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کـه  اسـت  آدمـی  نفـس  در  حالتـی  و  صفـت  طمـع  چکیـده: 
بـا توجـه بـه آیـات قـرآن معانـی مختلفـی دارد. در ایـن مقالـه 
گرفتـه اسـت و  معانـی واژه ی طمـع در قـرآن مـورد بررسـی قـرار 
کریـم آمـده اسـت  بیـان مـی دارد واژه ی طمـع 		 بـار در قـرآن 
و بـه معنـای 	- امیـدواری، 	- حـرص 	- آرزوی محـال 	- 
کاربـرد آن امیـد و آرزو اسـت.  کـه بیشـترین  میـل نفسـانی اسـت 
واژگان رجـاء و حـرص واژگان متـرادف طمـع و واژگان یـأس، 
کریـم  هلـع، قناعـت و اسـتغنا واژگان متضـاد بـا طمـع در قـرآن 
معنـای  قـرآن،  در  غالـب طمـع  معنـای  نتیجـه  در  می باشـند. 
کامـًا متفـاوت بـا معانـی دیگـر طمـع در قـرآن. کـه  امیـد اسـت 
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مقدمه.  

متـرادف  آز  و  بـا حـرص  و  اسـت  زیـاده خواهـی  بـه معنـای میـل،  لغـت  طمـع در 

کریـم هـم بـه معنـای  می باشـد )بسـتانی، 				 ش، ص 			(. امـا طمـع در قـرآن 

حـرص و هـم بـه معنـای امیـد و آرزو و میـل نفسـانی آمـده اسـت. طمـع بـه معنـی امید 

یـِن< )الشـعراء، 		( )قرشـی  ْن َیْغِفـَر ِلـي َخِطیَئِتـي َیـْوَم الّدِ
َ
ْطَمـُع أ

َ
ـِذي أ

َ
در آیـه ی >َو اّل

بنایـی، 				 ق، ج 	، ص 			( قـرآن مجیـد در آیـه ی 		 سـوره ی احـزاب طمـع 

کـه از نـور معرفـت و ایمـان بـه خـدا و انبیـاء و  را ثمـره ی مـرض قلـب می دانـد. قلبـی 

ک طمع  گون از جملـه حاالت خطرنا گونا گرفتار حاالت ابلیسـی  اولیـاء محـروم اسـت، 

است. 

قـرآن مجیـد در سـوره ی المدثـر می فرمایـد: این گونـه افـراد هرچـه از نعمت هـای 

مـادی بـر خـوردار شـوند بـاز سـیر نشـده و طمع در اضافه شـدن دارند )توقع داشـتن در 

کـه بـه خـدا و خـودش متکـی نبـوده و بـه آنچه  امـوال مـردم( بـه عبـارت دیگـر، کسـی 

کمبود و محرومیت پنداشـته  دارد قانع و راضی نباشـد و همیشـه خود را در نقصان و 

و بـه مـال، مقـام، تجمـات دیگـران چشـم دوختـه و پیوسـته درصـدد بهره بـرداری از 

کامـًا عقانی اسـت زیرا در بسـیاری  دیگـران می باشـد. پرهیـز از طمـع دسـتور اخاقـی 

از مـوارد آدمـی از روی حـرص و طمـع منافـع قطعـی خـود را بـه امیـد رسـیدن بـه منافع 

مظنـون بیشـتر رهـا می کنـد. از امام باقر$ روایت شـده اسـت: »ِبْئـَس اْلَعْبـُد َعْبٌد َیکوُن 

ـُه« یعنـی: بـد بنده ای اسـت کسـی که 
ُ
َلـُه َطَمـٌع َیُقـوُدُه َو ِبْئـَس اْلَعْبـُد َعْبـٌد َلـُه َرْغَبـٌة ُتِذّل
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که  کـه او را بـه دنبـال خود می کشـاند و بد بنده ای اسـت آنکـه میلی دارد  طمعـی دارد 

کنـد. )حـر عاملـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		( او را خـوار 

اما آنچه در این مقاله بررسـی شـده اسـت واژه ی طمع از منظر قرآن اسـت و طبق 

کریـم بـا اصطـاح اخاقـی و عرفـی آن در  کاربـرد واژه ی طمـع در قـرآن  ایـن بررسـی، 

مـواردی متفـاوت می باشـد.

واژه شناسی طمع.  

کـرده سـپس بـه  بـرای بررسـی واژه ی طمـع ابتـدا معنـای آن را در لغـت بررسـی 

بررسـی آن در آیـات می پردازیـم. در فرهنـگ لغـات، طمـع بـه معنـای تمایـل نفـس 

بـه چیـزی از روی آرزوی شـدید و آزمنـدی اسـت. )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 

0		( در جـای دیگـر طمـع در مقابـل اسـتغنا نفـس اسـت و آن عبـارت اسـت از تمایـل 

نفـس بـه آنچـه در دسترسـش نیسـت: »هو ما یقابل االسـتغناء في النفـس، فهو عبارة 

ج عـن یـده«. )مصطفـوی، 0			 ش، ج 	، 			(  عـن تمایـل النفـس الـی مـا هـو خـار

کـه بـه خـدا و خودش متکی نبـوده و به آنچـه دارد قانع و  شـخص طامـع کسـی اسـت 

راضـی نباشـد و همیشـه خـود را در نقصـان و کمبـود و محرومیـت پنداشـته و بـه مال، 

دیگـران  از  بهره بـرداری  درصـدد  پیوسـته  و  بـدوزد  چشـم  دیگـران  تجمـات  مقـام، 

ُة اْلِحـْرِص ِفـي 
َ

ـَقاِء ُجُمـوُد اْلَعْیـِن َو َقْسـَوُة اْلَقْلـِب َو ِشـّد
َ

َمـاِت الّش
َ

ْرَبـٌع ِمـْن َعا
َ
باشـد. »أ

ْنـِب« یعنـی: چهـار عامـت فـرد شـقی، تنـگ نظـری و 
َ

ْصـَراُر َعَلـی الّذ ِ
ْ

ْنَیـا َو ال
ُ

َطَلـِب الّد

گنـاه اسـت )ابـن شـعبه حرانـی،  قسـاوت قلـب و حـرص زیـاد در طلـب دنیـا و اصـرار بـر 

	0		 ق، ص 		(.

موجـب  کـه  اسـت  نفسـانی  حالتـی  طمـع  می گویـد:  السـعادات  جامـع  در  نراقـی 
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کتفـا کند، بـه جمـع آوری اموالـی بپردازد  می گـردد انسـان بـدون اینکـه بـه حـد معّیـن ا

کـه نیـازی بـه آنهـا نـدارد )نراقـی، 				 ش، ج 	، ص 	0	(.

طمـع در اصطـاح قرآنـی توقـع داشـتن و حریـص بـودن در امـوال و زندگـی مـردم 

کـه طمـع در  تعریـف شـده اسـت )طباطبایـی، 				 ش، ج 	، ص 			( در حالـی 

کـه فقـط یک بـار در معنـای حـرص اسـت: »ُثـّمَ َیْطَمـُع  معانـی مختلفـی در قـرآن آمـده 

کـه بیفزاریـم )المدثـر، 		(. ِزیـَد« یعنـی: بـاز هـم طمـع دارد 
َ
ْن أ

َ
أ

معانی مختف واژه ی طمع در قرآن.  

واژه ی طمـع و مشـتقاتش 		 بـار در قـرآن آمـده اسـت امـا همـه ی آنهـا بـه یـک 

گاهـی بـه  گاهـی بـه معنـای امیـد،  معنـی بـه کار نرفته انـد بلکـه طمـع در ایـن آیـات 

گاهـی هـم میـل نفسـانی آمـده اسـت.  گاهـی حـرص و  معنـای آرزوی دسـت نیافتنی، 

کـه معناهـای مختلـف طمـع دارنـد آورده می شـود:  کنـون در ذیـل آیاتـی  ا

امید.   .  

کاربرد معنایی واژه ی طمع در قرآن معنای امید و امیدواری است بیشترین 

ْصَحـاَب 
َ
 ِبِسـیَماُهْم َوَنـاَدْوا أ

ّ
کا ْعـَراِف ِرَجـاٌل َیْعِرُفـوَن 

َ ْ
>و َبْیَنُهَمـا ِحَجـاٌب َوَعَلـی ال

ٌم َعَلْیکـْم َلـْم َیْدُخُلوَهـا َوُهـْم َیْطَمُعـوَن< یعنـی: و میـان آن دو ]گـروه[ 
َ

ْن َسـا
َ
ـِة أ اْلَجّنَ

که هر یک ]از آن دو دسـته[ را از سیمایشـان  حایلی اسـت و بر اعراف مردانی هسـتند 

آواز  امیـد دارنـد  ]بـدان[  ]لـی[  و  کـه هنـوز وارد آن نشـده  را  می شناسـند و بهشـتیان 

کـه سـام بـر شـما. )العـراف، 		( می دهنـد 

ِحَهـا َواْدُعـوُه َخْوًفـا َوَطَمًعـا ِإّنَ َرْحَمـَت اهَّلِل َقِریـٌب 
َ

ْرِض َبْعـَد ِإْصا
َ ْ
 ُتْفِسـُدوا ِفـي ال

َ
>َوال
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ِمـَن اْلُمْحِسـِنین< یعنـی: و در زمیـن پـس از اصـاح آن فسـاد مکنیـد و بـا بیـم و امید او 

کـه رحمـت خـدا بـه نیکوکاران نزدیک اسـت< )العـراف، 		(. را بخوانیـد 

َقـاَل< یعنـی: او سـت  ـَحاَب الّثِ ـِذي ُیِریکـُم اْلَبـْرَق َخْوًفـا َو َطَمًعـا َو ُیْنِشـُئ الّسَ
َ
>ُهـَو اّل

گرانبـار را پدیـدار  کـه بـرق را بـرای بیـم و امیـد بـه شـما می نمایانـد و ابرهـای  کسـی 

.)		 )الرعـد،  می کنـد 

ْرَض 
َ ْ
ـَماِء َماًء َفُیْحِیي ِبِه ال ُل ِمَن الّسَ >َو ِمـْن آَیاِتـِه ُیِریکـُم اْلَبـْرَق َخْوًفـا وَ َطَمًعا َو ُیَنّزِ

َیـاٍت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلوَن<)الـروم، 		( یعنـی: و از نشـانه های او 
َ

َبْعـَد َمْوِتَهـا ِإّنَ ِفـي َذِلـک ل

]اینکـه[ بـرق را بـرای شـما بیـم آور و امیدبخـش می نمایانـد و از آسـمان بـه تدریج آبی 

کـه بـه وسـیله آن زمیـن را پـس از مرگـش زنـده می گردانـد در ایـن ]امـر  فـرو می فرسـتد 

کـه تعقـل می کننـد قطعا نشـانه هایی اسـت(  هـم[ بـرای مردمـی 

َرَزْقَناُهـْم  ـا  ِمّمَ َو  َطَمًعـا  َو  َخْوًفـا  ُهـْم  َرّبَ َیْدُعـوَن  اْلَمَضاِجـِع  َعـِن  ُجُنوُبُهـْم  )َتَتَجاَفـی 

ُیْنِفُقـوَن: پهلوهایشـان از خوابگاه هـا جـدا می گـردد ]و[ پروردگارشـان را از روی بیـم و 

امیـد می خواننـد و از آنچـه روزیشـان داده ایـم انفـاق می کننـد.( )سـجده، 		( 

کـه امیـد دارم روز  کـس  یـِن: و آن  ْن َیْغِفـَر ِلـي َخِطیَئِتـي َیـْوَم الّدِ
َ
ْطَمـُع أ

َ
ـِذي أ

َ
)َواّل

بـر مـن ببخشـاید.( )شـعراء، 		( گناهـم را  پـاداش 

اْلَقـْوِم  َمـَع  َنـا  َرّبُ ُیْدِخَلَنـا  ْن 
َ
أ َوَنْطَمـُع  اْلَحـّقِ  ِمـَن  َوَمـا َجاَءَنـا  ِبـاهَّلِل  ُنْؤِمـُن   

َ
َلَنـا ال )َوَمـا 

اِلِحیـَن: بـرای مـا چـه ]عذری[ اسـت که به خدا و آنچه از حق به ما رسـیده ایمان  الّصَ

نیاوریـم و حـال آنکـه چشـم امیـد داریـم که پروردگارمـان ما را با گروه شایسـتگان ]به 

بهشـت[ درآورد.( )مائـده، 		(

کـه  امیدواریـم  مـا  اْلُمْؤِمِنیـَن:  َل  ّوَ
َ
أ ـا  کّنَ ْن 

َ
أ َخَطاَیاَنـا  َنـا  َرّبُ َلَنـا  َیْغِفـَر  ْن 

َ
أ َنْطَمـُع  ـا  )ِإّنَ
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آورنـدگان  ایمـان  نخسـتین  کـه  ]چـرا[  ببخشـاید  مـا  بـر  را  گناهانمـان  پروردگارمـان 

)		 )شـعراء،  بودیـم.( 

آزوی محال.   .  

ُفوَنُه  َم اهَّلِل ُثّمَ ُیَحّرِ
َ

کا کاَن َفِریٌق ِمْنُهْم َیْسَمُعوَن  ْن ُیْؤِمُنوا َلکْم َوَقْد 
َ
َفَتْطَمُعوَن أ

َ
)أ

کـه ]اینـان[ بـه شـما ایمـان بیاورنـد  ِمـْن َبْعـِد َمـا َعَقُلـوُه َوُهـْم َیْعَلُمـوَن: آیـا طمـع داریـد 

گروهـی از آنـان سـخنان خـدا را می شـنیدند سـپس آن را بعـد از فهمیدنـش  بـا آنکـه 

تحریـف می کردنـد و خودشـان هـم می دانسـتند.( )بقـره، 		(

ـَة َنِعیـٍم: آیـا هـر یک از آنـان طمع می بندد  ْن ُیْدَخـَل َجّنَ
َ
 اْمـِرٍئ ِمْنُهـْم أ

ُ
کّل َیْطَمـُع 

َ
)أ

ج، 		( کـه در بهشـت پـر نعمـت در آورده شـود؟( )معار

کـه  آرزوی محـال یعنـی آرزوی دسـت نیافتنی. آرزو در واقـع میـل و امیـدی اسـت 

امـکان رسـیدن بـه آن وجـود دارد و اینکـه چـرا تعبیر محال را برای یـک آرزو آورده ایم 

و  اسـت  گاه  آ خـدا  فقـط  آنهـا  نتایـج  و  اعمـال  سـرانجام  از  کـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه 

کـه در قـرآن دربـاره محـال بودن رسـیدن به آرزویی داده شـده حتمی اسـت  وعـده ای 

و وقتـی آیـه قـرآن ایـن طمـع را غیـر ممکـن می دانـد پـس تعبیـر محـال منایـب ایـن 

کـردن  آرزو اسـت وگرنـه خـود امیـد و آرزو محـال نیسـت و بـا تـاش و کوشـش و فراهـم 

زمینـه رسـیدن بـه آن امـری ممکـن اسـت.

میل نفسانی.   .  

 َتْخَضْعـَن ِباْلَقـْوِل َفَیْطَمـَع 
َ

َقْیُتـّنَ َفـا َسـاِء ِإِن اّتَ َحـٍد ِمـَن الّنِ
َ
کأ ِبـّیِ َلْسـُتّنَ  )َیـا ِنَسـاَء الّنَ

 َمْعُروًفـا: ای همسـران پیامبـر شـما ماننـد هیچ یـک 
ً

ـِذي ِفـي َقْلِبـِه َمـَرٌض َوُقْلـَن َقـْوال
َ
اّل
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گـر پـروا داریـد پـس بـه نـاز سـخن مگوییـد تـا آنکـه در دلـش  از زنـان ]دیگـر[ نیسـتید ا

گوییـد.( )احـزاب، 		( گفتـاری شایسـته  بیمـاری اسـت طمـع و رزد و 

کـه بـا رعایـت آن افـراد  در ایـن آیـه خـدای متعـال بـه زنـان پیامبـر دسـتور می دهـد 

بیمـار دل دچـار طمـع و میـل و هـوس نفسـانی نشـوند. 

حرص.   .  

که بر آن بیفزاییم.( )مدثر، 		( ِزیَد: باز هم طَمع دارد 
َ
ْن أ

َ
)ُثّمَ َیْطَمُع أ

کـرده اسـت.  طمـع بـه معنـای اصطاحـی زیاده طلبـی تنهـا در ایـن آیـه نمـود پیـدا 

کفـار طمـع و زیاده طلبـی دارنـد.  بـه تعبیـر ایـن آیـه، 

گان مترادف و متضاد طمع در قرآن.   واژ

بـرای واژه طمـع، واژگان و مفاهیـم متـرادف و متضـادی در قـرآن وجود دارد که با 

توجـه بـه معنـای طمـع، در ذیل به آنها اشـاره می شـود

گان مترادف.   .   واژ

رجاء.   .   .  

امیـدواری بـه رحمـت خداونـد را رجـاء گویند و رجاء عبارت اسـت از انبسـاط سـرور 

در دل بـه جهـت انتظـار امـر محبوبی و این سـرور و انبسـاط را وقتـی رجاء و امیدواری 

کـرده باشـد مثل  کـه آدمـی بسـیاری از اسـباب رسـیدن بـه محبـوب را تحصیـل  گوینـد 

کـه تخـم بی عیـب را به زمیـن قابلی که آب به آن نشـیند  گنـدم از بـرای کسـی  انتظـار 

کـه هیچ یـک از اسـباب آن را  بینـدازد و آن را در وقـت خـود آب دهـد امـا توقـع چیـزی 

گـر کسـی بعضـی  مهیـا نکـرده باشـد آن را رجـاء نگوینـد بلکـه غـرور و حماقـت نامنـد و ا
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گوینـد مثـل آنکـه تخـم را بـه زمیـن قابلـی  اسـباب را تحصیل نکـرده آن را آرزو و تمنـا 

کوتاهـی و تقصیـر نماینـد. هم چنیـن بنـده هـرگاه زمیـن دل  افکننـد امـا در آب دادن 

کـرد و تخـم ایمـان را در آن پاشـید و آب  را از خـار و خـس و اخـاق زمیمـه رفـت و درو 

کـه او را از سـوء  طاعـت را بـر آن جـاری سـاخت پـس امیـد بـه لطـف پـروردگار اسـت 

ع  خاتمـه نگاهـدارد و او را بیامـرزد و ایـن امیـدواری او رجـاء محمـود و نـزد عقـل و شـر

متحسـن اسـت. )نراقـی، بی تـا، ص 			(

رجـاء  حالـت  پـس  اسـت  آمـده  امیـد  معنـای  بـه  قـرآن  در  طمـع  کـه  همان گونـه 

اسـت:  قـرآن  در  طمـع  متـرادف 

 َیْرُجـوَن َوکاَن اهَّلُل َعِلیًمـا َحکیًمـا: آنکـه شـما چیزهایـی از 
َ

)َتْرُجـوَن ِمـَن اهَّلِل َمـا ال

کار اسـت( )نسـاء،  که آنها امید ندارند و خدا همواره دانای سـنجیده  خدا امید دارید 

.)	0	

حرص.   .   .  

در لغـت بـه معنـای شـدت اراده و شـره بـه مطلـوب )ابـن منظـور، 				 ق، ج 	، 

ص 		( و در اصطـاح زیـاده طلبـی اسـت. الِحـْرص : زیـاده روی در آزمنـدی و میـل 

و اراده اسـت . )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 			(( آیـه 		 سـوره بقـره از میـل 

شـدید قـوم یهـود بـه زندگـی طوالنـی در دنیـا با تعبیـر توبیخ آمیـز »َاْحَرَص الّنـاِس علی 

َحیـوٍة« )حریص تریـن مـردم بـر زندگـی( یـاد شـده اسـت.
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گان متضاد.   .   واژ

یأس.   .   .  

ُس : 
ْ
کنیـم شـی ء آرزو شـده بـه دسـت نخواهـد آمـد: »اْلَیـأ کـه یقیـن  یـأس آنسـت 

انتفـاء الّطمـع « )راغـب اصفهانـی، ج 	، ص 			( وقتـی یـأس بـه معنـای انقطـاع 

انتظـار و توقـع انسـان از رسـیدن چیـزی، بـه خـود اسـت هـرگاه طمـع بـه معنـای امیـد 

باشـد یـأس ضـد آن اسـت

کافـران کسـی از رحمـت خدا  گـروه   اْلَقـْوُم اْلکاِفـُروَن: جـز 
َّ

ُس ِمـْن َرْوِح اهَّلِل ِإال
َ
 َیْیـأ

َ
)ال

نومیـد نمی شـود( )یوسـف، 		(

 استغنا.   .   .  

کـه خداونـد، بـی نیـاِز سـتوده )صفـات (  َغِنـّي َحِمیـٌد: و بدانیـد  ّنَ اهَّلَل 
َ
أ و أعلمـوا 

 )			 بقـره،  اسـت: 

کفایـت و بی نیـازی اسـت )مصطفـوی، 0			، ج 	، ص  غنـا در لغـت بـه معنـای 

اسـت. )همـان، ج 	، ص 		(  اسـتغنا ضـد صفـت طمـع معرفـی شـده  لغـت   )			

ْیـُت 
َ
غنـای حقیقـی عبـارت اسـت از قطـع طمـع از غیـر خـدا. )َعِلـّیُ ْبـُن اْلُحَسـْیِن ع َرأ

اِس: حضرت سیدالسـاجدین  ْیِدي الّنَ
َ
ـا ِفي أ َمِع َعّمَ ـُه َقـِد اْجَتَمـَع ِفـي َقْطِع الّطَ

َ
کّل اْلَخْیـَر 

کـه در  کـه جمـع اسـت در قطـع طمـع از مـردم و هـر  کـه همـه خوبی هـا را دیـدم  فرمـود: 

گـذارد خـدا همه امـور او را  چیـزی امیـد بـه مـردم نداشـته باشـد و امـر خـود را بـه خـدا وا

بـر مـی آورد.( )حرعاملـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		( 
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قناعت.   .   .  

اسـت. قناعـت  بیاوریـم قناعـت ضـد آن  قـرآن در معنـی حـرص  را در  گـر طمـع  ا

در لغـت، بـه معنـای راضـی بـودن بـه آنچـه قسـمت و روزی انسـان اسـت یـا راضـی 

کر  کـه از آنچـه در دنیـا بـه برسـد قانـع و شـا کسـی اسـت  کـم و قانـع  بـودن بـه قلیـل و 

کـه انسـان  اسـت. )طریحـی، 				 ش، ج 	، ص 			( و ایـن بـدان معنـی اسـت 

بیـش از هـر چیـز بـه خداونـد متعـال متکـی بـوده و بـه هـر چـه در اختیـار دارد خشـنود 

و سـازگار باشـد و بـا عـزت نفـس و آبرومنـدی بـه سـر بـرده و هیـچ گاه چشـم داشـتی بـه 

کمبودها اندوهگین و حسـرت زده نباشـد.  دیگران نداشـته و از نداشـتن امور مادی و 

)داوودی، 				 ش، ج 	، ص 			(. ایـن معنـای اصطـاح قناعـت اسـت ولی لفظ 

قانـع در قـرآن یک بـار امـده و آنهـم بـه معنـای تهی دسـت اسـت: 

َعَلْیَهـا  اهَّلِل  اْسـَم  َفاْذکـُروا  َخْیـٌر  ِفیَهـا  َلکـْم  اهَّلِل  َشـَعاِئِر  ِمـْن  َلکـْم  َجَعْلَناَهـا  )َواْلُبـْدَن 

ْرَناَها َلکْم 
َ

کَذِلک َسـّخ ْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَتّرَ 
َ
 َفـِإَذا َو َجَبـْت ُجُنوُبَهـا َفکُلوا ِمْنَهـا َوأ

َ
َصـَواّف

کْم َتْشـکُروَن: شـتران فربه را برای شـما از شـعایر خدا قرار دادیم در آنها برای شـما 
َ
َلَعّل

کـه برپـای ایسـتاده اند ببریـد و چـون بـه  خیـر اسـت پـس نـام خـدا را بـر آنهـا در حالـی 

پهلـو در غلتیدنـد از آنهـا بخوریـد و بـه تنگ دسـت و بـه بینـوا بخورانیـد این گونـه آنهـا 

کـه شـکرگزار باشـید( )حـج، 		(  کردیـم امیـد  را بـرای شـما رام 
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