می

ریشه کن شدن فقر،  اما آثار اجتماعی قناعت از جمله شامل: شمرد .نیازی از دیگران ندارد و خود را دارا می

خورد و چشم برقدرت خالق یکتا دوخته، پس خود کفایی جامعه است. جامعه خود کفا از دسترنج خود می

مینه ساز افزایش جمعیت در جوامع بشری امروزاست. زیرا ذلیل در برابر بیگانه نخواهد شد. همچنین قناعت ز

علل اقتصادی باعث کاهش رشد جمعیّت  شده است امّا اگر انسانها  بر اساس دستورات خالق خویش عمل 

کنند این مسائل نیز قابل رفع واغماض بود. اثر دیگر قناعت آسان گیری در ازدواج است: نکته ای که بشر امروز 

دانست ، فراموش کردن هدف از زندگی در این دنیا است و الّا به دنبال آسایش مطلق نبود و میاز آن غافل است

گشت. از آثار دیگر نباید آن را در این دنیا جستجو کند و در نتیجه ازدوا ج و یا هر امر دیگری بر او آسان می

ی اسالمی و امنیت و آرامش عهقناعت، آرامش و امنیت اجتماعی است. در اسالم سعادت و عزت و اقتدار جام

آن مهم است، این امر در پرتو حریص نبودن افراد آن نسبت به یک دیگر برای رسیدن به مطامع مادی ممکن 
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