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 هشتم جلسه

 (ها ارزش ضد)خواری و ذلت دوم: عوامل حکمت

 (انسان ذلت و تحقیر در ورزی طمع نقش)اول:  بخش

  اینگونه آمده است: ،البالغهنهج هایحکمت از دوم حکمتدر  رضی سید نقل مطابق

 را خود سازد آشکار را خود های سختی راز کهآن و کرده پست را خود بپوشاند ورزی طمع با را جان کهآن

 .است کرده ارزش بی را خود کند حاکم خود بر را زبان کهآن و ،کرده خوار

 :شرح حکمت

 : از شودمی کوتاه یجمله سه و بخش سه بر شامل علی نامؤمنامیر کالمسخن و 

 را خود نفس ،دبپوشان خود به را طمع لباس که کسی هر. (ورزی طمع)  -1

 به ،است کرده تحقیر و ساخته معیوب را خود ،است شمرده کوچک را خودش وجود ،است کرده حقیرت

 .است کشانده ذلت به و کرده ذلیل را خودش تعبیری

 و هاختیس ازو  کند شکوه علناً که کسی هر .(ها سختی از شکایت) -2

 عبارت، این در البته است؛ داده رضایت خواری و ذلت به بردارد چهره دیگران پیش هایشگرفتاری

خص شود مش باید حال دارد،  ،البالغهنهج نسخ از بعضی در ، ولیدارد 

 .بشود روشن جایگاه تا متعدّی یا بدانیم الزمباید  را که

 رها را زبانش که سیک فرمود: .(زبان دننکر کنترل و نمودن رها، ) -3

 او بر امیر یو زبان کسی هر است، کرده ذلیل و حقیر وجودشدر  را خودش سازد امیر خودش بر و کند
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 امیر وا لسان کهاین نه باشد سانلّا امیر باید انسان اسالم فرهنگ در .است داده ذلت و خواری به تن باشد

 ادهد ذلت و خواری به تن انسان است که جااین در ،انسان امیر شد لسان و شد برعکس اگر ،باشد اإلنسان

 .است

 .کنیم بررسی باید را جهت چند ،بودیم داده علی نامؤمنامیر کلمات شرح در که ایوعده به جهت

 (انسان ذلت و تحقیر در ورزی طمع نقش)  :اول بخش

 :حکمت سند

 یمبپرداز بدان باید البالغهنهج هایحکمت شرح در که یو جهت محور اولین نمودیم بیان هم قبالً چنانکه

 .است حکمت این سند بررسی

 در ای است البالغهنهج در منحصر امام سخن این آیا ببینیم که است این هم سندی بررسی از مقصود

 آمده البالغهنهج غیر یا و البالغهنهج در دیگر یفرد روایت با و دیگر جای درآیا  ؛است آمده هم دیگر جایی

 ه؟ن یا بکنیم پیدا هم رضی سید از لقب دیگر جایی در را کالم این نقل توانیممی آیا خیر؟ یا است

 به ،است شده آورده حکمت یک قالب در که قصار کلمات از نمونه سه این خوشبختانه :گفت باید اینجا در

 مالک به علی امیرمؤمنان وصیّت و سفارش در ،آمد خواهد بعدی هایحکمت در که دیگر محور دو ضمیمه

 ردهک نقلآن را  العقول تحف در زیستهمی رضی سید از قبل که انیحرّال شعبه ابن که است آمدهنیز  اشتر

 .است

ای امهنآن  از غیر اشتر مالک به امام سفارش و وصیّت از مقصودمان که است روشنواضح و  بسیار البته

 .است آمده البالغهنهج 33 نامه در و به عنوان عهدنامه مالک اشتر نوشته اشتر مالک به امام است که

  :است آمده چنین این العقول تحف در
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و   

! مالکاى  این سخن را از من بشنو و به خاطر بسپار. !مالکاى  فرمود: اشتر مالک به علی امیرمؤمنان

را  خویشتنو هر که طمع به خود راه دهد  کم ارزش است. پذیر است،جوانمردى آن کس که یقینش آسیب

ر ه ت.تن به ذلّت داده اس نمایدبازگو  دیگرانخود را به  زندگى[ مشکالتو هر که سختى حال ] خوار گرداند.

خود را به دست  اختیارهر که . پست نموده است خویشتنخود را نزد  را از راز خود آگاه ساخته، دیگرانکه 

 .ساخته است هالکزبانش بسپارد خود را 

این گونه نقل کرده است:  مرحوم شیخ عباس قمی هم در 

 

 مالک به امام نصیحت و موعظه همان از بخشی حقیقت در هم حکمت این که دارد احتمال این بنابر

 اختصاص حکمت اینپس  .است آورده البالغهنهج در را آن از ایپاره رضی سید مرحوم که است بوده اشتر

 و کند اشکال ،کند ایجاد خدشه آن در بتواند کسی که کردهن نقل را آن رضی سید فقط و ندارد البالغهنهج به

 قلن سخن این هم دیگر جاهای در بلکه ،است آورده البالغهنهج در فقطآن را  چگونه رضی سید که بگوید

  .است شده

  شناسیواژه

                                                           
 .201، ص: تحف العقول - 1
 .333، ص: 4سفينة البحار، ج - 2
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 ینا در که یمفردات و واژگان برخی .است حکمت این شناسیواژه بحث ،کنیم بررسی باید که دومی جهت

 را ملهج آن مفهوم و بگذاریم هم کنار را مفردات این بتوانیم تا مشوی آشنا آن با و باید شده برده بکار حکمت

 رداتمف و واژگان باید اول؛ لذا کنیم دریافت آن از را امام مقصود و مراد بتوانیم همچنین و بیاوریم بدست

 بینیمب بعد ،بدهد را خودش مفهوم و معنا جمله تا بگذاریم هم کنار سپس کنیم، معنا یکییکی راحکمت  این

 مقصود که است کار در ایقرینه یا ،است همین هم امام مقصود ، آیادهدمی ظاهر در جمله این که ییمعنا

  ؟است دیگری چیز امام

در ظاهر از نظر  علی امیرمؤمنان کلمات و بیانات از کلمه سه و جمله سه جااین در کهاین جهت به

 هشد نگاه آن به منظر از یک و آمده حکمت یک در جمله سه هر اما ،باشد مستقل ایکلمه تواندمیمعنایی، 

  .است

  .کند پیگیری را موضوع یک ،جمله سه با جااین خواستهحقیقت  در علی امیرمؤمنان

 خودش هرا ب طمع باشد و ورز طمع که کسی هر  حضرت فرمود: .1

 ورزیطمع آمدپی جااین در حضرت است. کرده ذلیل را خویش نفس دهد، قرار خودش شعار و بچسباند

  فرماید.می بیان را باشد ذلت که

بگوید تن  اراآشک را هایشسختیو  هاگله که کسی آن حضرت فرمود: .2

  .است داده ذلت به

 باز ،دهد قرار ودشخ امیر را لسانش کس هر و،  حضرت فرمود: .3

  .است تذلّ از سخن در همه این سه جمله است کرده ذلیل را نفسش

 -3 لسان رهایی -2 ورزیطمع -1 :دکنمی بیانعامل به ذلت افتادن انسان را  3حضرت در این حکمت 

  .هاسختی و هاشکایت کردن لنیع



 البالغههای نهجشرح حکمت

5 

در پی خواهد  عوامل اینکه  اینتیجه به بلکه ،ندارد عامل خود به کاردر اینجا  علی امیرمؤمنان اما

 ؛تاس ثالثه عوامل این ینتیجه ،اینجا در امیرمؤمنان خطاب و سخن مالک . به تعبیریدارد داشت کار

 ذلت و آدمی ذلت ،نفس ذلت ،است ذلت هم نتیجه آن ودر پی خواهد داشت  نتیجه یک ،عامل سه این

  .است انسان

 اگر .دهد می تشکیل را البالغهنهج هایحکمت از یحکمت در مجموع که است کوتاهی یجمله سه هااین

 هتج به اما ،گیرندب قرار جداگانه و مستقل عنوان سه تحت توانندمی و هستند مستقل موضوع سه هااین چه

 یقتحق در هم خصلت سه هر و است خصلت سه این زشت آمدپی و سوء نتیجه بیان امام سخن پایه اینکه

 اینجا ما که داد قرار عنوان یک در را امام سخن بخش سه هر توانمی لذا ،دارند مشترک آمدی پی دارای

 .کردیم انتخاب برای آن (ها ارزش ضد)خواری و ذلت عوامل)با نام  را جامع عنوان یک و کردیم عمل چنین این

 مباحث با مطالب عمق تناسب رعایت و مساله اهمیت جهت به مزبور حکمت توضیح و شرح مقام در اما

 .خواهیم پرداخت آن بررسی به مستقل طور بهو  بخش سه در ،شده ارائه

 ها در این حکمت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد عبارتند از:ی آنهایی که باید دربارهاما واژه

1.  

 .تهس  آن ثالثیأصلی  یریشهو  ماضی فعل ،واژه این اندفرموده لغت ارباب کهچنان

، ظاهراً ثالثی آن الزم باشد و شودمی غیر به متعدّی ولی ،است الزم خودش

: شودمی گفته لذا عتاب کردن و تحقیر کردن است؛ 

 ،داد چون غیبت مردم را انجامگوید: )می

و کوچک شمرد؛ به او گفت: چرا غیبت مردم را  هوی هم عیب از او گرفت، بر او عتاب کرد، وی را تحقیر کرد

اند:در لغت فرمودهکرد او را تحقیر نمود. را می کنی، و به جهت اینکه غیبت مردممی

 رتحقی ، او را به ذات خودش تحقیر نکرد،به جهت این کاری که انجام داد به کارش ایراد گرفت
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 یکار خاطر به ،است داده انجام شخص که است فعلی خاطر به بلکه ،نیست شخص خود ذات خاطر به شخص

 .باشد می داده انجام که

 .:شودمی برده شود، افعال باب به وقتی و

 را اشوظیفه که کسی ،کرد قصور وظیفهانجام در ،کرد کوتاهی یعنی، 1(). 

 شمرده کوچک و کرده تحقیر را خودش حقیقت در ،باشد داشته قصور وظیفهانجام در و ندهد انجام درست

 .است

 :است گفته را سخن و حرف همین شبیه هم العروس تاجدر  زبیدی

 در گیردب عیب عبیداهلل بن عمربر  خواستهمی که کسی مثالً شود می برده بکار کلمه همین مه عرب اشعار در

:گویدمی ،داده قرار خطابگونه وی را این خودش اشعار

 دنسرزنش کرده بود از روی ترسعمر بن عبید اهلل بن معمر را  کهکعب االشقری خطاب به برخی از خوارج 

 گفت:

 هکدر حالی هستی، تو او را تحقیر کردی و کوچک شمردی!عمر بن عبید اهلل عیب گیرنده بر ای کسی که 

 خبریبی روی از سخنت را ،دانستینمی که زدی حرفی تو نسبت به آن علم نداری.که  یگفت چیزیی درباره

 .کردیمی صحبت دلیل با کردی بیان که عیبیدر مورد  ،گفتیمی سخن علم روی از که بود خوب ؛زدی

                                                           
 .العرب لسان - 1
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:دارد گونهاین دیگر یشعر در یا

 .گرفتممی عیب گونهاین لیلی بر من :گویدمی

 یعنی. است شمردن کوچک و کردن تحقیر ،کردن جویی عیب معنای به( ) واژه این بنابر

 .است انسان وجود خود اینجا در نفس از مقصود که است روشنواضح و  بسیار. شمرد کوچک را خودش

2. . 

 عارشُ به آن فارسی در که ؛است اصل و ریشه همین از نیز شعار که همانگونه است شعر ریشه از، 

 .است ریشه همین از و آمده مفهوم و معنا همین به عارشِ هم عربی درو  گوییممی

 مه انسان زیر لباس به ،است انسان همراه و چسبیده انسان بدن به که است مویی همان شعر این بر بنا

 .است انسان مالزم همیشه و چسبیده انسان بهکه  چیزی آن یعنی ،گویندشعار می

 اینکه یعنی ،کنندمی انتخابرا  شعاری خودشان رویکرد برای هاگروه و احزاب ،هادولت که هم امروزه

 رویکرد آن به و کرد خواهیمحرکت  رویکرد و عنوان این باو همراه  مالزم مان لیتمسؤ یدوره در ما :گویندمی

 .شویمبود و از آن جدا نمی خواهیم ملتزم

 خواهد بودن شعار از همیشه مالزم با آن باشد، و اال و نشود جدا دهنده شعار از هرگز باید شعار بنا بر این

 .افتاد

 طمع به ملتزم هک کسی ،بچسبد طمع به که کسی  :فرمودلذا حضرت 

 و ؛شود آن به ملتزم و بچسبد آن به ،دهد قرار خودش شعار را طمع ،باشد ورز طمع همیشه یعنی ،بشود
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 کوچک و کرده حقیر را خودششخص  این ،بدهد قرار خودش یسیره بدهد قرار خود ندَیْدَ علما تعبیر به

 .است هشمرد

3.  

 :گویدمی گونهاین اصفهانی راغب ، لذاهست هم قرآنی واژگان جزء چون ،طمع ؛است عمَطَ سوم یواژه

 

 آن به و میل شهوت روی از چیزی سوی به پریدن ،طمع: گویدمیگونه معنا کرده است، را این طمعوی  

 نآ دنبال و به پردمی به سمت آن دارد او سوی بهکه  ایعالقهو  وابستگی ، میل،شهوت که ایبه اندازه ،است

 .رودمی

  :نویسدگونه میطمع این یدرباره اقوال نقل از بعد التحقیق در نیز صطفویم

  

                                                           
 «.والطمع»في المفردات: - 1
 .327، ص: 11 تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 2
 وصا  خص خوب و مفيدی بسيار کتاب اما نيست، قديمی است که مصطفوی آن را نوشته است، گرچه لغت باب ديگر در کتابی ،التحقيق - 3

 شايد ،است فن اين ِخّريط اصفهانی است و ايشان تأليف راغب که قرآن مفردات از بعد گفت بشود شايد که است قرآنی واژگان شناخت برای
که در اين باب نوشته  است جلد 3 الحکيم و مشتمل بر القرآن کلمات فی التحقيق نام به است کههای مفيدی تحقيق يکی از کتابلگفت که ا بشود
در  چندين جلد است و که مشتمل برهاست هم جزء آن کتاب الصافی و نوشته شدهطور مفصل های بسياری در اين باب بهالبته کتاب ؛استشده

 نوشته شده است.اين باب 
 .111، ص: 7التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج - 4
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 ،نیکمیننیازی یعنی شما در نفس خود احساس بی ،است نفس استغناى مقابلچیزی است که  آن ،طمع

شود تمایل نفس به سوی و مقابل استغنا می ی،شما اهل طمع ن است.وقت احساس نیاز کرد درطمع ورزیدن 

  .است او دست از خارج ، یعنیدست خودش هم نیستدر که است چیزی 

به این  ،باشدخودم میدر اختیار در دست خودم و  کهکنم من تمایل به چیزی پیدا میهست  زمانیک 

ه تمایل ب ،تمایل به آن چیزی است که در دست دیگری است ،طمع :فرمایدمی ، بلکهشودطمع گفته نمی

حالل است و  وگاهی مباح  تواز دست بودن خارج این حال  ،کنی که خارج از دست توستچیزی پیدا می

 خارج هو ما الى)اما تمایل نفس  ،گاهی حالل است و گاهی حرام است باشد؛میگاهی هم مباح نیست و حرام 

 .می باشد است او دست از خارج(، به آنچه که دهی عن

است دنیادوستى آثار از و مهلکه صفات از صفت این

 

و این طمع کردن قبیح شمرده  نیست، آن مستحقّ ورزندهطمع اگرچه است مستحسن امر، به طمع گاهى

 شود، بلکه طمع مستحسن و نیک است، زیرا تمایلی که دارد تمایل درست و صحیحی است.نمی

 

 لتمای و آرزو مثل ،نیست او حقّ که چیزى به رسیدن تمایل مانند ،است قبیح و مذموم طمع، نیز گاهى و

ندارد استحقاقى هیچ او و است او غیر دست در که چیزى به
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ْعُروفً  قَْوًل  َوقُْلنَ  َمَرض   قَْلبِهِۦ فِى ٱلَِّذىْطَمَع فَيَ  بِٱْلقَْولِ  تَْخَضْعنَ  فََل  ٱتَّقَْيتُنَّ إِِن  اگر تقوا پیشه کنید؛  ،امَّ

 !دما طمع کنند، و سخن شایسته بگوییانگیز سخن نگویید که بیماردالن در شای هوسپس به گونه

 پس این تمایل به آن چیزی است که برای او جایز نیست، و وجه صحیحی برای این تمایل وجود ندارد.

ْنهُمْ  ٱْمِرئ  أَيَْطَمُع ُكلُّ ...  َكفَُرواْ  ٱلَِّذينَ فََماِل  شود که با میاین کافران را چه  ،2نَِعيم   َجنَّةَ  يُْدَخلَ  أَن مِّ

در بهشت پر نعمت الهی  آیا هر یک از آنها )با این اعمال زشتش( طمع دارد که او راد ... آینسرعت نزد تو می

 ند؟!وارد کن

 مهیّا و آماده نشده است. و شرایط آنکه اسباب است  امریاین گرایش به 

ْمُدوًدا  َماًل  ۥَوَجَعْلُت لَهُ  *َذْرنِى َوَمْن َخلَْقُت َوِحيًدا  ا خود به مرا با کسی که او ر ثُمَّ يَْطَمُع أَْن أَِزيدَ  ...مَّ

 !هم طمع دارد که بر او بیفزایمباز ...  ای قرار دادم،همان کسی که برای او مال گستردهر! ام واگذاتنهایی آفریده

 بدون استحقاق و بدون جهت(

 و او برای آن آماده باشد،اما طمع نیک و مستحسن، زمانی است که تمایل به امر نیک و مستحسن صحیح 

 ؛کندمی هم فراهمو مقدمات آن را  وسایلشود و می

                                                           
 .33/32األحزاب:  - 1
 .33-70/36المعارج:  - 2
 .15-74/11المدثر: - 3
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ـ َتِى لِى يَْغفِرَ  أَن أَْطَمعُ  ٱلَِّذى  وَ  ينِ  يَْومَ  َخِطي   . !دارم گناهم را در روز جزا ببخشد طمعو کسی که  ،1ٱلدِّ

لِِحينَ  ٱْلقَْومِ أَن يُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع  َونَْطَمعُ  ـٰ ن ما را در زمره صالحان در حالی که آرزو داریم پروردگارما ،2ٱلصَّ

 ؟!قرار دهد

نَآإِنَّا نَْطَمُع أَن يَْغفَِر لَنَا َربُّنَا َخطٰـَ  ـٰ  ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد، ،3يَ

 :کهخالصه این

یعنی شما  ،ورزیپس طمع ؛باشدست انسان میمعنای تمایل نفس به چیزی است که خارج از دبه ،طمع

مایل به ت ،کنی که از دست او بگیریتمایل پیدا می دیگری است،کنی به چیزی که در دست تمایل پیدا می

مایل پیدا ت ،کنی به چهره زیبایی که مال تو نیستتمایل پیدا می ،کنی در دست شما نیستقدرتی پیدا می

  .قدرت دنیا و هر چیزی که در دست شما نیست، به به مال دنیا ،کنی به جمال زیبامی

 کنیمیمعرض  باید بیان بشود، ولی به تناسب بحث در اینجاپایان بحث مطلبی که در اینجا وجود دارد و در 

 آید،میایجابی  گاهی از اوقات هم به معنایاما  ،معنای سلبی است اً بهغالب ،طمع و آن مطلب این است که،

مایل تاز اوقات انسان گاهی  ، به عنوان مثال:معنای ایجابی هم داریم ، بلکه بهمعنای سلبی نیستبه آن ی همه

طمع ایجابی  وند،طمع به رحمت خدا .نیست ویدر دست هم  که آنپیدا می کند، در حالی به رحمت خداوند

 َخْوفًا ٱْدُعوهُ وَ ...  :فرمایدیم میلذا قرآن کر ؛ایجابی است ،طمع به مغفرت خداوند ،معنای مثبت دارد ،است

 ، هم با خوف دعا کرد و هم با طمع،4َوطََمًعا

                                                           
 .26/32الشعراء:  - 1
 .5/34المائده:  - 2
 .26/51الشعراء:  - 3
 .7/56األعراف:  - 4
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هم منظور  علی ناسلبی و منفی دارد که در این بیان امیرمؤمن یهجنب اًغالب ،اما در محاورات طمع

  .سلبی آن است یجنبههمان 

 های دیگران را بهلباس داشته و لباس تمایل طمع، کسی که لباساست:  این خالصه سخن موال علی

نفس  ،عالقمند و متمایل به دیگران باشد ،های دیگران بداندهمیشه خودش را نیازمند به داشته ،تنش بپوشاند

  است. ذلیل کرده و کوچک شمرده وخودش را حقیر 

 :تفسیر و شرح

 نجا با را ورزی طمع که کسی هر: است اینگونه که شد روشن گرفت صورت که شناسی واژه به توجه با

  دهد قرار خود دیدن بچسباند خود

 ضحو وا روشن شده صادر امام زبان از که کوتاه جمله این مفهوم داشتیم،ها با توجه به بیانی که در واژه

 ناچرا امیرمؤمن بدانیم که و نگاه کنیم سخن موال علی و تر به این بیانحال اگر بخواهیم عمیق ؛شودمی

 د استپوشبرا  کسی که لباس طمع :گونه فرمودایندر این حکمت  علی

 .است کرده ذلیل و خوار و تحقیر را خودش ،خود اراده با و دوخ دست با

 در که است دنیایی ظواهر به داشتن چشم همان حقیقت در است اینگونه نگاه یک از ورزی طمع که چرا

 .ندارد آن در حق او و است دیگران دست

برای فهم کالم موال ، کندورزی انسان را حقیر و ذلیل میچرا طمع موال علیبا توجه به کالم و سخن 

  :باشیم جا داشتهچند نگاه در این توانیممی ناامیرمؤمن

  :نگاه اول

ردن تمایل پیدا ک ،استتحقیق معنا کردهلورزی درحقیقت همان گونه که مصطفوی در اکه بگوییم طمعاین

چیزی است که در دست چشم داشتن به آن ؛به چیزی است که خارج از دست انسان و در دست دیگری است

 اگر !گونه دارد که شما استحقاقی نداریبعضی از تعابیر هم این ! درشما حقی در آن نداری و دیگران است
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اه نگ یک ،همیشه چشم نیاز به سوی آن داشته باشی ،حقی نداری شما در آن چیزی را که ،باشد چنیناین

است، چیزی شد که در دست دیگران شما آن همّتاگر  ،شودهای دیگران میشما داشته که همّتاین است 

  ه و ارزان فروختی!کرد هعرض کم اخودت ر

 ، به تعبیریاندیگر نهکند معین میمشخص و را  خودشقیمت در حقیقت این خود انسان است که 

ای به همان اندازه ،قیمت انسان هم به فکر و اندیشه انسان است باشد.می خودش به دستانسان  گذاریقیمت

ت هم د،ست برسان اآنچه در دست دیگر هکه ب دکناین را صرف  شهمه وجود انسانحال اگر  ،کندکه فکر می

به  است؛ را کوچک و ذلیل کرده خودشپس  ؛همین مقدار استهم به انسانقیمت  به همین اندازه است؛ وی

حقیر و کوچک باشد وی اگر هدف  ای کهبه گونه شودگذاری میارزش شقیمت انسان با اهداف دیگر تعبیری

 وندخدا یزی کهچ آن نهباشد  انهای دیگرهدف انسان فقط داشته کهزمانی شمرده است،را کوچک  شخود

نسان قیمت ا . پسشودمی سبب تحقیر شخص و انسانهدف داشتن  چنینایننسان عنایت کند تواند به امی

 .شود می گذاریارزش آرزوهایش و اهداف با انسان که چرا گذاری انسان استبر اساس هدف

  :استکه در تعابیر هم آمده 

شکمش  وی تهمّ و هدفکه هر کس  ؛شودگذاری میانسان با آرزوها و اهدافش مقایسه و قیمت یعنی

مضمون این سخن در روایات  آن!از  بیش نه شودخارج می شچیزی است که از شکماندازه آنو بهاقیمت  ،باشد

 استهم آمده

 نگاه دوم:

تمایل  ؛ضد قناعت است ،طمع این است که ورزیطمع یدرباره نگاه دیگر به کالم امیرالمؤمنین 

ه بت؛ چون انسان ضد قناعت اس این تمایل داشتناست  خارج از دست ماو آنچه در دست دیگری  هبداشتن 

 ،دآنچه در دست دیگران است تمایل دار هب و عنایت کرده نیست ویهایی که خدا به های خود و نعمتداشته

 ،ددیگران است باید خضوع و تواضع کنهمیشه برای رسیدن به آنچه در دست  ذاد، لورزبه تعبیری حرص می
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همیشه باید چشم نیاز به  ،شوداظهار نیاز انسان سبب حقارت وی می د،باش ها داشتهاظهار نیاز در مقابل آن

 یگاهجا و منزلت سقوط و سبکی مستلزم این که دها دراز کنو دست نیاز به سوی آن دباش ها داشتهسوی آن

  :گونه داردلذا در روایات این ؛شودمی انسان

همیشه  انسانکه یعنی این ؛است فقر آماده ،طمع :فرمود، 1

اگر چشم به دست دیگران  ،فقر حاضر است ،ددار رفق انسان است. در حال حاضرهای دیگران به داشته شچشم

  .این قناعت است :دنفرمایمی ه باشد،نداشت

 ممنک مشى ومن -الناس أیدی فی عما الیأس» :فرمود سؤال شد، حضرت یغن یدرباره اکرم از پیامبر

 .2«رویدا فلیمش الدنیا طمع إلى

 نگاه سوم:

 :است اینگونه ورزی طمع سوم نگاه از

 یا چاپلوسی و تملق به دست لذا ،بیند می خود وجود در را احتیاج و نیاز احساس طمّاع و متوقّع شخص

 یترقّ ،است انسان آزادی خالف و پرستش نوعی عمل این چون و ؛زند می طمع دمور شخص از ستایش و مدح

 .آورد می دنبال به است حریّت ضد که را بندگی و

طمع  یدرباره مطرح کرد این است که علیآن را شود می و جا وجود داردنکته دیگری که در این

وچک ، خود را حقیر و کهر کس که طمع را شعار خودش قرارداد  :فرمود

  شمرده است.

 خواهدمی ،است برده کار به را استشعار اینکه و ؛کندای است که در قلب انسان نفوذ میروحیه وطمع حالت 

 .شودمین جدا و چسبدمی انسان بدن به لباس همانند کند نفوذ انسان قلب در طمع اگر که برساند را پیام این

                                                           
 .35، ص: 13البن أبي الحديد، ج ةالبالغنهجشرح  - 1
 .34، ص: 13البن أبي الحديد، ج ةالبالغنهجشرح  - 2
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 گونه که مو بر بدنهمان ،کند و از تو جدا شدنی نیستگونه که در قلب تو نفوذ میهمان :خواهد بگویدمی

 ،اردد نانسانفوذ در وجود  و چسبندمی انسانزیر بر تن  همان گونه که لباس ،شودجدا نمی انسانروید و از می

تواند طمع را آسانی نمیاع بهلذا انسان طمّ ،جدا شدنی نیست انسانکند و از نفوذ می انساندر دل هم طمع 

 :فرمود است که پیامبرگونه وارد شدهجهت باز در روایات این همین به ،از خودش دور کند

باید توجه به این نکته داشته  ؛کندبیرون می ءرا از دل و قلب علماطمع حکمت ، 1

چون ما کسانی هستیم که ادعای عالم بودن  ،تر از دیگران استها خیلی خطرناکطلبه طمع برای ما باشیم که

 که خداوند فرمود: جمعه مبارکه یهدر ذیل آیه سور ،خواهد حکیم جامعه باشدعالم می ؛و ادعای علم داریم

ـٰبَ يَُعلُِّمهُُم  ـٰبَ يَُعلُِّمهُُم که موظف است  پیامبر َوٱْلِحْكَمةَ  ٱْلِكتَ ه مأمور ب ، حضرتباشد َوٱْلِحْكَمةَ  ٱْلِكتَ

منظور از کتاب  :اندگفته ست؟کنند که کتاب چیجا بحث میدر آن ،آموزش و یاد دادن کتاب و حکمت است

بعضی  است؛همان قرآن  ،منظور از حکمت :اندبعضی گفته ؟منظور از حکمت چیست کهاین اما ؛قرآن است

 ؛واجبات و مستحبات است ،منظور از حکمت :گویند دیگر بعضی .سنت است ،منظور از حکمت :گوینددیگر می

  .شده است مورد نقل های متعددی از فخر رازی و دیگران در اینحرف .واجبات است ،و منظور از کتاب

گونه ایشان این ،سخن خوبی است هم سخن جدیدی دارد که بسیار در  عالمه طباطبائی

  :دگویمی

 

                                                           
 .1121، ح 560ص:  (،لفصاحة )مجموعه كلمات قصار حضرت رسولا نهج - 1
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متصدى آن و بیانگر آیات آنست، تعلیم حکمت است و کارش  بنا بر این پس تعلیم قرآنى که رسول»

این است که براى مردم بیان کند که در میان همه اصول عقائدى که در فهم مردم و در دل مردم از تصور عالم 

وجود و حقیقت انسان که جزئى از عالم است رخنه کرده کدامش حق، و کدامش خرافى و باطل است، و نیز 

گیرد، و عنوان آن غایات و مقاصد که مردم به آن معتقدند، و از آن اصول عقائد منشا مى عملى هایتدر سن

 .1«است، کدامش حق، و کدام باطل و خرافى است

ال ح ،مردم یاد بدهدبه این حکمت را باید  ،خواهد حکیم باشدعالمی که می ،وظیفه عالم است تعلیم، این

طمع حکمت را از دل و ، 2 :پیغمبر فرمود ،طمع ورز باشداین عالم اگر 

  .کندحرف و سخنش هم اثر نمی ،حکمت از دل عالم بیرون رفتکه وقتی  ؛کندبیرون می ءقلب علما

ه کاست  عیمتوقّانسان  ،ورزاع و طمعاین است که شخص طمّ نگاه سوم به کالم امیرمؤمنان علیپس 

چون نگاهش  ؛ها را در اختیار بگیردکند تا آنتالش می و های دیگران از آن او باشدتوقع دارد داشته همیشه

؛ کندمورد باز میتملق و مدح و ستایش بی ،ها زبانش را به چاپلوسیبرای رسیدن به آن .به دست دیگران است

 هم کالم پس باز .شودکوچکی انسان می وحقارت  مورد سببو ستایش و مدح بی ،چاپلوسی و تملق و این

، ادی انسان استخالف اصل آز ،لذا طمع  :شودتصدیق می امیرمؤمنان علی

 د،اشب وا باید رقّ د،باید مدح او بکن انسان ،سازدیت انسان میبا رقّ ،طمع ؛سازدیت انسان با طمع نمیحرّ زیرا

  .داردوجود لذا در بعضی از تعابیر این نکته  ؛و باشیدی او بندهباید عبد 

سخنانی همان مضمون  و مضمون آن، دارد خوبی سخن البالغهنهج شرح در خویی اهلل حبیب میرزا مرحوم

 :گویدگونه میایشان این ،است که گفتیم

                                                           
 .271، ص: 11ان في تفسير القرآن، جالميز - 1
 .1121، ح 560(، ص: نهج الفصاحة )مجموعه كلمات قصار حضرت رسول - 2
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 !یچیزی است که استحقاق آن را ندارتوقع کردن آن : طمع،گویدمی ،کندگونه معنا میاین راطمع  ایشان

.یا اصال حق تو نیست

:گویدمی 

شما توقع  ؛اغنیااز امرا و سالطین و هدیه گرفتن از  طمع در جایزهمثل  .مباح است گاهیچیز آنپس 

اگر به شما  و شخص ثروتمند به شما هم داده شودی هدیههم برسد؛ دار به شما دارید که این جایزه سرمایه

.و مباح است ایهکار خالفی مرتکب نشد ،داد

 مثل نگاه ، مانند طمع کردن در آنچه که از مال یا جمال بر تو حرام است،گاهی از اوقات هم حرام است و

و در آن چهره  حرام استبر شما که حالی در و طمع کردن در آن چهرهی زیبای زن نامحرم هبه چهر کردن

نه حقی دارید و نه استحقاقی

  .است و ممنوع مذمومل از نظر اخالقی عملی این عم :فرمایدمی

 

اصالً و ابداً  سوال این است که: ی مطرح می شود و آنسوال جا این است کهنکته مهم سخن ایشان در این

هیچ طمعی در وجود انسان وجود  ای کهکَند و جدا نمود به گونهشود ریشه طمع را از وجود انسان آیا می

 ؟آیا این شدنی است ؟نداشته باشد

بسیار اندکند افرادی که خالی از  و صفات عمومی است )طمع( ازنیاو  :گویدگونه میایشان در جواب این

 ،ودشپیدا می اهلل بهجتافرادی مانند مرحوم آیت ؛شودپیدا می افرادی مانند علی آری! ؛باشندطمع 

شوند که معظم رهبری پیدا می بزرگان دیگر مثل مقاماز یا برخی  امام راحل افرادی مانند مرحوم



 البالغههای نهجشرح حکمت

13 

ونه گکم بودن این ، علتاما بسیار اندکند ،ممکن است که پیدا بشود ؛ها وجود نداشته باشدطمعی در آن

 ،کشدخیلی زود سر می که های شهوت انسانی استاز آن شعله: طمع فرمود ایشان افراد هم این است که

دندان طمع در وجود انسان همیشه باید لق  ؛در وجود خودمان ضعیف کنیم نیم تا طمع رالذا باید تالش ک

باید آن دندان لق اما  ؛توان من و شما نیستکه کندن دندان لق در م، چون آن را بکنی متوانینمی ؛باشد

 دنخورغذا  موقعکه لق باشد  دندان بکنیم!.احساس درد  م!طمع کنی مهر وقت بخواهی همیشه باشد تا

و  مخوریدندان طمع لق نباشد مال و آبروی مردم را می ،اما اگر دندان لق نباشد م؛کنیاحساس درد می

  .شودپیدا نمیمان هیچ احساسی هم در وجود

برای ی مهم را هثمر یک حکمت در این جا وجود دارد این است که امیرمؤمناننکته دیگری که در این

ودش را هر کس که طمع ورز باشد خ  :فرمودند ،بیان کردندورزی طمع

  .انداشاره کردهبه ذات در این جا ایشان  .استتحقیر و ذلیل کرده

 یم:گویمی ؟است در مقام حصر بیان جمله آثار طمع بوده حکمت، در این امیرمؤمنان علی آیا :سوال

اثر  ،که حضرت فرمودای نمونهاین کند که البته نمونه را بیان می یکایشان  ،چنین نیستقطعا این !خیر

 هب توانیمروایات می و با مراجعه به آیات و تواند آثار متعددی داشته باشداما می ،ی آنستهاصلی و رئیس

رای هایی را بکه چه گرفتاریو این کندمد طمع را در این دنیا و در آخرت بیان میآپی که آثار آن پی ببریم

 آوردانسان به وجود می

 .داردمی بیان ،سازدمی خوار و کرده ذلیل را انسان که در روایات ورزی طمع از اینمونه سپس و
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 خود دامن رفتمى راه که هنگامى اوقات از بسیارى که شده نقل «» نام به عرب معروف طمّاع درباره

 حال در پرندگان از بعضى امهشنید: فتگمى و اشتدمى نگه باز آسمان برابر در را آن و رفتگمى دست به را

.بیفتد من دامن در پرنده آن تخم شاید کنم تا، این کار را میذارندگمى تخم پرواز

 

 ساختن پراکنده براى ادنددمی آزار بازار و کوچه در را او کودکان از گروهى که هنگامى نندکمی نقل یا و

 ددیدن ناگهان ،دویدند خانه آن سوى بههم  هابچه ، نندکمی پخش حلواشیرینی و  خانه فالن در :گفت آنها

 .باشد درست که زدم یحرف شاید: گفت ؟دویمی چرا تو: گفتند دود،می خانه آن سوى به هم اشعب خودکه 

 امانج طمع جهت به انسان که است آوری ننگ کارهای به اشاره !نه یا باشد داشته واقعیت خواه ها داستان این

 .دهدمى

جای بسیار تأمل دارد  کالم امیرمؤمنان علی .ورزی استجمله آثار طمع از ،انجام دادن اعمال احمقانه

 .که در آن اندیشه کنیم و بیندیشیم

 


