
 

 

 

 

 

 

 

 حرص
 ابوالفضل یغمایی

 

  منوعاً؛ رياّلخ مّسّه اذإو جزوعاً اّلشرّ همّسّ ذاإ هلوعاً خلق نّساناإل نّإ

 یتاب یب سدر می او به یبد وقتی ،شده هدیآفر طاقت کم و صیحر ،انسان همانا
 .شود یم گرانید مانع ،کند می افتیدر یریخ که یهنگام و کند یم

 شناسی مفهوم

 همان هلوع یمعنا. یحوصلگ یب و یصبر کم جزع، حرص، ؛دارد معنا چهار لغت در هلوع

 5.است آن آثار از یحوصلگ یب و یصبر کم و جزع. استيدن یها تلذّ به حرص و ليتما

 آیه ریتفس

 انسان و شده وارد اقيس نيا در که یاتيآنيز . دارداشاره  ها انسان ولع و یطاقت کم به هيآ نيا
 کهی اتيآچنين است  هم. کند اشاره می اوی وانيح وی زيغر بعد به ،نموده وصفی منف صفت با را

 .دارد یعقل و یفطر بُعد به اشاره ،کند یم ياد عظمت و کرامت باارد شده و از او و انسان مدحدر 
 شود یم استفاده هيآ نيا از. است ميکر ،یفطر حسب به و صيحر ،یزيغر حسب به انسان

 احساس کند کسب هرچه ؛است طلب فزون بشر طبع. است یتابیب و بخل ةسرچشم ،حرص
 .کند یم یماندگ عقب و ضعف احساس همواره ،نكند کنترل و اصالح را خود اگر ،کند یم کمبود

 را آن ،روم یم ايدن مال دنبال به من :کرد عرض و آمد صادق امام نزد تيشكا بهی مرد
. خواهد یم شتريب آن از و است نزاع در من با نفسم همواره و شوم ینم قانع یول ،آورم یم دست به

 تيکفابر  امر که درآمد مقدار آن اگر»: فرمود امام .برم بهره آن از که دياموزيب یزيچ من به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8ـ  2 معارج، .  

 ، التحقیّقمصطفوی، . 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    71

 یکاف تو یبرا یدرآمد اگر و دينما یم یغن را تو مال از ئیجز یزيچ سازد یم ازتين یب ،کند یم

 ،حرصی عني 1.«کرد نخواهد ازين یب را تو زين استيدن در آنچه تمام ،کند ینم تازين یب و است

 ةادار ،مال کسب از را خود هدف ،یشو خالص رصح شرّ ازخواهی  می اگر ،است خطرناك
 و یشياند لآم جز درمان که است هايی یماريب ی،طلب فزون و حرص .بده قرار سعادتمندی زندگ

 جا آن تا ،کرده مشغول خود به را شما یطلب فزون و تكاثر»: فرمايد یم قرآن. ندارد انيطغ کنترل

 5.«ديا نرفته قبور شمردن و ارتيز به که

 هیآ یها امیپ

 .یابي کام هنگام به بخل وی سخت هنگام به جزع ؛است زيچ دو بودن صيحر ةنشان .1
 .است بخل و حرص ،ها یناهنجار ازی اريبس ةشير .3
 .ورزد یم بخل اي زند یم اديفر ،یابي کام ای يسخت تماس با ؛است تيّظرف کم انسان .9
 .است نماز به مداومت ،ناپسند اخالق از نجات راه .0

 3.کند یم مهار را آن خدا ياد و دارد ليتما بخل و حرصی سو به انسانی مادّ طبع .5

 مرتبط نیعناوآیات و 

 و 13 معارج،: )بخل ؛(3 ـ 1 همزه،: )استهزا ؛(30 ـ 30 بقره،: )یزيگر آخرت :حرص آثار
 مائده،: )نيد فيتحر ؛(30 ـ 13 معارج،: )یصبر یب ؛(30 و 19 فجر،: )نيمساک به یهتوجّ یب ؛(31
 مانع ؛(3 ـ 1 همزه،: )يیجو بيع ؛(01 مائده،: )يیرسوا ؛(30 و 17 ـ 10 فجر،: )تذلّ ؛(03 ـ 01

 (.3 حشر،: )یرستگار
 ـ 35 بقره،: )ظلم ؛(90 ـ 95 بقره،: )طانيش ؛(9 ـ 3 همزه،: )یجاودانگ پندار :حرص عوامل

 (.30 ـ 30 بقره،: )آخرت ازی ديناام ؛(30
 ؛(35 ـ 30 و 33 ،13 معارج،: )انفاق ؛(93 و 33 ،13 ـ 19 معارج،: )یدار امانت :حرص موانع

: تعفّ ؛(191 طه،: )خدا رزق به هتوجّ ؛(37 و 33 ،13 معارج،: )عذاب از ترس ؛(3 حشر،: )مانيا
 و 33 ،13 ـ 19 معارج،: )یگواه ؛(30 و 33 ،13 معارج،: )معاد به دهيعق ؛(33 و 33 ،13 معارج،)

 7(.93 و 33 ،13 ـ 19 معارج،: )عهد بهی وفا ؛(33 ـ 31 و 13 ـ 19 معارج، ؛19 ،طه: )نماز ؛(99

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42 ، ص 8، ج كافیكلینی، .  

 .8 ـ  تکاثر، . 8

 .1 8، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 4

 .425 ـ 424 و 421 ـ 421، ص 2 ، ج فرهنگ قرآنمركز فرهنگ و معارف قرآن، . 3



 

 

 

 

 

 
 

 73 / حرص : رذائل اخالقی

 اتیروااز دیدگاه  حرص آثار

 یخوار. 9

 1.«است رنج وی خوار گرو در ،آزمند که زيبپره طمع وی آزمند از»: فرمود یعل امام

 ینابود. 2

 5.«کشد یم را او حرصش که صيحر بسا چه»: فرمود یعل امام

 هگنا. 3

 در افتادن فرو موجب وی سخت مرکب و رنج ديکل ،یآزمند و حرص»: فرمود یعل امام

 3.«است گناهان

 تیّمحروم. 4

 مورد زيچ همه در ،تيّمحروم نيا با و است محروم ،صيحر انسانِ»: فرمود اکرم امبريپ

 7.«است سرزنش

 نیقی ینابود. 5

 0.«برد یم نيب از را ها نييق حرص»: فرمود یعل امام

 حرص یها شهیر

 یدوست ایدن. 9

ی اندوه .1؛ شود یم مبتال درد سه به باشد داشته دوست را ايدن هرکس»: فرمود یعل امام

 6.«رسد ینم بدان که يیآرزو .9 دارد؛ یبرنم دست او از که یحرص .3 کند؛ ینم شيرها که

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45 ، ص  ، ج غرر الحکمآمدی، .  

 .5 3، ص همان. 8

 .12، ص تحف العقولانی، حرّ. 4

 .8 41، ش 21  ، ص 4، ج میزان الحکمهترجمة ری شهری، . 3

 .81، ص 1  ، جنیآثار الصادقبخش،  احسان. 5

 .42 ، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، . 1



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    74

 خدا بهی نیبدب. 2

 آن و دارند شهير يك که ستندهی مختلف زيغرا ،حرص و ترس ،بخل»: فرمود یعل امام
 انسان اگر .ورزد یم حرص ،ندارد نانياطمی الهی روز نيتأم به کهی کس 1.«خداست بهی بدگمان
 دارد مقدّر یروز کس هر بداند اگر و رديگ یم را آن برابر چند دهد یم خدا راه در آنچه بداند

 .ورزد مین حرص

 ینادان. 3

 5.«استی نادان و جهل ةجينت ،بخل و ولع و حرص»: فرمود یعل امام

 مانیا ضعف ـ4

 3.«استی دار نيد ضعف و هوس قدرت از اديز حرص»: فرمود یعل امام

 حرص درمان

 پناه بردن به خدا .9

 بر خدا رحمت و فضل اگر که چرا ،یتعال حق از استمداد و خدا به بردن پناه»: فرمايد قرآن می
 7.«شد ینم پاك هرگز شما از کس چيه نبود شما

 نماز ۀاقام .2

 :کند ، حرص را درمان میريز گانه هشت طيشرا بااقامة نماز 
 عذاب از بودن مناكيب 7امت،يق روز قيتصد 6محرومان، بهی مال کمك 0نماز، بر استمرار

و  11دادنی گواهی برا اميق 11عهود، تيرعا و اماناتی ادا 1،یتعفّ یب هر از خود حفظ 2خدا،

 15.نماز اوقات محافظت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54، نامه (دشتی) نهج البالغه.  

 . 11 ، ص 8، ج غرر الحکمدی، آم. 8

 .5118، ص همان. 4

 . 8نور، . 3

 .84معارج، . 5
 .85 ـ 83، همان. 1

 .81، همان. 1

 .81، همان. 2

 .82، همان. 2

 .48، همان. 2 

 .44، همان.   

 .43، همان. 8 



 

 

 

 

 

 
 

 71 / حرص : رذائل اخالقی

 فقرا بای نینش مه .3

 زدن سر ن،يرنشيفق یها همحلّ در حضور .رديگ یم را آنهای خو باشد اياغن با شهيهم انسان اگر

 حرص از ،کرده تيتقو انسان در را کفاف حسّ درآمد، کم زکاريپره افراد با مراوده و انينوايب به

 از یجمع: اند ردهآو 1«...یدعون نیاّلذ مع نفّسک واصبر» آية نزول شأن در. کند یم ممانعت

 مانند یافراد که یحال در دند،يرس امبريپ حضور به یراض خود از اشراف و مستكبر ثروتمندان

 خشن لباس که یساز دور خود از را نهايا اگر :گفتند بودند، حضرت آن نزد بيصه و ذرواب سلمان،

 ول ؛ميبر یم بهره تو سخنان از و شوم یم حاضر مجلست در وآييم  می تو نزد ما دارند نهيپشم و

 خدا حمد»: فرمود خدا رسول شد نازل اتيآ نيا وقتی. ستين ما یجا جا اين ،وضعيّت نيا با

 5.«اّلممات ومعکم اياّلمح معکم» «باشم شما با تا شد داده یدستور نيچن من به و نمردم که را

 نیوید یها نعمت با آخرت کسب .4

 و بود یموس قوم از که لياسرائ یبن خودخواه و صيحر ثروتمند قارون به قصص، سوره ةيآ در

 چهار ؛کردند یم جا هجاب زحمت به رومندين مردان را اموالش یها صندوق که داشت ثروت قدر آن

 :شود ليتعد و شكسته را حرص کمر تا دهد یم یديکل و مهم اندرز

 3.«اآلخرة ّلدارا اهلل اتاک مايف وابتغ»: کن جوو جست را آخرت ثروت و مال با ،که نيای كي

 و یجوان ،فراغت ،قدرت ،سالمت از یعني ؛مكن فراموش ايدن از را ات بهره و سهم ،که نيا دوم

 مردم به هم تو کردهی کین تو به خدا ،که نیا سوم 7.کن خرج آخرتت یبرا خود نشاط

 حرص و ثروت. مکن فساد نیزمی رو بر هرگز ،که نیا چهارم و کنی کین

 .است فساد موجب

 فسادها نوع نيا .داردی درون فساد از تيحكا افرادی ظاهری فسادها»: فرمود صادق امام

 5.«رديگ یم سرچشمهی ران شهوت و نفسی رويپ ،حرص، درازی آرزوها از

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82كهف، .  

 .2 1، ص 1، ج مجمع البیانطبرسی، . 8

 .11قصص، . 4

 .42 ، ص 3، ج نورالثقلینحویزی، . 3

 .421، ص 14، ج بحاراالنوارمجلسی، . 5
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 یزکاریپره .5

 1.«دیکن کن شهیری زکاریپره و ورع با را طمع»: فرمود یعل امام

 مثبت حرص

. داردی ارزشی معنا رديگ قتعلّ ريخ کار به اگر استی زيچ به ديشد عالقه و ليم که حرص

 شما یها رنج که آمد تانیسو به شما خود از یرسول»: ديگو یم قرآن ،خدا امبريپ حاالت در
 امام يا است ارزشمند حرص نيا 3.«ورزد یم حرص شما شدن تيهدا بر و است سخت او بر

 کسب در حرص اي 9.«ستين جاتدر به دنيرس در رقابت از باالتر یحرص»: ديفرما یم باقر
 .ماتمحرّ ترك وی اله واجبات انجام در يا باشد 0علم

 تیحکا

 مرگ یا قناعت .9

 در یشب کار، خدمت و بنده چهل و داشت بار شتر 150 که دميشن را یبازرگان :ديگو یمی سعد
 که گفتن، شانيپر یها سخن از .ديارمين شب همه درآورد، شيخو حجرة به مرا شيک ةريجز

 فالن و است نيزم فالن ةقبال نيا و است هندوستان به بضاعت فالن و ترکستان به انبارم فالن
 نه، :یگفت باز است، خوشيی هوا که دارم هيّاسكندر خاطر :یگفت گاه ضامن، کس فالن را زيچ
 عمر تيّبق شود، کرده اگر است شيپ در گرميدی سفر! ايسعد. است شمشوّ مغربی ايدر که
 نيچ به بردن خواهم پارس گوگرد :گفت است؟ سفر کدام آن :گفتم ،نمیبنش یا وشهگ به شيخو
 حلب، به هند فوالد و هند به رومی بايد و آرم روم بهی نيچ کاسة و دارد ميعظی متيق دميشن که
 از انصاف یب. نميبنش اندکّ به و کنم تجارت ترك پس آن وز پارس بهی يمان بُرد و يمن بهی حلب
ی سخن هم تو !یسعدی ا: گفت. نماند گفتنش طاقت شيب که گفت فرو چندان ايماخول نيا

 :گفتم ،یا دهيشن و یا دهيد که آنها ازی بگو
 غوری اقصا در کهی دستيشن آن

 

 ستور از فتاديبی ساالر بار 
 

ــت ــمِ :گف ــگِ چش ــتيدن تن  را ادوس
 

 0گــور خــاك يــا کنــد پــر قناعــت ايــ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82، ص غرر الحکمآمدی، .  

 .82 توبه، . 8

 .821، ص تحف العقولانی، حرّ. 4

 .24  ة، خطب(دشتی) نهج البالغه. 3

 .12، ص  8، حکایت 4، باب گلستانسعدی، . 5



 

 

 

 

 

 
 

 77 / حرص : رذائل اخالقی

 مرگ ازپس  یحتّ حرص .2

 در را او خراسان شاهان ازی كی يتمدّ از پس. رفت ايدن از ،یغزنو مقتدر دشاهمحمو سلطان
 که چشمانش جز بود شده خاك و بود ختهير و شدهی متالش اوی اعضا ةهم که ديد خواب

 نيا رشيتعب: گفت که یشيدرو جز ماندند، فرو او خواب ريتعب از مانيحك! کرد یم نگاه د،يگرد یم

 1.است افتاده گرانيد دست در که است خود ملك و نتسلط نگران هنوز که است

 حرص مانع یستیز ساده .3

از  یشب: ديگو یم او ،یعل خيش نام به داشتی خادم (ره)یحائر ميعبدالكر خيش حاج مرحوم
. کردم باز را در و برخاستم. شد بلند در یصدا. بودم دهيخواب منزل رونيب در زمستانهای  شب

 را خود که زغال نه غذا، نه دارم دارو نه است ضيمر شوهرم کرد اراظه است یريفق زن دميد
 مای ها حرف که آقا برگشت ديناام زن کرد، شود ینمی کار شب موقع نيا !خانم :گفتم. ميکن گرم
 در که کند بازخواست تو و من از خداوند امتيق روز اگر !یعل خيش: گفت و زد صدا مرا ديشن یم را
 او منزل ايآ م؟يبده یجواب چه ؟یکرد ديناام را او چرا ،آمد شما ةخان در من ةبند شب ساعت نيا
. ميرفت هم با ،ميبرو شو بلند :فرمود. است مشكل برف و گل نيا انيم اامّ ،یآر :گفتم ؟یبلد را
 دکتر رفتم آقا دستور به. نبود خانه در یزيچ و بود ضيمر همسرش ،گفت یم راست زن آن ميديد

 كي :بگو علّاف فالن منزل برو: فرمود سپس. گرفتم ،رفتم داد، نسخه وردم،آ را الحكماء صدر
ی برا گوشت قدر هچی روز: فرمود روز آنی فردا م،يآورد غذا. بدهد من حساب به زغال یگون

 ببر، زن نیا ةخان در روز هر را آن نصف: فرمود. ريس هفت :کردم عرض ؟یريگ یم ما منزل

 5.است بس را ما نصف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.  
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