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در قرآن كریم حرص دو جنبه دارد: وجه مثبت كه در حرص پیامبر )ص( بر هدایت 
برآوردن تمتعات نفسانی و زیاده خواهی مردم نمودار میشود و حرص منفی كه در قالب 

انسانها تصویر میگردد. مولوی متأثر از قرآن و از باب تفسیر و تأویل آیات به تفصیل وجوه 
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تر آن را بپذیرند. در تصویرسازی گاهی به تصاویر قرآنی توجه دارد خود تلقی كرده و راحت
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. از باب معرفت شناسی، مولوی در قالب داستانهایی پیروی از امور نفسانی از گردیده است
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A comparitive study on the approaches of the Quran and  

Masnavi to voracity 
 

Mahnaz Hassani Hamidabadi4, Mehrali Yazdanpanah1 

(Corresponding author), & Susan Jahanian3 

Abstract 

In the Quran, voracity has two dimensions – a positive voracity 

manifested in the Prophet’s voracity to guide people and a negative 

voracity, which is portrayed as individuals’ attempt to meet their bodily 

demands. Influenced by the Quran and to interpret the verses, Rumi 

expresses the different aspects of voracity and its consequences in detail. 

Our results reveal that Rumi uses subjective and objective items to 

interpret these aspects and speaks of axioms to verify them needless to 

reflect on them. He also uses fiction to show the different aspects of 

voracity in everyday life so that the readers perceive them as their living 

experiences through identification and accept them more readily. In 

portraying, he sometimes considers the Quranic images, which 

sometimes result from the association of meaning with content. What has 

been mentioned as a moral instruction in the Quran has been practically 

implemented and the way to achieve it has been specified in Masnavi. 

Epistemologically, Rumi uses fiction to reveal that following bodily 

passions, e.g. voracity, impedes recognition as the Quran calls it curtain 

and cover adherence to which will hinder recognition. 
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 مقدمه: -9

میباشد و ت هر ملَّ یو اجتماع یفرد یمباحث در زندگ نیتریاز اساس یکیاخالق 

ای برخوردارهستند؛ به همین دلیل این بحث اخالقی از اهمّیت ویژهزمانی امور درهرعصرو 

ترین مباحث قرآنی میباشد. مولوی یکی از شاعران بلندپایۀ ادبیات فارسی است یکی از مهم

-های دینی، اندیشهآیات با الهام از آموزه تأویل و تفسیر باب از و قرآن از پذیری تأثیر كه با

را  آن نتایج و آثار و مختلف وجوه تفصیل ه حرص و طمع را بهها و مسائل اخالقی از جمل

های برجسته های شعر مولوی، وجود نمونهدر قالب اشعاری زیبا بیان كرده است. از زیبایی

های اخالقی است كه برای تأثیر بیشتر و همذات و دلنشین اشعار عرفانی همراه با آموزه

های اخالقی قرآن و تمثیلها بیان میکند. آموزه پنداری با مخاطب آنها را در قالب حکایات

به صورت عملی در مثنوی به اجرا در آمده اند و مولوی در قالب امور و تجربیات حسی به 

های قرآنی میپردازد و میکوشد از ظاهر الفاظ عبور كند و در باطن به عینی كردن آموزه

 از معانی تداعی ازد كه حاصلی معانی بپردازد و گاهی به تصویر سازیهایی میپردجوجست

 .میباشد مختلف آیات محتوای

 سؤال اصلی -9-9

 این تحقیق در پی پاسخگویی به این پرسش میباشد:

تأثیرپذیری موالنا از قرآن كریم در مقوله حرص و طمع چگونه است و این تأثیر چگونه 

 در مثنوی پدیدار میشود؟

 واژگان، تصاویر و حکایتها نمودار میشود.فرض این است كه این تاثیرپذیری در قالب 

 ضرورت پژوهش -9-6

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل تأثیرپذیری موالنا در موضوع مورد بررسی 

است و اینکه چگونه آموزه های قرآنی را در قالب حکایت و تجربه زیسته در اختیار 

نداری با اشخاص، ناخودآگاه از آن مخاطبان قرار میدهد. تا با آن مواجه شوند و با همذات پ

 تاثیر بپذیرند. 

 شیوۀ پژوهش -9-3

ای، مقاالت و سایتهای های پژوهش حاضر با استفاده از منابع كتابخانهمواد اولیه و داده

علمی گردآوری شده است؛ سپس كلمات و مفاهیم مربوط به حرص و طمع در قرآن كریم 

تطبیق تحلیلی، بررسی، الو مثنوی معنوی مشخص شده و اطالعات، بر اساس شیوۀ توصیفی

 اند. و تبیین شده

 پیشینۀ پژوهش: -9-6

 دربارۀ كه داد نشان اطالعاتی منابع و پایگاهها در نگارندگان جستجوی و بررسی

نوشتۀ « اخالق در اسالم»است. كتاب  شده انجام پژوهش چند «طمع و حرص» موضوع
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اهلل مکارم شیرازی در جلد اول و فصول سوم و چهارم، به حرص و طمع در قرآن كریم آیت

 نوروزپور در پژوهشی با عنوان و روایات مربوطه اختصاص دارد. در میان مقاالت، لیال

ابراز  «تعلیمی ادبیات حوزۀ در اثر چهار با آن مقایسۀ و مولوی مثنوی در طمع و حرص»

موارد،  این در او فکری مبنای و میداند شناخت امر در مانعی را مولوی، طمع میدارد كه

ای پناه و مهناز حسنی حمیدآبادی در مقالهمهرعلی یزداناست. همچنین  قرآنی هایآموزه

به « بررسی تطبیقی حرص و طمع در قرآن كریم و مثنوی معنوی» دیگر تحت عنوان

های موالنا همّت گماشته و به این نتیجه مقایسۀ مفهوم حرص و طمع در قرآن و اندیشه

نکردن به پروردگار باعث به وجود آمدن خواهی و نداشتن ایمان و توكَّلاند كه زیادهرسیده

 قرآن در طمع و حرص موضوع دیگری نیز دربارۀ فراوان حرص در آدمی میشود. تحقیقات

بررسی   نیست. آنها همۀ به پرداختن مقاله، مجال این در كه دیگر آثار انجام شده و كریم

مفهوم حرص و طمع در قرآن كریم و مثنوی معنوی  تاكنون صورت نگرفته و این موضوع، 

ندگان با نظر به اهمّیّت تازگی و نوآوری پژوهش حاضر را آشکار میکند. از این رو، نگار

 اند.  تعالیم متعالی قرآن كریم و مثنوی معنوی به انجام این پژوهش مبادرت ورزیده

 حوزۀ واژگانی و بسامدحرص و طمع در قرآن كریم و مثنوی معنوی: -6

در قرآن كریم، كلماتی مانند: لهو و لهب، و تجاره و افعالی مانند: وسوس، اخلده، عدده، 

اتبع، اكالون، عدده، یلهث وصفاتی مانند: هلوع، برای بیان مفهوم حرص به كار  لحب الخیرا،

 رفته است.

نیز  مترادف آن « شُح » و « هلوع»، «طمع»های عالوه بر حرص و مشتقات آن، واژه

 هستند كه به بررسی و توضیح آنان میپردازیم:

ونت همراه است. حرص: اما حرص در فارسی به آن آز میگویند، صفتی است كه با خش

 ( 411)المفردات، راغب اصفهانی، ص

طمع: نوعی امید شدید به دستیابی چیزی است. وقتی نفس انسانی به چیزی گرایش 

 )119شدیدی داشته باشد، آن را طمع گویند. )همان: 

شُح: این كلمه به معنای بخل توأم با حرص است؛ البته نه در یک مورد در صورتی كه 

شح، بُخل شدید است و »( و نیز در تعریف آن آمده است كه: 116)همان:عادت شده باشد. 

 ( 145، ص1)لسان العرب، ابن منظور، ج « شدّت منع در شُح بیشتر از بخل است.

هلوع: به معنی شخص ضجور یعنی بی حوصله و بی قرار، شجیع یعنی بخیل و جزوع 

 (535ص4ن، طبرسی، جیعنی بی تابی كننده و شدید الحرص، میباشد. )مجمع البیا

در  بار به كار رفته است. 41بار و واژۀ طمع و مشتقَّات آن 5در قرآن، واژۀ حرص 

بار به  423بار به صورت صفت، طمع 34بار به صورت اسم،  414مثنوی، واژۀ حرص حدود 

بار و  4بار و شُح 5های مترادف مثل شره بار هم به صورت صفت و واژه 5صورت اسم، 
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بار بکار رفته است. گاه  441بار و صبر 41های مقابل حرص از جمله قناعت همچنین واژه

 واژۀ حرص به تنهایی به كار نرفته و كلماتی به صورت معطوف به آن پیوسته اند.

، و كوشش، حرص و جنگ می آورد و در مواردی حرص موالنا حرص و حسد را با هم 

غم، حرص و امل، حرص  شتاب، حرص و غرض، حرص و صدگونه هوس، حرص و و حرص

 و بیم، حرص و جوشش و حرص و كین را به كار میبرد. 

؛ بار در مثنوی معنوی بکار برده شده است 4و آز  429، طمع  142واژۀ حرص حدود 

برای توصیف و كنش شخصیت حریص و همچنین نتیجه گیری   حکایات در بار 419

 . میباشد... و اتمناج در هم بقیه و دینی موضوعات در بار 11داستان ،

دفترهای مثنوی  حرص طمع آز حریص

 معنوی

 اول 41 16 1 3   

 دوم 45 11 4 1

 سوم 32 11 3 9

 چهارم 54 6 4 1

 پنجم 15 42 2 42

 ششم 46 43 2 3

 

 ی:مولو یو مثنودر قرآن كریم  انواع حرص -3

و ... بعضی احساسات انسان طیف وسیعی دارند از درد و گرسنگی تا غرور، حسد، عشق 

از احساسات منشاء جسمی دارند و برخی روانی و ذهنی هستند. فهرست متفاوتی از 

احساسات و عواطف را اندیشمندان و روان شناسان ذكر كرده اند. به هرحال احساسات در 

-11های متفاوت ابراز میشود. )فلسفه ترس، رک اسوندسن: ص فرهنگهای مختلف به گونه

13) 

دو نوع حرص سخن به میان آمده است: حرص  ازی مولو یمثنوو در قرآن كریم 

 مفهوم مربوط به رفته كار مضامین به ایجابی )مثبت( و حرص سلبی )منفی(. اما بیشترین

نگرشهای  مشابه ،راجع به حرصاست. بنابراین نگرش موالنا  آن مذمّت و حرص منفی

در ابیات آغازین مثنوی، مولوی بیان میکند كه تمایالت انسانی حدّی ندارد و . است قرآنی

برای بسط این مفهوم، تشبیهی به كار میبرد كه امری حسی و عینی است و هر فردی بی 

تأمل به محض تصور آن را تصدیق خواهد كرد و به طور ضمنی میگوید قسمت هر فردی از 

در اختیارش قرار خواهد گرفت و فزون خواهی تنها پیش معلوم و مقدر است و اندک اندک 
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ضایع گردندان عمر و سرمایه است. این وجه منفی را با امری مثبت كه باز از امور حسی و 

 ملموس است همراه میکند قناعت صدف موجب گرانقدریش میشود. 

 

 ایگالالالر بریالالالزی بحالالالر را در كالالالوزه 

 نشالالد پالالر حریصالالان چشالالم ۀكالالوز

 

 ایروزهچنالالالد گنجالالالد قسالالالمت یالالالک  

 تالالا صالالدف قالالانع نشالالد پالالر در نشالالد    
 (12-14ابیات: 4ج مثنوی معنوی، موالنا،)

پس از تبیین و تمثیل حقیقتِ حرص، راهی به مداوای آن نیز نشان میدهد: عشق را 

داروی دوای حرص و طمع میداند و در تصویری دیگر حتی او را چون طبیبی برای مرض 

 حرص میداند. 

 اک شالد هر كه را جاماله ز عشالقی چال   

 

 او ز حالالرص و عیالالب كلالالی پالالاک شالالد    

 (11بیت: 4ج همان،)

حرص، صرف نظر از ممدوح یا مذموم بودن، امری فطری است. حرصی كه باعث به 

وجود آمدن رذالتهای اخالقی در انسان میشود و پیامدهایی برای فرد و جامعه دارد حرص 

 ناپسند است؛ زیرا حرص به خودی خود مذموم نیست.

انسانی از جمله حرص را دوسویه میداند و این موضوع را به زیبایی بیان  مولوی عواطف

 كرده است:

 بالود  بیشالی  نالران  حرص و شهوت

 حالالالرص مالالالردان از ره پیشالالالی بالالالود 

 آن یکی حرص از كمال مالردی اسالت  

 

 و آن حیالالالزان ننالالالگ و بدكیشالالالی بالالالود    

  رود پالالالالس سالالالالوی حالالالالرص مخنالالالالث در

 و آن دگالالر حالالرص افتضالالاح و سالالردی اسالالت

 (4455-4459،ابیات 3)همان، ج                

 در این قسمت به تفکیک، به دو جنبۀ ایجابی و سلبی حرص در قرآن كریم و مثنوی

 میپردازیم:  معنوی

 )مثبت(: حرص ایجابی -3-9

سوره مباركۀ نساء، راجع به برقراری عدل میان همسران صحبت شده و  414در  آیۀ 

زیرا منظور، حرص بر عدل و دوستی میباشد. در به حرص، نگاهی مثبت شده است؛ 

سوره یوسف كه مصداق حرص ایجابی است، خداوند خطاب به پیامبر)ص(  423آیۀ

 سورۀ 419آیۀ در .هر چند حریص ) به ایمان آنها ( باشی ایمان آورنده نیستند میفرمایند:

 مسلمانان هدایت در بودنش آزمند و حریص خاطر به را( ص) اكرم پیامبر خداوند در توبه

اگر تو بر سورۀ نحل خداوند خطاب به پیامبر )ص( میفرمایند:  414میستاید. در آیۀ 

زیرا خداوند كسی را كه در گمراهی رها كرده ؛ فایده ای نداردبورزی، هدایت آنان حرص 

 .هدایت نمیکند
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 یکی از انواع حرص كه در قرآن كریم بدان اشاره شده، حرص ایجابی یا مثبت است.

-طباطبایی عالمه مرحوم این نوع حرص از نظر قرآن كریم، پسندیده و قابل ستایش است.:

 :میگوید المیزان كتاب در( 44/معارج) هَلُوعًا خُلِق  الْإِنْسَان  إِن َّ آیۀ خصوص در

های حبّ ذات میباشد، در اصل از حرص و هلوع بودن كه ذاتی انسان است و از شاخه»

رذایل نکوهیده نیست؛ چرا كه حبّ ذات كه این صفات از آن بر میخیزد، وسیلۀ منحصر به 

فردی است كه انسان را به سوی سعادت و تکامل دعوت میکند.حرص به خودی خود از 

باشد رذایل اخالقی نیست. این صفت در واقع مانند سایر صفات نفسانی اگر در حد اعتدال 

)المیزان، « است و اگر به جانب افراط و تفریط منحرف شود، نکوهیده و رذیلت.فضیلت 

 (43: 1طباطبایی،ج

 حرص در هدایت:  -3-9-9

وجود پیامبر)ص( برای گناهکاران هم موجب سورۀ مباركۀ توبه،  419مطابق با آیۀ 

بود. اما ندگان خدا هدایت ب درترین ویژگی این بزرگوار حریص بودن زیرا مهم؛ رحمت بود

سورۀ نحل مطرح شده، این است كه پیامبر )ص( هرچقدر كه بر  31ای كه در آیۀ نکته

 هدایت گمراهان حریص باشد، بدون خواست خداوند قادر به هدایت كردن آنان نمیباشد:
 مْ بِالْمُؤْمِنین  رَؤُفٌ رَحیمٌل ق دْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أ نْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَل یْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَل یْکُ

یقیناً پیامبرى از جنس خودتان به سویتان آمد كه به مشقت افتادنتان بر او (؛ 419)توبه/ 

دشوار است، اشتیاق شدیدى به ]هدایتِ[ شما دارد، و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان 

 است.

هر (؛ 31)نحل / مَنْ یُضِلُّ وَ ما ل هُمْ مِنْ ناصِرین هُداهُمْ ف إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدی  إِنْ ت حْرِصْ عَلی

یابند[؛ زیرا خدا كسانى را كه ]به سبب تکبّر و چند بر هدایتشان حریص باشى ]هدایت نمى

كرد، و براى آنان هیچ یاورى ]كه از گمراهى عنادشان[ گمراه میکند، هدایت نخواهد 

 .نجاتشان دهد[ وجود ندارد

را پسندیده میداند و میگوید  ور مربوط به دین و نیکوكاریدر ام مولوی نیز حرص

، زیرا اگر نسبت بدان امور حرصی هم وجود نداشته باشد ؛جستجو كن حرص را در این امور

قبیح است و حرصِ آدمی  زیبا و پسندیده است دنیا پرستی و شهوت رانی ذاتاً آن امور ذاتاً

  .نیکو جلوه میدهدآن را 

 دیالالن و خیرجالالوحالالرص، انالالدر كالالارِ 

  

  چالالالون نمان الالالد حالالالرص، باشالالالد ن غالالالزرُو    

 (4432،بیت 1موالنا ،ج معنوی، )مثنوی    

حرص نسبت به شهود حق و كسب معارف و معالی اخالقی است اما  حرص محمود،»

مخزن االسرار، ) .«حرص مذموم حرص در تالش در راه به دست آوردن لذات مادی

  (56اكبرآبادی: 
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ممدوح را مولوی در اشتیاق خود و مخاطبان در شنیدن ادامه نمونۀ دیگری از حرص 

كرده و در بین آن به موضوعات دیگری اشاره كرده بیان میکند حرص داستانی كه نقل می

 به شنیدن داستان به طور غیرمستقیم معارف را به آنان انتقال میدهد:

 ایالالن سالالالخن پایالالان نالالالدارد ای قبالالالاد  

 بالالالالالالازگرد و قصالالالالالاله رنجورگالالالالالالو  

  

 ا انالالالدرین پایالالالان مبالالالاد  حالالالرص مالالالا ر  

 بالالالالالالا طبیالالالالالالب آگالالالالالاله سالالالالالالتارخو  
 (4312 -4314ابیات 6ج معنوی،موالنا، )مثنوی

 حری  بودن در راه خداوند: -3-9-6

 423در آیۀ  «و لو حرصت»و جمله پیامبر، عالقۀ شدیدی بر ایمان آوردن مردم داشت  

 نیاوردن ایمان اما داشت؛ گیر پی تالشی دین ابالغ كه ایشان در بیان میکند سورۀ یوسف

 ناپذیریشان بود: حق نشانه آنان،

بیشتر مردم هر چند رغبت (؛ 423)یوسف/  وَ ما أ كْث رُ النَّاسِ وَ ل وْ حَر صْتَ بِمُؤْمِنین 

 آورند .شدید ]به ایمان آوردنشان[ داشته باشى ایمان نمى

را موجب یک  حرصعاری بودن از وی  گرچهمولوی نیز این نوع حرص را بیان میکند؛ ا

نمیکند. نفی به طور كامل، را  آن اما ؛اندیدای شهودی و دستیابی به معرفت عرفانی متجربه

خداوندا ای »در قصۀ دقوقی این نوع طمع از زبان دقوقی بیان میشود آنجا كه میگوید: 

 ام،دانای اسرار نهانی، توئی كه راه نیاز در دلم گشودی، من اگر چه در میان دریا نشسته

نقد و فسیر ت« )ورم، با این حال در آب سبوی طمعی ناچیز هم دارم.اگرچه در دریا غوطه

 از معرفت دریافت به خود تمایل تمثیل برای ( سپس114: 1، جعفری، جتحلیل مثنوی

داستان تنازع كنندگان بیان میکند كه پیش داوود رفتند با اینکه یکی از طرفین نود و نُه 

ر یک بز دیگر دوخته بود. وی میگوید گرچه من حریصم، ولی حرص بُز داشت، باز چشم د

و آزی كه دارم در راه عشق خداست كه برای من فخر و مقام واالئی است. حرص و طمعی 

 وقیح و زشت است كه در راهی غیر از عشق حق بجوشد:

 امدر میالالالان بحالالالر اگالالالر بنشسالالالته   

 همچالالو داوودم نالالود نعجالاله مراسالالت   

 و جالاه  حرص اندر عشق تو فخر اسالت 

 

 امطمالالالالع در آب سالالالالبو هالالالالم بسالالالالته    

 طمالالالع در نعجالالاله حالالالرفم هالالالم بجاسالالالت 

 حالالالرص انالالالدر غیالالالر تالالالو ننالالالگ و تبالالالاه  
 (4455 -4453 بیاتا :3)مثنوی معنوی،موالنا، ج

در این حکایت نیز دقوقی كه خود از مردان عارف بود دائم سفر میکرد تا با خاصان حق 

كه از سر آزمون خداوند از او میپرسد تو قرین شود و از آنان كمال و معرفت بیاموزد و آنگه 

هنگامی كه مرا داری چگونه جویای دیگری هستی او احوال خود را در این حرص مثبت 

 ای دیگر تصویر میکند.  همچون نشسته بر دریا و جویای كوزه
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 )منفی(:حرص سلبی -3-6

 مفاهیم و تشبیهات حرص سلبی:

 ورزی است:وسوسۀ شیطان محصول طمع -3-6-9

ف أ ك ل ا مِنْهَالا   ش جَر ۀِ الْخُلْدِ وَمُلْکٍ لَّا یَبْل ى ف وَسْوَسَ إِل یْهِ الشَّیْط انُ ق ال  یَآ آدَمُ هَلْ أ دُلُّکَ عَل ى

-414)طه4آدَمُ رَبَّهُ ف غ وَى ف بَدَتْ ل هُمَا سَوْآتُهُمَا وَط فِق ا یَخْصِف انِ عَل یْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّۀِ وَعَصَى

412.) 

قرآن، خالدا آدم را در   اتیمطابق آ»در كتاب اخالق در قرآن، ذیل این آیات آمده است: 

 یهالا سرانجام وسوساله  یفرمود ول یممنوعه نه ۀشدن به شجر کیداد و از نزد یبهشت جا

ای سالبب شالد   چه انگیالزه . شد یكار خود را كرد و آدم مرتکب ترک اول طانیش حرص آلود

آیالا جالز ایالن     شیطان تن در دهد و به وعده های او اعتماد كند؟ هایكه آدم)ع( به وسوسه

)اخالق در قالرآن، مکالارم   « ؟شد آنهاطلبی، حجابی در برابر چشمان است كه حرص و فزون

 (91،ص4شیرازی،ج

موالنا نیز با تبعیت از كالم وحی و با اشاره به مضامین قرآنی، به نوعی همین مضمون 

  میکند:را در ابیات زیر بیان
به طور معمول ندا امر درونی و خوشایند است و آدمی تمایل به پیروی از ان دارد و 

همگان كمابیش ان را در زندگی تجربه كرده اند. مولوی نشانه ای ذكر میکند كه اگر آن 

ندا به سوی حرص است بدان كه باطن آن را بانگ گرگ است و رفتن به سوی ان دریده 

 شدن و نابودی است:

 كالاله تالالرا حالالرص آورد   هالالر نالالدایی 

 

 بانالالالالگ گرگالالالالی دان كالالالاله او مالالالالردم دَرَد  

 (4456: 1)مثنوی معنوی،موالنا،ج                 

تمثیل ذكر شده در جهت عینی كردن آن امر درونی اسالت. مولالوی بالرای نشالان دادن     

نهانی ابلیس در امان نیست مثالی قرآنی در خصوص مالاجرای  اینکه هیچ كس از این خدعه 

ت: پروردگالارا باله   ابلیس گفال  افزاید.میکند و جنبه های داستانی بر آن میابلیس و آدم ذكر 

عوض آنکه مرا گمراه كردی، من نیز بر راه بنالدگانت باله كمالین مینشالینم و آنالان را از راه      

                                                      

پس شيطان او را وسوسه كرد ، گفت : اى آدم ! آيا تو را به درخت جاودان و سلطنتى كه كهنه نميشود  -0

پس هر دو ] به سبب وسوسه شيطان [ از ميوه آن ] درخت [ خوردند، در نتيجه  راهنمايى كنم ؟

شد و شروع به چسباندن برگهاى درختان بهشت بر ] شرمگاه [ خود كردند. و شرمگاهشان بر آنان پديدار 

 .آدم پروردگارش را نافرمانى كرد و ] از رسيدن به آنچه شيطان به او القا كرده بود [ ناكام ماند
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میالل، تعالادل   ، همالین  حریص شالد  آدم )ع( نسبت به گندم وزمانیکهمستقیم تو باز میدارم 

 :روانی را از او سلب نمود

 اغالالویتنی بمالالا كالاله شالالیطان گفالالت

 

 حرص آدم چالون سالوی گنالدم فالزود    

 

 دنالالالی دیالالالو ، نهالالالان خالالالود فعالالالل كالالالرد 

 (4199: 4)همالالالالان، ج                          

 از دل آدم سالالالالالالالالالاللیمی را ربالالالالالالالالالالود 

 (1134 ،بیت1همان،ج)                        

 بر واحدهایی خود موارد، این از بعضی در روحی تربیت و موالنا بجهت اهمیت تعلیم

مخاطبان احوال خود را در آن داستان پردازیها بیابند و با همذات  كرده تا اضافه داستان

  پنداری از آن تاثیر بیشتری برگیرند. 

 از دست دادن مال و دوری از سعادت حقیقی: -3-6-6

 (  44-12ك الصََّرِیمِ )قلم/ ن ائِمُون  ف أ صْبَحَتْ وَهُمْ رَبَِّکَ مِنْ ط ائِفٌ عَل یْهَا ف ط افَ

به داستانی اشاره میکند كاله پالدری نیکوكالار در     41-31قرآن كریم در سورۀ قلم آیات 

هنگام برداشت محصول، بخشی از آن را به نیازمندان می بخشید و به فرزندان نیالز همالین   

 عقلی كه بود الهی و صالح مردی كه است هآورد اینگونه را داستان این وصیت را كرد؛ موالنا

 تالا  آوردمالی  را ض الروان  اهاللِ  حکایالت  بخالش  این در موالنا. ) بود بین فرجام و داشت كامل

 از را آدمالی  آز و حالرص  كاله  شالد  گفتاله  ابیالات  آن در. كنالد  تبیین را پیشین ابیات موضوع

 را داستان این موالناافکند.( می حسرت و آه آتشِ در ا بَد تا و میکند محروم حقیقی سعادت

هنگامیکه پدر از دنیا رفت فرزندان به وصیتش  كریم قرآن مطابق روایت میکند رها همینجا

عمل نکردند و تصمیم گرفتند شبانه محصول را برداشت كنند اما زمانیکه صالاحبان بالاغ در   

كه قرآن آن باغ سالوخته را   بالیی فراگیر از سوی پروردگار آن باغ را فرا گرفتخواب بودند 

 به شبی تاریک تشبیه میکند:

 ای رباّلالالانی صالالالالحی، مالالالردی بالالالود

 او كالالالویِ بالالالودی درویالالالش كعبالالالۀ

 هالا بگفتالی هالر زمالان     پس وصالیّت 

 مالالن بعالالدِ مسالالکین قِسالالمِ اهلل اهلل 

 ثِمالالار و كِشالالت شالالما بالالر بمانالالد تالالا

 

 ای دانالالالی پایالالالان و داشالالالت كامالالالل عقالالاللِ 

 آمدنالالالالالالالدی مسالالالالالالالتمندان سالالالالالالالوی او

 خالالالالود را آن جالالالالوان جمالالالالع فرزنالالالالدان  

 خویشالالالالالالتن حالالالالالالرصِ ز مگیریالالالالالالدش وا

 پایالالالالالالدار حالالالالالالق طاعالالالالالالتِ پنالالالالالالاهِ در

 (4113-4194،ابیات5همان،ج)                  

 : درازی عمر آدم طامع و آخرت گریزی -3-6-3

الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ قُلْ إِنْ ك ان ت ل کُمْ الدَّارُ األ خِر ۀُ عِنْدَ اللَّهِ خ الِصَۀً مِّن دُونِ النَّاسِ ف ت مَنَّواْ 

وَل ت جِدَنَّهُمْ أ حْر صَ النَّاسِ بِالظَّالِمِین   عَلِیمٌ وَاللَّهُ أ یْدِیهِمْ ق دَّمَتْ بِمَا أ بَدًا یَت مَنَّوْهُ وَل نْ دِقین اص
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هُوَ بِمُز حْزِحِهِ مِن  الْعَذ ابِ أ نْ عَل ى حَیَاۀٍ وَمِن  الَّذِین  أ شْر كُوا یَوَدُّ أ حَدُهُمْ ل وْ یُعَمَّرُ أ لْفَ سَن ۀٍ وَمَا 

 (41-46)بقره/ یُعَمَّر  وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِمَا یَعْمَلُون 
آیات فوق در رابطه با قوم یهود میباشد كه به خاطر حرص بر دنیا آرزوی هزار سال 

 عمر كردند.

از نظر مولوی حرص بر دنیا و زندگی موجب میشود آدمی نشانه های مرگ را كه 

 خداوند برای آدمی نهاده است نبیند و درک نکند:

 چون فنالا را شالد سالبب بالی منتهالا     

 و در سوی مالرگ لالدیغ  صد دریچه 

 مالالرگ درهالالای آن تلالالخ ژیالالغ ژیالالغ

      اسالت  در بانالگ  دردهالا  تن سوی از

 

 پالالالالالس كالالالالالدامین راه را بنالالالالالدیم مالالالالالا    

 میکنالالالالد انالالالالدر گشالالالالادن ژیالالالالغ ژیالالالالغ   

 نشالالالنود گالالالوش حالالالریص از حالالالرص بالالالرگ 

 اسالالالت در بانالالالگ جفالالالا خصالالالمان سالالالوی وز

 (3423-3426،ابیات1)همان،ج                   

مرگ همچون وارد شونده نادیدنی ای تصویر شده است كه حضورش را میتوان از 

بایست موجب صدای در شنید اما حریص ان را نمیشنود. چنین است جفای خالیق كه می

توجه به بی ثباتی دنیا و زندگی شود. در این مثال نیز مولوی از امری عینی و حسی سخن 

میگوید كه در مقوله تجربه همگان قرار دارد همانطور كه حرص باز دارنده از درک آن 

 است. 

یابد و به یکی از عواملی كه صفت حرص در روح انسان پیدا میشود و شدّت می»

وز میکند، این است كه نفس انسان به خودش در مورد طول عمر القائاتی صورت جدّی بر

بکند، به این ترتیب كه آرزوی طول عمر و بقاء در دنیا را داشته باشد و این در 

 ( 142)تحف العقول، ابن شعبه حرانی:« حقیقت،آرزوی وابستگی به دنیا است.

 وجوه ادبی بیان موضوع:-6

ادبی و بالغی این است كه در قرآن كریم و مثنوی معنوی منظور از ابزارها یا سبک 

 برای بیان این مفهوم از جمله تمثیل،تشبیه و استعاره آمده است:

 :كودكان-6-9

وْالدِ اعْل مُوا أ نَّمَا الْحَیاۀُ الدُّنْیا ل عِبٌ وَ ل هْوٌ وَ زین ۀٌ وَ ت فاخُرٌ بَیْن کُمْ وَ ت کاثُرٌ فِی الْأ مْوالِ وَ الْأ 

مَث لِ غ یْثٍ أ عْجَبَ الْکُفَّارَ ن باتُهُ ثُمَّ یَهیجُ ف ت راهُ مُصْف رًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً وَ فِی الْآخِر ۀِ عَذابٌ ك 

 ش دیدٌ وَ مَغْفِر ۀٌ مِن  اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاۀُ 

 (12)حدید/ الدُّنْیا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُور

پرستان را  ایدن .داندیم یبچه گانه لهو و سرگرم یسرگرم یرا نوع ایدن یزندگ آیۀ فوق،

 ؛مشغولند یو باز یاند و تنها به سرگرمغافل زیاز همه چ كه کندیم هیتشب یبه كودكان

 .نندیبینمرا آنها هستند  یقدم کیكه در  یخطرات یحت
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اولیا كه به بیان میکند انبیا و  مولوی ضمن بیان تمثیلی به مسئلۀ مرگ اشاره دارد و

مقام واالی معنوی رسیده اند، مرگ را استقبال كرده اند اما دنیا پرستان مانند كودكانی 

 هستند كه به شادی مشغولند:

 پالالس رجالالال از نقالالل عالالالم شالالادمان   

 چون كه آب خوش ندید آن مالرغ كالور  

 

 وز بقالالالالایش شالالالالادمان ایالالالالن كودكالالالالان 

 پالالالالیش او كالالالالوثر نمایالالالالد آب شالالالالور   

-1541ابیالات   :1)مثنوی معنوی، موالنا، ج

1543) 

 سراب: -6-6

 وَالَّذِین  ك ف رُوا أ عْمَالُهُمْ ك سَر ابٍ بِقِیعَۀٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذ ا جَاءَهُ ل مْ یَجِدْهُ ش یْئًا

 (34) نور/ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ ف وَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِیعُ الْحِسَابِ

 آب را آن دور از تشنه انسان كه كویر یک در است سرابی همچون كافراناعمال

 یابد.نمی چیزی آیدمی آن سراغ به كه هنگامی امّا میپندارد

موالنا در داستان سرهنگان نمام و ایاز میگوید امیران به خاطر حرص زیاد نداهای عقل 

 حریص وبیان میکندكه را كه به آنها میگفت آهسته تر نشنیدند و به سمت زر می شتافتند

 میرود: سراب سمت به اما است؛ اب به یافتن دست او انگیزۀ  زیرا میرود؛ اشتباه را مسیر

 حالالرص تالالازد بیهالالده سالالوی سالالراب
 حرص غالب بود و زر چون جان شالده 
 گشته صدتو حالرص و غوغاهالای او  

 

 عقالالل گویالالد نیالالک بالالین كالاله آن نیسالالت آب   

 شالالالالده پنهالالالالان زمالالالالان آن ۀ عقالالالاللنعالالالالر

 حکمالالالالت و ایمالالالالای او گشالالالالته پنهالالالالان  

 (1259-1262،ابیات5)همان،ج                       

طمع، آدمی را به سوی سراب میفرستد و او با آنکه بارها این سراب را به چشم میبیند، 

باز هم متنبه نمیشود و بی اختیار به سویش میشتابد.در واقع آنچنانکه در قرآن بیان شده 

حریص مغرور است و مادامیکه سرش به میشود. است حرص مانند پرده مانع دیدن حقایق 

نتیجه میماند؛ زیرا به تعفن حرص و دیوار بال نخورد گوشش شنوا نمیشود و تالشش بی

هواهای نفسانی آلوده میشود. زمانیکه پی به گمراهیش برد، هرچقدر هم كه تالش كند كه 

میدهند و در آخر خجلت آثار كار اشتباهش را بپوشاند موفق نمیشود؛ زیرا آثار آن گواهی 

 زده و رسوا میشود. در واقع تالشش نتیجۀ برعکس میدهد.

 سگ: -6-3

وَل وْ  ن یف ک ان  مِن  الْغ اوِ ط نُیْف انْسَل خ  مِنْهَا ف اءَتْبَعَهُ الشَّ تِن ایَءَا ن هُیْءَات  یَّن بَاءَ الَّذِ هِمْیْوَاتْلُ عَل 

 هِیْعَل  حْمِلْاالْرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ف مَث لُهُ ك مَث لِ الْک لْب إِنْ ت  یشِئْن ا ل ر ف عْن هُ بِهَا وَل کِنَّهُ اءَخْل دَ إِل 



 443/ بررسی تطبیقی رویکرد قرآن كریم و مثنوی معنوی به حرص و طمع

 ت ف کَّرُون یَعَلَّهُمْ ف اقْصُصِ الْق صَصَ ل  تِن ایَك ذَّبُواْ بَا ن یذَّالِکَ مَث لُا الْق وْمِ الَّذِ لْهَثیَاوْ ت تْرُكْهُ  لْهَثْیَ

 (415-416)اعراف  4ظْلِمُون ؛یَوَاءَنفُسَهُمْ ك انُواْ  تِن ایَك ذَّبُواْ بَا ن یسَآءَ مَث الً الْق وْمُ الَّذِ

آید؛ زیرا شیطان انسان را همواره به در این آیه، از تبعیت شیطان سخن به میان می

د كه هر اندازه هم بر آن حریص باشند دنیاپرستی و غرق شدن در لذات دنیوی فرا میخوان

 ،یهمچون سگ هار است كه اگر به او حمله كنفرد حریص  مَث ل» باز هم سیر نمیشوند.

كار  نیباز هم ،یدهانش را باز و زبانش را برون خواهد كرد و اگر او را به حال خود واگذار

است. « بودن كار زشت لیدل یب»و « عطش كاذب» هیتشب نیشباهت در ا وجهد. کنیرا م

حالت  کی ،یو غرق شدن در لذَّات جهان ماد یگونه افراد بر اثر شدّت هوا پرست نیا یعنی

« هار یهاسگ»همچون  یاگونه ماریدهد به شکل بیبه آنها دست م یعطش نامحدود

مال و مقام باز است و هر قدر مال به دست  یعنی ا،یو مردار دن فهیج دنیبلع یدهانشان برا

 (16)چهل مثل از قرآن، حقیقت جو، ص  .«کنندینم یریباز هم احساس س ،آورند

موالنا به تبعیت از این آیات، میلهای انسان را چون سگهای خفته میداند كه از بالوی مالردار   

 بیدار میشوند و آدمی را در تب و تاب می اندازند:

 خفتاله انالد   میل ها همچالون سالگان  

 میالالان در درآیالالد مُالالرداری كالاله تالالا

 شالده  دنالدان  سالگی  هالر  موی به مو

 

 انالالالد بنهفتالالاله شالالالر و خیالالالر ایشالالالان انالالالدر 

 سالالالگان بالالالر كوبالالالد حالالالرص صالالالور نفالالالخ

 شالالالالده جنبالالالالان دُم حیلالالالاله بالالالالرای وز

 (616-634موالنا،ابیات معنوی، )مثنوی    

خلق آنها در مثنوی معنوی تصاویردیگری از حرص و طمع وجود دارد كه موالنا دست به 

اسالت. هالدف وی    مختلالف  آیالات  محتوای از معانی تداعی این تصاویر گاه حاصل زده است.

كشف حقیقت و زیانهای آن است كه برای  نزدیکتر بودن به ذهالن، دسالت باله خلالق  ایالن      

 تصاویر زده است:

 

 

                                                      

و سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كرديم و او عمالً از آنان جدا شد براى آنان بخوان ؛ پس  -0

خواستيم ]درجات و ن او را دنبال كرد ] تا به دامش انداخت[ و در نتيجه از گمراهان شد .و اگر مىشيطا

هاىِ زودگذرِ دنيايى تمايل برديم ، ولى او به امور ناچيز مادى و لذتمقاماتش را[ به وسيله آن آيات باال مى

ن داستان سگ است ] كه [ اگر به هاى نامشروع پيروى نمود ؛ پس داستانش چوسخت پيدا كرد واز خواسته

آورد ، واگر به حال خودش واگذارى ] باز هم [ زبان از كام بيرون او هجوم برى ، زبان از كام بيرون مى

آورد . اين داستان گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند ؛ پس اين داستان را ] براى مردم [ حكايت مى

 نديشندكن ، شايد ] نسبت به امور خويش [ بي
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 اژدها:-6-6

 اژدها میداند كه ویژگیهای متفاوتی دارد.  چون را مولوی نفس و  حرص

 جایی حرص را در بزرگی به اژدها تشبیه میکند:و در 
 گر چه شرمین بود شرمش حالرص بالرد  

  
 خالرد   چیزیسالت  ناله  اژدرهاسالت  حرص 

 (412بیت: 5ج همان،)                  

از آغاز عمر دنیا تا كنون صدها هزار قرن سپری شده و  و در جایی دیگر میگوید 

 د :دهان حرص گشوده ان ترسناک وسیری ناپذیرند و آزمندان همچون اژدها

 صالالد هالالزاران قالالرن ز آغالالاز جهالالان  

 

 همچالالو اژدرهالالا گشالالاده صالالد دهالالان     

 (452بیت: 4همان، ج)                  

 آتش:-6-8

حرص و طمع تو به انجامِ كارِ بَد، مانندِ آتش است. چنانکه پاره های موالنا میگوید 

آتش به سببِ رنگِ آتش، جلوه و رونق پیدا میکنند.كارهای نفسانی و اعمالِ شهوانی زشت 

 هستند:و قبیح 

 حرصِ تو در كارِ بَد چون آتش اسالت 

 

  اخگر از رنگِ خوشِ آتش، خوش اسالت  

 (4411بیت : 1ج همان،)                 

 غول:-6-4

، حرص حکایت یاری خواستن حلیمه از بتان چون مصطفی )ص( را گم كردموالنا در 

آراید و چون حرص و طمع، كارِ زشتِ تو را در نظرت میرا به غول تشبیه و بیان میکند. 

حرص و طمع از وجودِ تو رخت بربندد، خواهی دیدكه كارِ ناروای تو زشت و ناقص بوده 

 را آنان( باطل) عملهاى شیطان كه هنگامى»سوره انفال 19بیت زیر به آیه. مضمون است

 أ نْفُسُکُمْ ل کُمْ 4سَوَّل تْ بَلْ قال  ك ذِبٍ بِدَمٍ ق میصِهِ عَلى جاؤُ وَ»و نیزآیه « بیاراست... نظرشان در

 را تداعی میکند.(« 49أ مْرا)یوسف/

 از هالالوس آن دام دانالاله مالالی نمالالود   

 

 ود خالام بالود  عکس غول حرص و آن خ 

 (4414بیت : 1ج همان،)               

 باد:-6-2

از سوی دیگر باد هوای نفس را تداعی  ی آز و شهوت را به باد تشبیه كرده است ومولو

همانا نماز، نمازگزاران را از » سوره عنکبوت.  15. مضمون بیت اشاره دارد به آیه میکند

                                                      
 كه ایگونه به است، حریص آن بر آدمى نفس كه است چیزى دادن جلوه معناى به  «تسویل» واژۀ -4

  میشود. زیبا نظر در هم زشتیهایش



 445/ بررسی تطبیقی رویکرد قرآن كریم و مثنوی معنوی به حرص و طمع

كسی كه نماز او را از فحشا و منکر بازنمیدارد  و بنا بر آیه. « …تباهی و زشتی باز میدارد

 فجوری و زشتی هیچ بخواند پیرامون نماز بدرستی كسی اگر پس گویی باد او را برده است

و نیز تداعی كننده آیۀ زیر  .آورد جا به هم تباهی و بخواند نماز بالعکس، اگر و. نمیرود

 میباشد:

أ وْ  حُن ف اءَ لِلَّهِ غ یْر  مُشْرِكِین  بِهِ وَمَنْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ ف ک أ نَّمَا خ رَّ مِن  السَّمَاءِ ف ت خْط فُهُ الطَّیْرُ

 (34)حج/ت هْوِی بِهِ الرِّیحُ فِی مَک انٍ سَحِیقٍ 
  آز بالالاد شالالهوت بالالاد و خشالالم بالالاد

  

 نمالالالاز اهالالالل نبالالالود كالالاله را او بالالالرد 

 (3146بیت : 4ج همان،)               

 گرگ:-6-5

مولوی در ابیات زیر، گرگ را استعاره از حرص و نفس بشر میداند و آن را دلیل اسالارت  

انسان میداند. شاعر برای  درمان این اسارت به درگاه خداوند پناه میبالرد و گلاله و شالکایت    

 میکند:

 زیالالن شالالکنجه و امتحالالان،آن مبالالتال   

 كالای خالالدا افغالالان از ایالن گالالرگ كهالالن  
 

 میکنالالالالد از تالالالالو شالالالالکایت بالالالالا خالالالالدا  

 گویالالدش: نالالک، وقالالت آمالالد، صالالبر كالالن    

 (121-123:ابیات  3)همان، ج                 

 تمثیل پروانه و مرغ برای انسان حری :-6-1

 پروانه:-6-1-9

حرص، پروانه را استعاره از  از كرد حزم ترک كه مرغ آن كار مولوی در داستان وخامت

كه به سوی آتش شهوت و عصیان  ای پروانهانسان حریص میداند. خطاب به او میگوید: ای 

نگاه كن كه بال و پَرِ عقل و تقوای تو به اخگر عصیان و و از شک و دودلی بکاه  ،میل داری

 :شرارۀ كُفرانِ تو سوخته و تباه شده است

 شالکی  و نسالیان  پرواناله  ای كالن  كم

  

 یکالالالی تالالالو بنگالالالر سالالالوزیده پالالالر در 

 (1914بیت : 3ج همان،)               

 مرغ:-6-1-6

آدمی همواره در درونِ خود، تقابلِ دو نیروی مولوی در حکایت مذكور، بیان میکند كه 

 و میرود دام سوی به و میکند خود مقهورِ دانه، مرغ را میکند. وسوسۀ خیر و شر را نظاره

، دل در گروِ حریصانسانهای نامعتدل و در واقع نقد حال آدمیان است كه  میشود. اسیر

 :کشدهند و كارشان به تباهی میمیندانۀ لذَّات نفسانی 

 بالالاز مُرغالالی فالالوقِ دیالالواری نشسالالت  
 

 دیالالالده سالالالویِ دانالالالۀ دامالالالی ببسالالالت  

 (1961بیت : 3ج همان،)                 
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 زیانهای حرص و طمع:-8

انسان زیان دارد؛ حرص در ابعاد مختلف زندگی حرص و طمع از چند جهت برای 

آور است و نیز پیامدهای انسان اعم از فردی و اجتماعی تأثیر میگذارد و برای او زیان

معنوی، دنیوی و اخروی به همراه دارد. خداوند در قران كریم در آیات متعددی از آثار 

رنج و ناراحتی و... شدن از رحمت الهی، حرص و طمع سخن گفته است كه باعث محروم

خطر افتادن زندگی دیگران میشود؛ زیرا احساسات منفی روحی میشود و این امر باعث به

)حسد، بخل و حرص( جایگزین شادی، آرامش و.. میشود. رذایل اخالقی باعث فساد و 

های قرآنی، شدن ضدّ ارزشها  به ارزشها میشود و بر اساس آموزهتباهی در جامعه و تبدیل

باعث سقوط جامعه، انسان و عدم رستگاری میگردد. مولوی  به این رذیلۀ اخالقی حرص 

 توجه فراوانی دارد. 

 است:حرص و طمع از چند جهت برای انسان زیانمند 

 معرفتی:-8-9

 تغییر نگرش و نابینایی از دیدن حقایق معنوی:

ا مِن بَیْنِ أ یْدِیهِمْ سَدًَّا وَجَعَلْن »در ابیات زیر با اشاره به آیه هشتم از سوره مباركۀ یاسین

( حرص را به صیادی غافل تشبیه 9)یس/« وَ مِنْ خ لْفِهِمْ سَدًَّا ف أ غْش یْن اهُمْ ف هُمْ ال  یُبْصِرُون 

خبر است و مقابل چشمانش، پرده و مانعی وجود دارد كه میکند كه از صید خود بی

 نمیتواند حقیقت را مشاهده كند:

 مغفلسالالتحالالرص صالالیادی ز صالالیدی   

 بالالالین ایالالالدی خلفهالالالم سالالالدّا مبالالالاش  

 تالالو كالالم از مرغالالی مبالالاش انالالدر نشالالید  

 

 دلسالالالتمیکنالالالد او دلبالالالری و او بالالالی 

 كه نبینی خصالم را ز آن خصالم فالاش   

 بالالین ایالالدی خلالالف عصالالفوری بدیالالد   

: ابیالالات 5)مثنالالوی معنالالوی مولالالوی، ج

151-151( 

آنجا در اینجا انسان حریص را با گنجشکی كه به ظاهر ضعیف است مقایسه میکند از 

كه عمل گنجشک از باب تمثیل مبتنی بر حرص نیست جوانب كار رابه دقت بررسی 

میکند و از این رو سالمت میماند اما آدمی با همۀ توان آنگاه كه حرص برابر دیدگانش 

 پرده بیفکند دامها را نمیبیند و گرفتار شیطان و نفس میشود.

برایش  نه ی چیزهایی حركت كند كهانگیزد تا به سواین رذیلت اخالقی آدمی را بر می

ها بر قرآن بیان میدارد كه چیرگی هوس ای دارند نه اینکه او به آنها نیاز حقیقی دارد.فایده

انسان، باعث میشود كه وی از دیدن حقایق بی بهره باشد و خداوند و بر دلش مُهر و بر 

 اش پرده قرار دهد:دیده
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سَمْعِهِ وَ ق لْبِهِ وَ جَعَل   عِلْمٍ وَ خ ت مَ عَلى هَواهُ وَ أ ض لَّهُ اللَّهُ عَلى أ  ف ر أ یْتَ مَنِ اتَّخ ذ  إِلهَهُ»

( ای رسول ما آیا 13/هیبَصَرِهِ غِشاوَۀً ف مَنْ یَهْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أ  ف ال ت ذ كَّرُون  ؛)جاث عَلى

را خدای خود قرار داده و خدا او را دانسته )و پس از اتمام  فسشمینگری آن را كه هوای ن

حجت( گمراه ساخته و مهر )قهر( بر گوش و دل او نهاده و بر چشم وی پرده ظلمت 

كشیده؟ پس او را بعد از خدا دیگر كه هدایت خواهد كرد؟ آیا متذكر این معنی 

 «؟یشویدنم
بر شتری به همراه صاحبش در  نقل میکند كه در آن دزد مفلسی راموالنا داستانی 

چیز است. شب بعد از پایان شهر میگردانند كه هیچ شخصی به او وام ندهد؛ زیرا بسیار بی

كار، صاحب شتر از دزد مفلس، طلب مزد كار میکند و مفلس با تمسخر به او میگوید كه 

 سایر و ط مَع و حرص كه میدارد بیان حکایت این در در تمام روز چه میگفتند؟ موالنا

 تمثیل پُرخور، زندانی آن. میشود آدمی معرفتِ و ادراک تعطیلِ موجبِ ، نفسانی اوصافِ

 بدبختی و افالس طبل خداوند، آنکه با و است ناپذیر سیری آزش و حرص كه است شیطان

 او اساس بی های وعده به باز ط مَع و حرص شدّتِ از مردم بیشتر ولی درآورده صدا به را او

-بی های وعده به باز طمع و حرص شدّت از كه مردمی میدارند و شتربان، نماد خوش دل

 و روحی شرایط وخامت و بدحالی از كنایه گردنش الغری میکنند و خوش دل او اساس

موالنا صفاتی مانند: بیچاره،غالم و احمق بکار میبرد و حریص را  .است حریص آدم جسمی

کایت اینست كه بگوید هنگامیکه مهر خدایی بر دل كر میداند. هدف موالنا از بیان این ح

كسی زده میشود پرده ضخیمی بر گوش و دیدگان او كشیده میشود؛ بطوریکه او قدرت 

نکتۀ مهم در معرفت شناسی مولوی این  اش را از دست میدهد.ادراک، شنوایی و بینایی

کند و مانند روانشناس است كه تأثیر حالتهای درونی و روانی را بر رفتار  آدمی بررسی می

 حاذقی روان آدمی را میکاود تا علت كنشهای او را دریابد:

 واقعالالاله چالالالرخ بالالاله افالسالالالم طبالالالل

 خالالام  طمالالع از بالالود پالالر  تالالو گالالوش

 هسالالت بالالر سالالمع و بصالالر مهالالر خالالدا   

 

 واقعالالاله بالالالد نشالالالنیدی تالالالو و رفالالالت 

 غالالالم ای كالالر میکنالالد كالالور طمالالع پالالس

 در حجب بس صورت است و بس صالدا 

 (191: 1همان،ج)                        

 مادی:-8-6

حرامند  خورنده و دروغ پذیرنده در قرآن كریم راجع قوم یهود آمده است كه آنها

عبارت  (.میگیرند رشوه مردم از علمائشان و میپذیرند دروغ خود علمای از مردمشان)

علما بخاطر آزمندی ازمردم رشوه  مفهوم حرص ورزی را بیان میکند كه  «لِلسَُّحْتِ أ ك َّالُون »

 می گرفتند.
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 تُعْرِضْ وَإِنْهُمْ أ وْ أ عْرِضْ عَنْهُمْ بَیْن  ف احْکُمْ جَاءُوکَ ف إِنْسَمََّاعُون  لِلْک ذِبِ أ ك َّالُون  لِلسَُّحْتِ 

وَك یْفَ  الْمُقْسِطِین  یُحِبَُّ الل َّهَ إِن َّ بِالْقِسْطِ بَیْن هُمْ ف احْکُمْ حَک مْتَ وَإِنْ  ش یْئًا یَضُرَُّوکَ ف ل نْ عَنْهُمْ

بِالْمُؤْمِنِین   أُول ئِکَ وَمَا لِکَیُحَکَِّمُون کَ وَعِنْدَهُمُ الت َّوْرَاۀُ فِیهَا حُکْمُ الل َّهِ ثُمََّ یَت وَل َّوْن  مِنْ بَعْدِ ذ 

 (11-14)مائده 

 در قدمی و بود حساس سخت مردم حقوق به باید نسبت: میگوید مولوی در دفتر دوم

 همینکه ولی است باز دلت چشمِ ای، نگرفته رشوه تو كه وقتی تا برنداشت و ن فس جهتِ

میشوی و رشوه گرفتن را  شهوات اسیر و دل كور. آید پدید دلت در حرام خوری به میل

 و كرده رها ن فس هوای از را خود سرشت و خوی من موجب كوری میداندو در آخرمیگوید

 ام : كرده كم را آلود شهوت های لقمه خوردن

 ایتالالا تالالو رشالالوت نسالالتدی بیننالالالده    

 ام واكالالالرده را خاُلالالوی مالالالن هالالالوا از

 

 ایچالالون طمالالع كالالردی ضالالریر و بنالالده  

 ام خالالورده كالالم شالالهوتی هالالایِ لقمالاله

 (1513-1511ابیات ،1همان،ج)        

 روانی:  -روحی-8-3

 به وجود آوردن غم و رنج:

مَدْیَن  أ خاهُمْ شُعَیْباً قال  یا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما  وَ إِلى»در سوره مباركه اعراف آمده است: 

سَ ل کُمْ مِنْ إِلهٍ غ یْرُهُ ق دْ جاءَتْکُمْ بَیِّن ۀٌ مِنْ رَبِّکُمْ ف أ وْفُوا الْک یْل  وَ الْمیزان  وَ ال ت بْخ سُوا النَّا

( 95الحِها ذلِکُمْ خ یْرٌ ل کُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنین ؛)اعراف/أ شْیاءَهُمْ وَ ال تُفْسِدُوا فِی الْأ رْضِ بَعْدَ إِصْ

كه كم فروشی و غصب حقوق مردم نه تنها  اشاره داردداستان قوم شعیب)ع(  این آیه به

به ور شانو اموال شداعتماد عمومی بلکه باعث از بین رفتن سبب فزونی اموال آنها نشد، 

و سبب رنج و عذاب  طلبی آنها نتیجه معکوس دادكاستی گذاشت، بنابراین حرص و فزون 

 آنها شد.

 نفس، غمناكی از اطاعت نتیجۀ بهیمه بیان میکند كه و صوفی داستان در موالنا  

 میباشد: انسان

 مکالالالن خانالالاله مردمالالالان زمالالالین در

 تالالالو خالالالاكی بیگانالالاله؟ تالالالن كیسالالالت

 

 مکالالالن بیگانالالاله كالالالار كالالالن خالالالود كالالالار 

 تالالالالو غمنالالالالاكی اوسالالالالت بالالالالرای كالالالالز

 (163: 1)همان، ج                                         

 :كه حرص و طمع باعث غم میشوددر جایی دیگر بیان میکند

 آدمالالی را عجالالز و فخالالر آمالالد امالالان    

 آن غالالالم آمالالالد آرزوهالالالای فضالالالالول   

 

 از بالالالالی نفالالالس پالالالر حالالالرص و غمالالالان   

 كالاله بالالدان خالالو كالالرده اسالالت آن صالالد غالالول

 (561: 3)همان، ج                                      
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دیگر آفات حرص، حزن است كه صاحب حرص، اكثر اوقات محزون و مکدر است و از »

از كدورت خالی نیست. شخص حریص به خاطر نرسیدن به مقصود، پیوسته محزون و 

متألَّم است و بدون فایده و بی نتیجه اندوهناک میباشد. به اسکندر گفتند: چه چیز باعث 

نصیب شده است. پرسیدند: چه چیز  خشنودی در دنیاست؟ گفت: راضی بودن به آنچه

)آداب و اخالق در اسالم، ورام بن ابی « باعث غم و اندوه دنیاست؟ جواب داد: حرص و آز.

  (452فراس:

 

 اخروی:-8-6

 جمع حرص كه بیان شده است قران در. دارد برای انسان دینی امور در زیانهایی حرص

 را مورد قهر الهی قرار میدهد: انسان مال، كردن

 قهر و طرد الهی:

 الهی طرد و قهر نشانۀ انسان، شدن حیوان ولی نیستند، دور خداوند رحمتِ از حیوانات،

 اما حرص بود روز شنبه كردن تعطیل خداوند در قرآن راجع بنی اسرائیل كه وجوب .است

 عصیان كه را شما از جماعتی ایددانسته محققا و :آز آنها مانع این كار شد، میفرماید و

 ال َّذِین  عَلِمْتُمُ وَل ق دْ » .دراندگانی و شوید بوزینه: گفتیم نداشتند، نگاه را شنبه حرمت ورزیده

 (65بقره /«)خ اسِئِین   قِر دَۀً كُونُوا ل هُمْ ف قُلْن ا السََّبْتِ فِی مِنْکُمْ اعْت دَوْا

موالنا در  خداوندی است. قهر تحقَّق و الهی هایدر واقع چهرۀ برزخی انسان جزء عذاب

 توصیف چهرۀ برزخی فرد حریص میگوید:

 گزنالالالد روز حاسالالالدان حشالالالر زانالالک 

 مردارخالالوار خالالس حالالرص پالالر حشالالر

 

 كننالالد گرگالالان صالالورت بالالر گمالالان بالالی 

 شالالالالمار روز بالالالالود خالالالالوكی صالالالالورت

 (4141-4143، ابیات1)همان،ج                

 نتیجه گیری:

در قرآن كریم حرص دو جنبۀ مثبت و منفی دارد كه وجه مثبت آن در قالب تمایل 

شدید پیامبر به هدایت انسانها و برقراری عدل تصویر میشود. واژۀ حرص و مترادفات آن 

همچون طمع در قران پنج و دوازده بار تکرار شده اند. و از وجه منفی آن به صورت پیروی 

روش موالنا میشود كه آفات و زیانهای دنیوی و اخروی دارد.  از هواهای نفسانی سخن گفته

در تفسیر آیات و استفاده از داستانهای آن روش تاویلی است و میکوشد كه از ظاهر الفاظ و 

 عبارتها عبور كرده و درباطن، معانی آنها را جست وجو كند.

یپردازد مثال مولوی در قالب امور و تجربیات حسی به عینی كردن آموزه های قرآن م

فایده است كه عمر و سرمایه را از در این خصوص كه روزی مقدر است و حرص نه تنها بی

رغم آنکه میداند كوزه بین میبرد از انسان حریص نشسته بر ساحل دریا میگوید كه علی
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ظرفیت محدودی دارد مداوم كوزه را پرمیکند و حاصل سر ریز آب است. مولوی نهی خود 

نیز همراه میکند و آن قناعت صدف به اندک و ارزشمند شدن است.  را با توصیه

ای است كه با تصور حتی بدون تأمل آن تصویرسازی عینی و ملموس حقایق به گونه

 ها را كه از مقوله وجدانیات است میتوان تصدیق كرد.آموزه

یر در ذكر تشبیهات به جوانب مختلف آیات در تصویرسازی اهمیت میدهد و گاه تصاو

عالوه بر وجوه شباهت آشکار حاوی تداعی معانی متعددی است مثال كسی كه اهل نمار 

 نباشد باد آز و شهوت او را با خود میبرد.

آز در اینجا به باد تشبیه شده از سوی دیگر باد هوای نفس را تداعی میکند و بنا بر آیه 

را برده است. عالوه بر این از باب كسی كه نماز او را از فحشا و منکر بازنمیدارد گویی باد او 

آورد كه كسی كه به خداوند تداعی معانی آیۀ سی و یکم از سوره حج را نیز به یاد می

 شرک میورزد گویی از آسمان فرو افتد و مرغ او را برباید یا باد او را به مکانی دور بیفکند.

ه برگفته از در باب معرفت شناسی نیز حرص را مانع درک درست حقیقت میداند ك

آیاتی است كه تداوم بر حرص ورزی در گناه و خطا را موجب قرار گرفتن پرده و غشاوه بر 

دیدگان میداند. مولوی داستان گنجشکِ دور از حرصی را روایت میکند كه برای برداشتن 

اندیشد اما آدمی دانه به دقت به هر سو مینگرد و به انواع دامهای گسترده پیدا و پنهان می

افتد و در این باب به تفصیل به ماجرای تهورانه از شدت حرص در دامهای شیطان میم

حضرت آدم میپردازد با ذكر جزئیاتی داستان گون كه البته در قرآن نیست و مولوی برای 

توجه و برانگیختن هیجان مخاطب و تاثیرپذیری از آن، به كار میبرد. اصوال با به كارگیری 

حوادث و احوال شخصیتهای داستانی مولوی میخواهد با حس  داستان و ذكر جزئیات

 همذات پنداری مخاطبان مفهوم اخالقی حکایت بیشتر در جان و روانشان رسوخ كند. 

از نظر مولوی قدم گذاشتن در وادی كشف و شهود نیاز به ابزارهایی از جمله چشم و  

عث از بین رفتن بینایی و گوش باطن دارد كه  تبعیت از نفسانیات بویژه حرص و طمع با

 شنوایی باطن میشود.
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 مدرسین. جامعه :دوم، قم غفاری، چاپ اكبر علی :ق،، تحقیق4363



 414/ بررسی تطبیقی رویکرد قرآن كریم و مثنوی معنوی به حرص و طمع

 ،(4361) محمدتقی، بلخی جعفری، محمد جالل الدّین مثنوی تحلیل و نقد و تفسیر -

 یازدهم. چاپ آزادی، طلوع چاپ تهران،

 مدرسین جامعه اسالمی انتشارات :،قم4344جو، حسین،  قرآن، حقیقت از مثل چهل -

 قم. علمیه حوزه

 تبیااد زهحو در ثرا رچها با تعلیمی آن مقایسۀ و یمولو یمثنو در طمع و صحر -

 ربها) سیرفا نثر و نظم شناسی سبک تخصصی فصلنامه ،(4341) لیال، پور، تعلیمی، نوروز

 .134-111صفحات ،44 پیاپی شماره اول، شماره ششم، سال ،(ادب

 گمان. :دیهیمی، تهران خشایار ، ترجمۀ4341ار،  اف ترس، اسوندنس، الرس فلسفۀ -

 العربی. التراث احیاء دار: بیروت  ق،4146 منظور، ابن العرب، لسان -

 انتشارات: تهران فروزانفر، الزَّمان بدیع استاد مقدمه ،4351 معنوی، مولوی، مثنوی -

 هشتم. چاپ علمی،

 و تصحیح ق،4129 حسن، بن فضل ابوعلی طبرسی، القرآن، تفسیر فی البیان مجمع -

 انتشارات طباطبایی، یزدی اهلل فضل سید محلَّاتی؛ رسولی هاشم سید: تعلیق و تحقیق

 .النشر و اللطباعه دارالمعرفه

، 4364عیسی،  بن فراس، مسعود ابی بن اسالم، ورام در اخالق و ورام، آداب مجموعه -

 هایپژوهش بنیاد :اول، مشهد عطایی، چاپ رضا محمد :مترجمالخواطر،  تنبیه ترجمۀ

 رضوی. قدس آستان

 عطایی. :تهران ،4356محمد،  اكبرآبادی، ولی( مثنوی شرح)االسرار  مخزن -

 اسالم. نوید نشر دفتر :قم ،4342اصفهانی، حسین،  كریم، راغب قرآن الفاظ مفردات -

 همدانی، موسوی ،ترجمه4311حسین،  محمد سید قرآن، طباطبایی التفسیر فی المیزان -

 علمیه. حوزه مدرسین جامعه :پنجم، قم چاپ

 


