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 البالغهنهج نهم جلسه

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

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

  .بود علی موال البالغهنهج هایحکمت از دوم حکمت در سخن

:فرمایدمی حکمت این در حضرت

 و ذلت راه در حقیقت در ،بدهد قرار خودش روش و سیره را ورزیطمع و کند تنه ب طمع لباس کس هر

 علنی طوربه را خودش زندگی هایسختی و هاشکوه ،هالهگِ که کسی هر ،است برداشته قدم خودش حقارت

 امیر را زبانش که کسی آن کرد خوار را نفسش و است داده خودش وجود خواری و ذلت به رضایت ،کند بیان

  .است کرده ذلیل و خوار را وجودش باشد او فرمانده و امیر شلسان که کس هر ، به تعبیریداد قرار خودش بر

  :است آدمی رفتار از گونهسه نتیجه علی امیرمؤمنان سخن و حکمت این محور

  ورزیطمع و طمع به گرایش-3   هاسختی بیان و هاشکایت کردن علنی -2  زبان رهاسازی -1

  .باشدمی انسان خواری و ذلت هم آن و است یک امر علی امیرمؤمنان نگاه در عمل سه هر نتیجه

 ابتدا در که دادیم قرار را قواعدی گذشته یهجلس در علی موال البالغهنهج هایحکمت شرح یدرباره

 کمت ازاین ح به اختصاص این سخن فقط گفتیماین حکمت  یدرباره کنیم که بیان را حکمت این سند باید

آمده است  اشترمالک به علی امیرمؤمنان سفارش در جمله ازهم  دیگر جاهای در بلکه ،ندارد البالغهنهج

 العقولتحف دراین سخن را  انیحرّال شعبه مرحومباشد؛ می البالغهنهج ۳3 نامه از غیرکه البته این سفارش 

  .است آورده ارحب درآن را  هم مجلسی مرحوم ،است کرده نقل



 البالغههای نهجشرح حکمت

 

2 

 هاحکمت شناسیواژهمطرح کنیم بحث  البالغهنهج هایحکمت شرح یدرباره موضوع دیگری که قرار بود

  .کردیم مطرح را مطالبینیز  حکمت این شناسیواژه یدرباره گذشته جلسه در کهاست 

 بود.  هاحکمت واژگان یهترجممطرح کنیم  موضوع دیگری که قرار بود

 بخش 3 به را حکمتاین  ی گذشتهه. در جلسبودیم آن اول بخش در در مورد ترجمه واژگان این حکمت

  :کردیم تقسیم

 ، :اول کلمه .1

  :دوم کلمه .2

  . :سوم کلمه .3

 کرده پست را ودخ بپوشاند ورزی طمع با را جان هکآن ، :فرمود اول کلمه در

 ار طمع بود. طمعبحثمان در معنای  ؛کردیم معنا را و  و   است. در این حکمت

 انسان و است دیگری دست در که چیزی به انسان تمایل از است عبارت ،طمع :گفتیم و کردیم معنا چنیناین

 به تنسب شدید یعالقه و کردن پیدا شهوت ،کردن پیدا تمایل ؛ به تعبیری دیگر طمع،ندارد آن در اختیاری

 حقی ،ندارد اختیاری آن در انسان و است دیگری اختیار در که معنوی و مادی و ،دنیوی مسائل از اعم چیزی

 دست به را آن که کندمی پیدا او به میل و عالقه شدت به ولی ،ندارد را آن استحقاق یعنی ،ندارد آن در هم

 معنا طمع راعمل  این ،بگیرد خودش اختیار در و درآورد دیگری دست از تا آن راکند ، لذا سعی میبیاورد

  .کردیم

 این در که کردیم بیان جااین در را اینکته داشتیم لغت ارباب و روایات ،قرآن آیات ای که بهمراجعه در

 سلبی عدبُ تنها ،طمع :گفتیم که است این نکته آن و .نشود شبهه موجب تا است دیگر توضیحی نیازمند جلسه

 طمع، متعال خداوند رحمت در طمع مانند ،داریم هم مثبت طمع ،داریم هم ایجابی عدبُ اما ،ندارد منفی و

 و ...، نصالحی با حشر برای داشتن طمع ،خداوند بهشت هب نسبت داشتن طمع ،الهی مغفرت هب نسبت داشتن
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 و سلبی معنایبه طمع همیشه پس ؛است مثبت و ایجابی طمع اما ،هست طمع موارد جزء هاطمع گونهاین

 .نیست منفی

  .یمبرس مباحث بقیه به تا کنیممی تکمیل را آن و پردازیممیاین بُعد از بحث  به مقداری جلسه این در

 نفیم به تصریح طمع شناسی واژه در لغت ارباب اینکه :استاین  طمع معنای یدرباره تکمیلی نکته آن

 فیمن بار دارای تاسیس اصل در خود خودی به واژه این که گفت توانمی نداهنکرد آن بودن مثبت یا و بودن

 و منفی بار ات گیردمی تعلق چیزی چه به طمع که ببینیم باید یعنی؛ است آن متعلق تابع و نیست مثبت یا و

 .کنیم کشف را آن مثبت

 این اوقات از گاهی و ؛منفی و سلبی طمع شودمیکه  است مردم مال هب نسبت اوقات از گاهی طمع این

 یواژهکه  گفتگونه این توانمی پس ؛مثبت و ایجابی طمع شودمی که است الهی مغفرت به نسبت طمع

 چهی ،است مطلق خودخودی  به واژه این بلکه ،استنشده  اشاره آن منفی و مثبت باربه  خودخودی  به ،طمع

  .است نشده إشراب آن در جهتی

 آن هب نیمک نگاه باید! منفی و سلبی یا است، مثبت و ایجابی ،طمعی واژهاین  بفهمیمباید  چطور کهایناما 

 طمع آیا ،است نامحرم زن جمال به طمع آیا ،است مردم مال به طمع آیا ؛گیردمی تعلق آن به طمع که یزیچ

 نویتمع در رشد به طمع ، یااست الهی مغفرت و بهشت به طمع آیا ،نیست انسان اختیار در که است یمقام به

 .آیدمی بدست لغت ارباب از این ؛فهمید راآن منفی و مثبت بار شودمی جاآن از ؟گیردمی تعلق کجا به ،است

 .کنیم قضاوت طمع معنای یدرباره بتوانیم تا باشیمداشته  جااین در هم دیگر قتید باید که آیدمی نظربه اما

 اما ،منفی بار نه و دارد مثبت بار نه طمع که گفت شودمی ،آیدمی دست به گونههمین اول مرحله در آری!

 تعمالاس و کرده پیدا کاربرد روایات و قرآن در که بینیممی ،کنیممی مالحظه واژه این کاربرد موارد در کهزمانی

 جنبه در که مواردی مگر آن آن است، منفی و سلبی یهجنب ناهمش استعمال موارد عمده :اوالً ؛است شده

اندک  ردهب کار به آن و سلبی منفی مورد در آنچه بهنسبت  تعدادش است که شده برده کار به مثبت و ایجابی

 نآ مثبت یجنبه در ولو ،را طمّاع شخص هرگز رفته کار به هم مثبت یهدربار کهجایی آن در :ثانیاً و باشدمی

 را امیدوار ، شخصکنندمی معنا را امید کهیزمان ،امید و رجاءی واژه یدرباره مثالً ؛اندنکرده ستایش و مدح



 البالغههای نهجشرح حکمت

 

4 

 شخص ،اندبرده کار به را طمعی واژه که کجا هر اما ؛کنندمی ستایش و مدح روایات در چه و قرآن در هچ هم

 طمعهر کجا هم که  در ،است نشده واقع ستایش و مدحوی مورد  هرگز و است شده سرزنش وت مذمّ طمّاع

فرماید: می قرآن دعا حالتمورد  در مثالًبه معنای رجاء و امید است؛  شده برده کار به آن ایجاب یدرباره

ْوفًاَٱْدُعوهَُوَ  ًعاَخ  ط م  و 
 ترس حال باهمراه  شما یدعابه تعبیری  ، خداوند را با حال ترس و با طمع بخوانید؛1

 طمّاعشخص  از ،دیگر جای در یا هست آیه این زمینه در ی کهتاروای در و آیه این در هرگز اما باشد؛ طمع و

  .رفته است بکار اثباتش یجنبه در واژه این فقط ؛اندنکرده مدح و ستایش دعا در

 معنای در طمع که مواردی در اینکه بر باشد ایقرینه نکته این شاید :گفت شودمیبه این مطلب  توجه با

  طمع یعنی ،طمع اصلی معنای به نه است امید و رجاء معنای به ،شده گرفته کار به مثبت و ایجابی

 شویمن مجاز به قائل دیگر عبارتبه .است شده اراده خودش اصلی معنای از غیر یایمعن یا و است شده برده بکار

 که کسی ره یا و عزّوجلّ خدای ،پیغمبر ،امام :بگوییم بلکه ،است شدهاستخدام   غیر در که بگوییم و

 طمع معنای غیر در ،است کرده اراده خودش منفی معنایاز  غیر یمعنای در ،کرده استعمال محاورهآن را در 

 عبارت قرینه آن و ،کرد پیدا نیز دیگر ایقرینه توانمی بعالوه است؛ امید و رجاء معنایهمان  که کرده اراده

 از روایات در چه و قرآن در چه ،جا همه که است رفته کار به مثبت طمع مقابل در که ضدّی یواژه از است

 است. شده استفاده نومیدی معنای به سأی یواژه

ْوفًاَٱْدُعوهَُوَ : فرمایدمی قرآن که است شده توصیه کننده دعا حالت و دعا یهدربار آنچه همانند َخ 

ًعا ط م  و 
 خداوند را با حال ترس و با طمع بخوانید.، 2

  این موضوع آمده است، از جمله: مکرر و متعددبه صورت  روایات از بعضی در

 

                                                           
 .7/65أعراف:  - 1
 .7/65أعراف:  - 2
 .13، ح 71، ص: 2الكافي، ج - 3
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هیچ بنده مؤمنى نیست مگر آن که در دلش دو : فرمایدمی امام باقر شاگرامی پدراز قول امام صادق  

 ی نداشته باشد.ز آنها را وزن کنى بر دیگرى فزوننور است: نور ترس و نور امید که اگر هر یک ا

از  دمقصو لذا نباشد؛ ترس نور و باشد طمع نور اندنگفته ؛باشد او در ترس نور هم و امید نور هم :نداهفرمود

 دخوخودیبه طمع :بگوییم گونهاین توانیممی جااین درو  ،است امید همانآن  ایجابی عدبُ در طمع استعمال

 دهش سرزنش همیشه طمّاعانسان  که است این هم مؤیدش ؛دارد سلبی و منفی بار رفت، کار بهکه  کجا هر در

 لکن ؛است شده هم ستایش مدح و امیدوار و راجی شخص شودمی معنا رجاءبه  کهیزمان مقابل در اما ؛است

 خودخودیبه طمع واژه در که گفت چنیناین شودمی لذا ؛است نشده تمجید و تعریف شخص طمّاع از هرگز

 مثالً .دباشمی رجاء معنایبه ،شده برده کار به مثبت و ایجابی عدبُ در کهآنجایی اما است؛ شده نهفته منفی بار

ْوفًاَٱْدُعوهَُوَ  :فرمایدمی متعال خداوند که شریفه آیه این در ًعاَخ  ط م  را با حال ترس و با طمع  ، خداوندو 

  .نیست طمع خود معنایبه و است امید و رجاء معنایبه طمع جااین دربخوانید؛ 

اف ىَ  :فرمایدمی قرآن دیگر جایی در یا نَ َُجنُوبُهُمََْت ت ج  عَ َع  اج  بَّهُمََْي ْدُعونَ َٱْلم ض  ْوفًاَر  ًعاَخ  ط م  اَو  مَّ م  قََْو  ز  هُمَْر   ٰ َن 

آورند که هر وقت این آیات به آنان یادآوری شود به سجده تنها کسانی که به آیات ما ایمان می، 1ف قُونَ يُن

 .کنندآورند، و تکبّر نمیافتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را بجا میمی

 برخی و یحییحضرت  یماجرا یقضیه در یا .باشد رجاء که است خوف مقابل معنایبه طمع باز جانای در

ْبن اف َ :فرمایدمی گونهاین قرآن در ءانبیا از ه ْبن اَل هُۥَٱْست ج  و  أ ْصل ْحن اَي ْحي ىَ َل هُۥَو  هَُۥ َل هُۥَو  ْوج  انُواَ َۚ ََز  ِ ُعونَ يََُإ نَّهُْمَك   ٰ ََس 

َِ َف ى ْي ي ْدُعون ن اَتَ ٱْلخ  بًاَو  غ  ه بًاَر  ر  انُواَ َۚ ََو  ك  ينَ َل ن اَو  ع  ش   ٰ ما هم دعای او را پذیرفتیم، و یحیی را به او ، خ 

بخشیدیم؛ و همسرش را )که نازا بود( برایش آماده )بارداری( کردیم؛ چرا که آنان )خاندانی بودند که( همواره 

وسته برای ما )خاضع و( خواندند؛ و پیکردند؛ و در حال بیم و امید ما را میاقدام می باسرعتدر کارهای خیر 

 .خاشع بودند

                                                           
 .32/15سجده:  - 1
 .21/09أنبیاء:  - 2
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 که دباش این مؤید تواندمی که اندگرفته قرار هم مقابل در امید و به معنای بیم هبتر و رغبت جااین در باز

 در چهآن بلکه نرفته؛ کار به خودش معنای به باشد کاررفتهبه مثبت و ایجابی معنایبه هر کجا که در ،طمع

 ،مکنیمراجعه می روایات از برخی بهو تأیید این مطلب  تقویت در .است امید و رجاء معنایبه  ارائه شده جاآن

 باید مومن کهحالی در ،اندشمرده عقل جنود جمله از را طمع نیز جهل و عقل جنود حدیث در که همانگونه

 .طمع نور نه باشد او در رجاء نور که است این او ایمانی کمال و موفقیت شرط و باشد عاقل

اینگونه آمده  جهل جنود و عقل جنود باب در که ،کافی اصول کتاب در صادق امام قول از روایتی مثالً

 است:

بودم؛ جمعى از  حضور حضرت امام جعفر صادق گوید:مى

عقل را با سپاهش و جهل  :حضرت فرمود ،صحبت از عقل و جهل شد دوستان آن حضرت هم حضور داشتند،

 .داد لشکرپس به او هفتاد و پنج  ...تا هدایت شوید،  بشناسیدرا با سپاهش 

 : باشندعقل و جهل به شرح زیر مى لشکریان

و  جهل است و ایمان و در مقابلش کفر، وزیرعقل است و مخالف او بدى است که آن  وزیرنیکى و آن 

 ... .ناامیدیو در مقابلش  امیدواریو  حق، انکارتصدیق حق و مقابلش 

 و ،شده مذمت اندازه این تا که طمعی شودمی گونهچشود، با توجه به این روایت این سؤال مطرح می 

  ؟باشد طمّاع باید مؤمن و عاقل انسان که بگوییم باز، شده سرزنش و مذمت اندازه این تا که اعیطمّ

                                                           
 .14، ح 29، ص: 1الكافي، ج - 1



 البالغههای نهجشرح حکمت

 

7 

 رد که باشدمی امید و رجاء معنای همان به و است ایجابی معنایبه جااین در طمع :بگوییم بایددر جواب 

  .است شده معنا ناامیدی و یأس هم آن مقابل

 قتدرحقی جنود آن از یکی که کنندمی معرفی عقل برای سرباز و جنود در این روایت هفتاد و پنجحضرت 

  باشد.می ناامیدی ضدّش که است طمع

 .کندمی معرفی را نومیدی و یاس شمردمی بر که را طمع ضد هم اینجا است این جالب

 مگر دارد منفی بار مطلق طور به استعمال موارد در طمع که گفت شودمی بندی جمع و نهایت در پس

ر د مقصود اینکه بر باشد داشته وجود دیگری شاهد و قرینه یا و حالیه یا ،مقالیه ایقرینه یا و دلیل که جایی

 .طمع حقیقی معنای به نه است امید و رجاء معنای به طمع گوییممی هم آن که است طمع مثبت بار اینجا

 جایی در را امید و رجاء هابرخی که است برخوردار نیز دیگری مناسب جایگاه یک از نیز برداشت این

 ملع بدون و سبب بدون امید که انددانسته جایی در را طمع و باشد عمل و سبب همراه به امید که انددانسته

 .باشد

 کار هب سبب با امید جای در قرینه به موارد برخی در سبب بدون امید که گفت توانمی نیز توجه با این

 .است رفته

 شتانگ علی امیرمؤمنان شد اشاره که گونههمان جااین در است، این شود بحث باید اینجا که دوم نکته

 رئیسی و ترینعمده ، :فرمایدمی و گذاشته است طمع این رئیسی نتیجه روی

  .است ذلت ورزیطمع ثمره و نتیجه ترین

 چگونهمع ط به حضرت نگاه که ببینیمبخواهیم  و داشته باشیم البالغهنهج کل به نگاهی طمع یماده در اگر

  :دارد ثمره 2 توجه کردن، این ،استبوده 

  .آیدمی انسان دست به البالغهنهج از جامع ینگاه -1
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 این هدوبار جاآن ،برسیمی طمع سخن گفته باشد که درباره البالغهنهج در دیگری حکمت به کهزمانی -2

 یمکرد توجه و پرداخته آن به که دهیممی ارجاع (دوم حکمت)حکمتاین  به جاآندر  و کنیمنمی تکرار را بحث

. کنیممی طمع بحث به توجهوجود دارد که در آن موارد  البالغهنهج در یمتعدد موارد لذا ؛گذریممی آن از و

 بدست هم طمع از متعددی آثار داشتیم طمع موضوع در البالغهنهج متعدد موارد بهکه  ایهاشار درضمن و

 ؤمنانامیرم که کردیم بیان را نکته این و کردیم اشاره گذشته جلسه در آناز آثار  نمونه به یک مثالً ؛آیدمی

  .پرداخته است طمع و اصلی رئیسی یثمره و نتیجه عنوانبه ذلت موضوع به

 جااین در خواستهمیدر مقام حصر بوده و فقط  امام آیا ؟است همین طمع نتیجه تنها آیا :سوال اما

  آورد وال غیر؟بفرماید که طمع فقط و فقط ذلت برای انسان می

 است کرده بیانآن را  یثمرهچنین نبوده است، بلکه امام در این جا فقط یک گوییم: هرگز ایندر پاسخ می

  .استشده وارد فراوان روایات در که گونههمان ،باشد داشتههم  ایعدیده ثمرات است ممکن و

 ربا بینیم که آنمی البالغهنهج و غیر البالغهنهج در طمع موارد سایر در جستجوبا  ،هااین همه عالوه بر

 بههم  طمع موارد از خیلی در و آیدمی دست بههم  جااین در کردیم اشاره آن به طمع یدرباره که منفی

  :کنیممی اشاره ذیل در هاآن از برخی به که شده اشاره اجتماعی ذلت چه و فردی ذلت چه ،ذلتموضوع 

 موارد یهمه در امام ببینیم است خوب که دهممی توجه نکته این بهشما را  موارد آن ارائه از قبل

 .نمایندمی تاکید آن آثار از اینکته چه رویطمع 

 در مورد طمع سخن به میان آورده است عبارتند از: البالغهنهج در مواردی که اماماما 

 عیسی حضرت وصف در -1

 الهی انبیا از بعضی به عزّوجلّ خدای عظمت بیان ضمن در البالغهنهج 1۶۱ خطبه در علی امیرمؤمنان

 :فرمایدمی و کندمی اشاره پیغمبر عیسای جمله از
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 بیان را عیسی حضرت یرفتار یسیرهدر این قسمت از خطبه،  امام، 

 چه بر روی ،بود چه غذایش ،پوشیدمی چیزیچه  که عیسی یدرباره خواهیمی اگر د:فرمایمی و کندمی

 عیسی زیستیساده رفتار و زهد از حکایتی :گویممی گونهاین ؟بود چه وی روشنایی ،نشستمی چیزی

 نان خورد، مى خشک نان و کرد، مى تن به خشن پشمى لباس داد، مى قرار خود بالش را سنگ کهاست 

 ىسبزیجات او گل و میوه بود، زمین غرب و شرق او زمستان پناهگاه و ماه، شب در چراغش و گرسنگى، او خورش

 مگینغ را او تا نداشت فرزندی سازد، خود فریفته را او که نداشت زنى رویاند،مى چهارپایان براى زمین که بود

 سازد،

 یطمع ،کند خودش سرگرم را او که نداشت دنیایی سرمایه و مال :فرمایدمی امام ،رسدمیکه  جااین به

 .بود دستهایش وى، خدمتگزار و پایش، دو او سواری مرکب ،بشود یو ذلت مایه که نبود عیسی در هم

 موضوع آیدمی نظربه ،گذاشته است انگشت طمع آفرینی ذلت روی هم خطبه این در امیرمؤمنان

 ؛است مهم بسیار موضوعات از آن اجتماعی جهت در هم و فردی جهت در هم اسالمی جامعه در ورزیطمع

 یرمس در باز باشد طمّاع یاجامعه هم جامعه اگر ؛برداشته است قدم ذلت مسیر در باشد طمّاع یفرد اگر یعنی

 :فرمایدمیو  کندمی اشاره آن منفی و سلبی جنبه به هم جااین در . حضرتبرداشته است قدم ذلت

 که است نبوده عیسی در منفی خصلت به عنوان یک طمع یعنی بشود، یو ذلت مایه که نداشت طمعی 

 .شودمی وا ذلت مایه طمّاعطمع در شخص  گونه کهآن بشود وا ذلت مایه بتواند

 در است متعال خداوند عظمت توصیف و بیان مقام در که خطبه در این امام گردید مالحظه چنانچه

 در عیسی و داوود و موسی حضرت ،اسالم پیامبر جمله از انبیاء از برخی رفتاربه  آن از بخشی

 عیسی حضرتامیر مؤمنان علی . در آن بخش از خطبهکندمی اشاره دنیا به شانتوجهی بی خصوص

 .  :فرمایدمیو  کندمی معرفی آفرین ذلت طمع از عاری را
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 .کشدمی جامعه رخ به را طمع آفرینی ذلت ،عیسی حضرت معرفی ضمن در نکته: در حقیقت امام

 منافقین وصف در -2

 اوصاف ،منافقین اوصاف) منافقین اوصاف وصف بیان درکه  البالغهنهج 1۸۶ خطبه در علی امیرمؤمنان

  :فرمایدمی ،کندمی الهی تقوای به سفارش و توصیه حضرتبعد از این که  (است سلبی و منفی

 مراقب که دارممی برحذر نفاق اهل از را شما و کنممی سفارش الهی تقوای به را شما !خدا بندگان اى

زیرا آنها گمراه و گمراه کننده  نشوید هاآن نشینهمو  بگیرید فاصله هااز آن ،کنید دوری نفاق اهل از باشید

و  ند(کنمى همراهرا از راه راست باز داشته با خود  دیگرانراه ضاللت و گمراهى رفته و ه )خودشان ب باشندمى

  ... اندازندمى هم به لغزشرا  دیگراناند و لغزیده از دین خدا

 نبیشتری من :فرمایدمی حضرت ،است آمده البالغهنهج از متعدد جاهای در که دارند خصوصیاتی نفاق اهل

 تا ویدبگ سخن چگونه داندمیو  است بلد زبان که منافقی یعنی ،است اللّسان علیم منافق از که دارم ترسی

:فرمود خطبه جای این در حضرت ؛بکشاند انحراف به را جامعه

 ، 

 د،دهنانجام می مایل حرکت یک یراست حرکت هر مقابل در و کنندمی تاسیس باطلی حقّی هر برابر آنها

 ،دگذارنمی ایکشنده و قاتل ایزنده هر مقابل در کنند،ایجاد می ایشبهه یک یحق سخن هر مقابل در یعنی

 یکلیدبرایش  دری را که مشاهده کنند هر ،کنندمی ایجاد فرهنگی ترور یک فرهنگی حرکت هر مقابل در

 رایب چراغی تاریکو  باشد شبکه  کجا هر ،کنندمی استفاده نفوذ عنصر از مسیری هر برای یعنی ،سازندمی

 مطامع به خواهندمى یأس اظهار بااما  ،کنندمی نیازیبی و یأس اظهار ظاهر در، کنندمی ایجاد شب آن به ورود
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 دتردی و اشتباه به اما ،گویندمى سخن بفروشند، را خود کاالى و سازند، گرم را خود بازار و برسند، خویش

 ندکشانمى بست بن به تنگناها در سپس و آسان را راه آغاز، در دهند،مى فریب امّا کنندمى وصف اندازند،مى

. ... 

 خود بازارهای تا نمایند آن از استغناء و نومیدی اظهار دارند آن در طمع که چهآن به وصول برای منافقین

 . برسانند فروش به را خود کاالهای و دارند برپای را

 ذلت موضوع بهحضرت  هم جااین در که نداذلیل اسالم فرهنگ درها آن و بوده منافقان اوصاف از طمع

  دارد اشاره باشد، آن منفی و سلبی جنبه که انآن

 صدایی یک دوستی و و تالُّف یکپارچگی، اهمیت در -3

  :دایفرممی است یکپارچگی و وحدت و تالُّف اهمیت درکه  البالغهنهج 1۶۶ خطبه در امام

  

 :ها ملّت شکست و پیروزى علل

 حق یاری از اگر ،کردیدنمی کوتاهی و داشتیدنمی بر دست حق سخن از شما اگر !مردم اى :دایفرممی

م ه یجهت از کرد یاری را حق جبهه باید یجهتبه این است که از  حق نصرت :گویدمی) کشیدیدنمی دست

 را اطلب جبهه باید توانمی هرچه بلکه ،آمد کوتاه باطل جبهه مقابل در نباید ،کرد سست را باطل جبهه باید

 طمع شما در نداشتند را شما جایگاه و قدرت د ونبودن قوی شما مثل که هاییآن گاه هیچ( نمود سست

 ثلم که هاییآن نکردید تقویت را حق جبهه چون و نکردید تضعیف و سست را باطل شما چون ،کردندمین

هم همانند  شما ، وآمدند شما در نفوذ برایو  کردند ورزی طمع شما در ،نداشتند جایگاهی ،نبودند قوی شما
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 خواهد ربیشت من از پس شما سرگردانى سوگند جانم به رفتید، فرو سرگردانى و حیرت در اسراییل بنى امّت

 اگر اشیدب آگاه. شدید نزدیک ها بیگانه بهو  بریده پیامبر نزدیکان با و کردید، پشت حق به که چرا. شد

 بیراهه اندوه از و بود، رفته خدا رسول که کردمى هدایت راهى به را شما کردید،مى پیروى خود امام از

 .داشتیدمى بر خود دوش از را مشکالت سنگین بار و بودید، امان در رفتن

 :فرمود و کرده طمع بحث به اشاره جااین درحضرت 

 

 سخن حضرت در این خطبه درسهای فراوان ،است گونهینا هم سیاسی بحث در حتیو  اجتماعی بحث در

 رب قدمی حق جبهه تقویت در اسالمی هایدولت اگر یعنی ،دارد غیره و دولتی ،حکومتی ،اجتماعی، سیاسی

 طمع هادولت این وجود ر درالمقدا ضعیف دشمنان نکنند، یماقدنیز ا باطل جبهه سازی تسس درو  ،ندارند

  .کندمی

 مقاومت محور تقویت در اسالمی هایحکومت و هادولت همه اگر ؛دارد هم امروزی مصداق حضرت سخن

 المیاس کشوری کندنمی جرأت امریکا هرگز بردارند قدم صهیونیست و اسرائیل جبهه تضعیف در و همچنین

م که هستی ما، بلکه این نیستند قوی هاآن .کند خطاب (شیرده گاو)  عنوانبه را عربستان مثل

 . آییممی کوتاه باطل جبهه تضعیف و کردنسست در یا ،داریممی بر قدمحقّ کم  جبهه تقویت در

 کردند کوتاهی امام با همراهی و جهاد در که مردمی سرزنش در -4

  :دایفرممی ،نکردند همراهی جهاد در را امام که مردمی سرزنش در البالغهنهج 2۲ خطبهدر  امام
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 . 

 :کوفیان شکست علل

 هر و نیست هم با افکارتانها و دل اما ،هستید یک صف در ،است هم کنار شما هایبدن !کوفه مردم اى

فتنتان سخن گ ،نیست هم با افکارتان اما ،هستید هم کنار در ، به تعبیریاندیشیدمی گونهیکاز شما به  کدام

 که کنیدمی عملای به گونه رسدمی فرا که عمل موقع اما ،شکافدمی را هاصخره ای کهخوب است به گونه

 روز در امّا دهید،مى سر تند شعارهاى و ادّعاها اید،نشسته که هایتان خانه در ،کندمی طمع شما در دشمن

 . کنیدمى فرار و شو، دور ما از !جنگ اى :گوییدمى نبرد،

نا  هاىبهانه. ندارد آسایش شما کننده رها قلب و است، خوار و ذلیل خواهد، یارى شما از که کس آن

 . کنیدمى سستی مبارزه براى و طلبیدمى مهلت من از مهلت، خواهان بدهکاران چون آورید،مى بخردانه

 به کوشش و تالش با جز حق و کنند، دور را ستم و ظلم دنتواننمى هرگز ناتوان و ضعیف افراد که بدانید

 سپ امام کدام با و نماییدمى دفاع دیگران خانه از چگونه کنیدنمى دفاع خود خانه از که شما آید،نمى دست

 .رفت خواهید مبارزه به من از

 که گونههمان زندمی حرف و دارد سخن امروزی جامعه برای علی امیرالمؤمنین نَّأکدر این خطبه 

 دوم گام در هم رهبری معظم مقام و است اسالمی انقالب برای یانامهآیین البالغهنهج که گفتیم هم قبالً

 این ،باشد نداشته البالغهنهج به توجهی اما بدهد انجام فرهنگی انقالب بخواهد کسی اگر :فرمودند انقالب

 البالغههجن به ایویژه توجه انقالب دوم گام در بخواهیم اگر .است فرهنگی بدعت بلکه ،نیست فرهنگی انقالب

ه هم ب، آندارد داریحکومت یتجربه که است شخصیتی کالم البالغهنهج است. جااین جای آن باشیم داشته

  .است هفرمود بیان جاآن در را کلمات این و کرده داریحکومتعنوان حاکم اسالمی 
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 مختلف افکارتان اما ،است هم کنار انتهایبدن که هستید مردمانیشما  :دفرمایحضرت به اهل کوفه می

 در ندشم که کنیدمی رفتار ایگونهبه عمل در اما ،کندمی سوراخ را کوه تعبیری به زنیدمی که حرفی ،است

 و ذلیالنه است. منفی طمعهم  دشمن طمع ؛کندمی طمع شما

 ارائه گرفت صورت معاویه دستور به که معاویه زمان در قیس بن ضحاک غارتگری ماجرای در خطبه این

 .است شده

 در نامه به محمد بن ابی بکر به هنگام فرستادن به مصر -۳

 صرم در حضرت استاندارکه قبل از مالک اشتر  بکرابی بن محمد به خطاب اینامه در علی نامؤمنامیر

 :فرمایدمی ،نویسدمی گونهاین بود

1، 

 ردمم با باز یهچهر با ،کن رفتار هاآن با خویینرم با ،کن تواضع هاآن برابر در ،بازکن هاآن برای را تپهلوی

 رد را تنگاه حتی ،کن تقسیم مردم با مساوی صورتبه ت راوقت و لحظه هر ،نباش مردم طلبکار ،بزن حرف

 وذنف خواهندمی که هاییآن دارند و قدرت که هاییآن، دارانسرمایه ،بزرگان کهاین جهتبه ،کن تقسیم جامعه

 فقط عدالتکه  نکنند احساس ضعفا ،کنند سوءاستفاده شما موقعیت از کنند و طمع شما در نتوانند ،کنند

اعمال کوچک  یزیرا خداوند از شما بندگان درباره ،بینندنمی ضرری هیچ عدالت از دیگران و است هاآن برای

و اگر ببخشد از  و بزرگ، آشکار و پنهان خواهد پرسید، اگر کیفر دهد شما استحقاق بیش از آن را دارید،

 بزرگواری اوست.

 بدخواهان طمع و ظالمان طمع ،دارهاسرمایه طمع :فرمود بکرابی بن محمد به خطابحضرت در این نامه 

 است. منفی و ذلیالنه یطمع

 در اینکه طمع موجب هالکت است. فرزندش به امام مجتبی در نامه ی حضرت به -۶

                                                           
 .27نامه  البالغه:نهج - 1
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 ،کندمی تاکید را طمع موضوعمجتبی امامفرزندش  به خطابالبالغه نهج 32 ینامهاز جا  دو درحضرت 

 :فرمایدمی حضرت جایک  در

یست، نبرده دیگرى مباش، که خدا تو را آزاد آفرید، آن نیک که جز با شر به دست نیاید نیکى ، 

و آن راحتى که با سختى هاى فراوان به دست آید، آسایش نخواهد بود. بپرهیز از آن که مرکب طمع ورزى تو 

را به سوى هالکت به پیش راند، و اگر توانستى که بین تو و خدا صاحب نعمتى قرار نگیرد، چنین باش، زیرا 

دار اندکى که از طرف خداى سبحان به دست تو، روزى خود را دریافت مى کنى، و سهم خود بر مى دارى، و مق

تر از )مال( فراوانى است که از دست بندگان دریافت مى دارى، گرچه همه از طرف مى آورى، بزرگ و گرامى

 .خداست

 فرماید: و در جای دیگری از این نامه باز حضرت می

یدن رس مایههالکت است، قطع امید  مایهجایى که طمع ، نرساند هالکت به را تو تا باشطمع  مراقبفرمود: 

  .( استغایتبه مقصود )

 کند که عامل هالکت است(یادآوری نکات اخالقی )طمع زمینه حرص را فراهم می -7

 برای این را یتیبتر ،کند یادآوری را اخالقی نکات خواهدمیکه در این حکمت زمانی علی امیرمؤمنان

 هالکت عامل را حرص و داندمی حرص عاملرا  طمع ایشان ؛کندمی اشاره موضوع این به کرده و مشخصنکات 

به آن اشاره داشتیم، حضرت  هم گذشته جلسه در که است قلب در هااین یهمه یریشهو باز  داندمی

فرماید: می
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1،  

 زیچی ترینعجیب این که اندکرده وصل چسبانده و بدن هایرگ به یگوشت تکهو درود خدا بر او، فرمود: 

 و چیزهایى متفاوت با آن حکیمانه موارد و نکات قلب این در و ،است قلب آن وجود دارد و آن در که است

 وجود دارد.

حرص آن را تباه  ،پس اگر در دل امیدى پدید آید، طمع آن را خوار گرداند، و اگر طمع بر آن هجوم آورد

توزى آن سازد، و اگر نومیدى بر آن چیره شود، تأسّف خوردن آن را از پاى در آورد، اگر خشمناک شود کینه

 د برد،فزونى یابد و آرام نگیرد، اگر به خشنودى دست یابد، خویشتن دارى را از یا

 بردگی دایمی  -۸

 سیچاپلو و تملق همیشه باید ، لذااست دیگران دست به نگاهت شما چون که است این طمع به نگاه یک

، ددار منافات انسان آزادگی با ی و این عملباش دیگران مقابل در تواضع در حال همیشه ،کنی احترام ،کنی

پذیرد و به شخص طمّاع براى رسیدن به آن هر گونه خضوع و ذلت را مى  حضرت فرمود:

که طمع از او دارد و طمّاع غالباً این صفت رذیله را با  انسانی استاى است در برابر همچون برده جهتهمین 

 آن را نوعى بردگى ابدى شمرده است. اماملذا  ،خود حفظ مى کند

اند و چون اعتماد به نفس ندارند سعى افراد طمع کار انسان هاى ضعیف، زبون، دون همت و فاقد شخصیت

 به دیگران به مقصود خود برسند.کنند از طریق وابستگى مى

 ،3«مَن أرادَ أن یَعِیشَ حُرّا أیّامَ حیاتِهِ فال یُسکِنِ الطَّمَعَ قَلبَهُ»: فرمودحضرت  دیگر جایی در

 .نکن ایجاد قلبت در را طمع ،کنی زندگی هآزاد یستاوخ اگرفرمود:  امام

                                                           
 .198: حکمت البالغهنهج - 1
 .189: حکمت البالغهنهج - 2
 .40، ص: 1مجموعة ورام، ج - 3
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 بدون صادرات است یکنندهطمع، وارد  -۲

 . 1 :فرمود امیرمؤمنان علی

 وارد فقط ،شد ایجاد انسان قلب در طمع کهزمانی ،ندارد سیری طمع یعنی ،است کننده وارد اشهمه طمع

 و دولت ؛کنیم پیاده اجتماع و جامعه در باید رامطلب و موضوع  همینکند؛ است و چیزی صادر نمی کننده

 ، هیچ وقت اشباعباشد واردات دنبالفقط به  که ملتی ندارد، سیری، باشد داشته واردات فقط که حکومتی

 لیع امیرمؤمنان زیرا ،باشد و صادر کننده هم تولیدکنندهات وارد در کنار باید ،ندارد سیری شدنی نیست و

 دست به دنبالیشه هم که باشد فردی یمادّ مسائل یدرباره هچ ؛است طمع مصداق رویهبی واردات :فرمود

  ی باشد.حکومتو  دولت ،ملت وارد کننده کهاین آوردن آن است تا آن را به دست آورد و چه

 دامم مسئله این بر و دارندویژه  اهتمام داخل تولید به نسبتتا این اندازه  که هم رهبری معظم مقامنکته: 

  .دارند امیرمؤمنان علی البالغهنهج از که است برداشتی خاطربه کنندمی تاکید

 طمع ورز در زنجیر ذلت است -1۱

 ، فرماید:، حضرت میاست ذلت زنجیر درحقیقت ورزیطمع

 طمع کار، در بند ذلت و خواری گرفتار است.فرمود: 

 رد ههمیش طمّاع انسان و با آن مى بندند. به معناى بند و زنجیری است که اسیر و یا حیوانی را« وَثاق»

  .است ذلّ زنجیره

ی طمع بندگ ،فرمود: حضرت گذشت که  1۸۱شبیه این سخن همان است که در حکمت  

 .جاویدان است

  شودمی الهی فرمان اقامه مانع ورزیطمع -11

                                                           
 .276: حکمت البالغهنهج - 1
 .225: حکمت البالغهنهج - 2
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 حضرت فرمود:  فرماید: حضرت می

 دتواننمی وا ت،رف دنیا مطامع دنبال کسی اگر اما ،کندمی احیا را خدا امر رودنمی مطامع دنبال که کسی

  .شودمی اقامه طمع بدون خداوند حکم ؛ بلکهکند احیا را خداوند امر

 است عقل پرتگاه طمع -12

 پرتگاه در بدرخشد طمع برق کهآنجایی عقل همین اما ،است جهل با جنگ و جدال حال در همیشه ،عقل

  .کندمی سقوط

 ضربه محل که جاهایی اکثر،  فرماید:می امیر مؤمنان علی

  .نوازدمی را انسان چشم طمع برق کهاست  آنجایی است عقل کردن سقوط و خوردن

، 3 :فرمود حضرت نیز دیگر جایی در

 .گیرد مى قرار آزمون در بزرگ مردان عقل و شود مى گرفتار جاهالن عقول آرزوها و ها طمع فریب هنگام به

 :کنیمها در ذیل اشاره میکه به برخی از آن اندکرده ذکر طمع برای آثاری نیز البالغه همنهج غیر در

 .دانایی از جمله آثار طمع است و علم رفت بین از آبرو، آلودگی مروت، اختالق عقل، اختالس ذلت، -1

از آنچه  ناامیدیپرهیز از آز و طمع، و بر تو باد ! باى هشامم فرمود: به هشام بن حک امام کاظم ،4

به بندگان را در خود بمیران؛ زیرا آز و طمع، کلید خوارى، غارت عقل، وارونگى  آزمندی. در دست مردم است

 .ها، آلوده شدن آبرو و از میان رفتن دانش استجوانمردى 

                                                           
 .119: حکمت البالغهنهج - 1
 .210: حکمت البالغهنهج - 2
 .6748، ح 337ص:  عیون الحكم و المواعظ، - 3
 .300تحف العقول، ص:  - 4
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 شودمی شکست یمایه طمع -2

 هکحالی عین در یعنی ؛شد لشکریان اسالم شکست سبب احد جنگ ماجرایدر  جنگی غنایم به طمع 

ها نای که پیامبر به آشده بودند، اما با طمع کردن در غنایم جنگی و رها کردن وظیفه پیروزی اسالملشکریان 

  .شدآن ها در مقابل لشکر دشمن  شکست به تبدیل مسلمانانسپرده بود باعث این شد که پیروزی 

  شودمی فسادانگیزی سبب طمع -3

 ، فرماید:می امیرمؤمنان علی

 .کندنمی فاسد را انسان طمع مثل چیزی هیچو  ،کندنمی ویرانمانند بدعت دین را  چیزهیچ فرمود: 

  شقاوت و بدبختی -4

  .است بدبختی و شقاوت ،طمع یثمرهحضرت فرمود:  

  است ورزیطمع ثمره دشمن با سازش -۳

 :است آمده حدیث در

2، 

 . بکشاند سازش به را او طمع که است عبدی عبد بدترین

 گونه آمده است:این به همین تعبیر در روایت دیگری نیز

چه  فرمود: امام باقر ،3

اى است آن کس که میل و رغبت او را خوار کشاند و چه بد بندهاى است آن بنده که طمع او را مىبد بنده

                                                           
 .23، ح 327غرر الحكم و درر الكلم، ص:  - 1
 .31 ، ح299، ص: 50بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  - 2
 .2، ح 329، ص: 2الكافي، ج - 3
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 قصود از میل و رغبت،چه که در دست مردم است و ممیل دل است نسبت به آن کند.)شاید منظور از طمع،مى

 .به خواهش و خواستن از مخلوق است اظهار آن،

 هب که وعیدهایی و وعده به علت ؛است ورزیطمع ثمره اسرائیل با عربی اسالمی کشورهای از برخی سازش

  .کردند سازش دشمن با شد داده هاآن

 (احمقانه کارهای)از آثار طمع، ممکن دانستن کارهای محال است  -۶

 :ورزی طمع برای حکایتی

ها آن عقل که هستند کارهایی ،شماردمی ممکن همرا  محال کارهای طمّاع انسان که است این طمع بد اثر

  .باشد شدنی شاید که گویدمی او اما ،داندنمی ممکن را

 تابعین از و معروف یطمّاع که گفتیم و داشتیم ایاشاره آن به هم گذشته جلسه که  حاالت در

  .افبب تربزرگ را سبد این :گفت و کرد بافنده به گاهین ،بافندمی سبد کسی که دید روزی ؛است بوده

  یا نه؟ بافمب تربزرگ را آن من که دارد تو به ربطی چه :گفت بافنده

 اشدب تربزرگ سبد این هرچهلذا  ،بفرستد ایهدیه من برای خواست سبد این خریدار روزی شاید :گفت وی

  .آمد خواهد بیشتر بیاورد من برای اوکه  هم ایهدیه

 !صیادای  :گفت گنجشک ،کرد شکار را یگنجشک صیادی: اندگفتهگونه این تاریخ درنیز  آن محال مورد در

  ؟کنی چهبا من  خواهیمی

  .بخورم و بپزمگوشت تو را  م،ببر را تو سر خواهممی :گفت صیاد

 نسخ سه کنی رها مرا اگر ولی ،شودنمی وت عاید چیزی مکوچک یحیوانکه  من خوردن از :گفت گنجشک

 .باشد من خوردن از بهتر تو برای که آموزممی تو به

 .بگو :گفت صیاد 
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 تو هب کردی آزاد مرا کهیزمان را نصیحت یک ،گویممی تو به تو دست در را نصیحت یک :گفت گنجشک

  .گویممی تو به نشستم کوه باالی کهیزمان هم نصیحت یک و ،گفت خواهم

  .بگو را تلاوّنصیحت  :گفت صیاد

 و شدمی چه بود اگر گون خودت با ،نخور را آن حسرت دادی دست ازرا  چیزی کهیزمان :گفت گنجشک

  .شدمی چه اگر نبود

 نصیحت و سخن اما :گفت گونهاین و نشست درخت باالی و کرد پرواز هم گنجشک ،کرد آزاد را او صیاد

 ستنش کوه باالی رفت و پرید ؛نکن باور داد تو به محال یوعده اگر کسی ،نکن باور را محال هرگز کهاین ،دوم

 کشتیمی مرا اگر و داشت وزن مثقال 2۱ کدام هر که بود مروارید دانه 2 من شکم داخل !بدبخت ای :گفت و

 هب دست و خورده حسرت و کوبید خود سر بر صیاد ،شدمی نصیبت مروارید مثقال 4۱ یعنی ،مثقال 2۱ دو تا

 .شدم محروم مروارید مثقال 4۱ از و کردم آزاد نصیحت تا سه مقابل در را یگنجشک من :گفت و گزید دندان

 .بگو سومی از :گفتصیاد 

 چکار؟ خواهیمی را سومی کردی فراموش را سخن دو آن تو: گفت گنجشک 

 ؛ورمخ حسرت دادی دست از که آنچهبر  نگفتم مگر :گفت کرد و مرد رو به صحنه این دیدن با گنجشک

 چگونه توق آن نیستبیشتر  مثقال ده من گوشت و بال پرو که بدان ،نکن باور را محال یوعده که نگفتم مگر

 حاال ،بود هم اگر و ی؟کرد باور را محال یوعده این چگونه ؟ دارد وجود یمثقال چهل مروارید دو من شکم در

 ؟ای داردفایده چه نخوردو غصّه  غم رفته، تو دست از که

  .پرید و گفت را سخن این گنجشک

 هایحرف و هاوعده ،طمّاع انسان آید،در انسان به وجود  طمع چون که شودمی گفته آن برای حکایت این

  .کندمی باور هم را محال

 کارهای نیک همه رفتن بین از و دنیا حب و حرص گیری شدت -7
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1، 

 و آمیزدمی در شَدید حرص به را هادل طمع، که زیرا ؛بپرهیزید طمع جامه پوشیدن از: فرمود پیامبر

 ره رفتن باد بر موجب و نافرمانیهر  یریشهو  منشأ و بدى هر کلید طمع و زند،می هادل بر دوستى دنیا مُهر

 .است نیکى کار

 ناداری و فقر -۸

 

 . استو حاضر از طمع بپرهیز که این خود فقرى نقد  

 . ورزدمی دشمنی الهی آیات با انسان طمّاع -۲

َ:فرمایدمی کریم قرآنخداوند متعال در  ُعَأ ْنَأ ز يد  َي ْطم  انَ َۥإ نَّهََُۚ ََك ّلَََّ*ثُمَّ ت ن اَك   ٰ اي  ء  ن يدًََل  باز هم ، اع 

   !ورزدهرگز چنین نخواهد شد؛ چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می! طمع دارد که بر او بیفزایم

  :در پایان

 باشد. می است مردم دست درکه  آنچه نسبت به امید قطع ، دوری کردن وبریدنهم  طمع درمان راه تنها

 

قطع کند و  دیگران دست از را طمع انسان که است این در برکات و هاخوبی یهمهفرمود:  امام سجاد

  .شودمی الهی برکات نزول سبب طمع بریدن ببُرد؛

                                                           
 .24، ح 330أعالم الدین في صفات المؤمنین، ص:  - 1
 .153، ص: 3شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، ج - 2
 .15-74/16مّدثر:  - 3
 .3، ح 148، ص: 2 ج ،الكافي - 4
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 :فرمود است ایحکیمانه سخن حقیقتاً که حکمت این در امیرمؤمنان علی لذا

  .کرد نابود را خودش حقیقت در پوشید طمع لباس کس هر

 و اجتماع میان در ،هاحکومت و هادولت میان در ،بشری جوامع میان در را سخن این اگر حالنکته: 

 ایج بر را بزرگی هایدرس چه ما برای کوتاه بیانی در امیر حضرت که خواهیم دید کنیم پیاده هاخانواده

  .گذاشته است


