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  سوره معارج 19توصیف انسان به هلوع در آیۀ نقد و بررسی دیدگاه مفسران در 

  
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث قم/  رافکنین شیمحمدحس  pare.parvaz313@yahoo.com  

  استادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  زاده محمد نقیب

  استادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  امیررضا اشرفی

  6/3/1394: پذیرشـ  11/9/1393: فتدریا

  چكيده

سورة معـارج، گویـا از    19خداوند در آیاتی، از آفرینش انسان در بهترین شکل سخن گفته؛ اما در برخی آیات، همچون آیۀ 

تعبیـر بـه     خبر داده است. سرّ نسبت دادن این» حریص«به معناي » هلوع«نوعی کاستی در آفرینش وي از جمله صفت 

احسـن  «ت؟ آیا این ویژگی در سرشت انسان جاي گرفته است؟ اگر چنین است، چگونه با آفرینش انسـان در  انسان چیس

و هدف آفرینش انسان (رسیدن به کمال قرب الهی) سازگار است؟ این مقاله به نقـد و بررسـی دیـدگاه مفسـران     » تقویم

خـود رذیلـت یـا     خـودي  ود این وصف در انسـان بـه  سورة معارج پرداخته و به این نتیجه دست یافته که وج 19دربارة آیۀ 

  سوز باشد. ساز یا فضیلت تواند فضیلت فضیلتی براي او نیست؛ بلکه این وصف با توجه به متعلق ارادي آن می

  سرشت انسان، فضایل انسانی، رذایل انسانی، صفت هلوع، هلوع در قرآن. ها: کلیدواژه
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  مقدمه

ت انسـان الزم اسـت   یهدا يهر آنچه برا آن که در یاله يا است؛ رساله انسان با خداوند نامۀ پیمان قرآن،

م، یقـرآن کـر   يهـا  ن رسـالت یتـر  نباشد. از مهم اى و انحراف از حق بهانه يکژ يرا برا کس هیچ تا آمده

د یـ است؛ با یدرون يها یژگیچه و يدارا ینکه آدمیخداست. ا ياو به سو یر تعالیشناساندن انسان و مس

  ند.یگز يدور یآورد و از چه صفات يرو یبه چه اوصاف

ـ ، بایر رشد و تعـال یحرکت در مس يبرا بـه   ینامـه الهـ   مـان ین پیـ د در گـام نخسـت بـا تـدبر در ا    ی

طباطبـایی،  ی اسـت ( اله یسرشت با فطرت پاك يم، انسان موجودیات قرآن کرید. طبق آیرس یخودشناس

دن بـه کمـال   یرسـ  ين امکانـات بـرا  یتـر  ن شکل و با مناسـب یکه در بهتر )179ـ178ص ،16، ج 1417

 يالزم را بـرا  يهـا  نـه یزم همـۀ خداوند سبحان  بر این اساس ).319، ص20(همان، ج ده شده استیآفر

بـه او  ي فطـر  يا ه کرده و خوب و بـد را بـه گونـه   ی) در وجود او تعبی(قرب اله یدن به کمال انسانیرس

 ي درخـور د کـه قـدر  نز وجود دارین یاتیآان ین میدر ا ).8ـ7:ذیل شمس ،298، ص(همان موخته استآ

 )11:ءاسـرا (او را عجول  ی؛ گاهاند اد کردهیز یآم مذمت یکه از انسان با اوصاف یاتی؛ آندزیانگ تأمل و بحث

ـ . پرسـش ا اند ص) خواندهیهلوع (حر یو زمان) 100:ءاسرا( ل)یو قتور (بخ ن اوصـاف  یـ ن اسـت کـه ا  ی

گـر  ید، سازگار است؟ بـه عبـارت د  یمایپ ید آنها راه کمال را مانسان که به مد یذات يها چگونه با کرامت

در وجـودش   یرشـد و تعـال   يل الزم را برایوسا همۀده و یت آفریهدا يم که انسان را برایخداوند حک

  ده است؟یآفر يزیآم مذمت یژگین ویه کرده، چگونه انسان را با چنیتعب

) اسـت کـه در   19:(معارج» هلُوعا خُلقَ الْإِنْسانَ نَّإِ« یفۀشر یۀان مفسران، آیز میانگ ات بحثیاز آ یکی

ـ ه آیـ ه از بقین آید ایشا یل اوصاف شناسانده شده است.ن قبیبه هم یآن آدم تـر  انگیز ات همسـو، تأمـل  ی

خته شـده اسـت.   یظاهر مذموم با سرشت او آم به یِژگین ویا ایاست که گو يا گونه ه بهیرا ظاهر آیباشد؛ ز

ش از پرداختن بـه  یاند. پ گر در مقام پاسخ برآمدهید یاند و برخ کرده گذره ین آیر ایمفسران از تفس یبرخ

ـ ا يان کاربردهـا یـ و ب یشناسـ  مفسران در باب انتساب هلوع به انسان، بـه مفهـوم   يها دگاهید ن واژه در ی

  م.یپرداز یم يمنابع لغو

  ي. کاربرد هلوع در منابع لغو۱

ه در قرآن کریم تنها یک بار به کار رفتـه و در لسـان روایـات نیـز     از معدود واژگانی است ک» هلوع« واژة

نیـز دربـاره آن، انـدك قلـم زده شـده       غریب الحدیثو  غریب القرآندر کتب  .کاربرد اندکی داشته است



   ۷۵ سوره معارج ۱۹نسان به هلوع در آية نقد و بررسي ديدگاه مفسران در توصيف ا

معنـاي   ةهمین امر کار را بر محققان دشوار کرده و موجب پراکندگی و اختالف آراي ایشان دربـار  .است

  توان در چهار مفهوم زیر خالصه کرد: می هلوع را  ة. کاربردهاي واژاین واژه شده است

  . حرص ۱ـ۱

ـ منظـور از ا  ابناند؛  هلع را حرص دانسته یاصل يشناسان، معنا لغت یبرخ  ،منظـور  ابـن ( ن دسـته اسـت  ی

ـ ا يبـه بـاور و   .سرعت و حدت دانسته است يفارس هلع را به معنا ابن ).374ص ،8ج ،1414  ،ن واژهی

  ).62ص ،6ج ،1404فارس  (ابن ه حرص داردیشب ییشود، معنا یانسان نسبت داده مبه  یوقت

  . بخل۱ـ۲

 الْإِنْسـانَ  إِنَّ«است. او به این نکته اشـاره دارد کـه آیـۀ    » ضجر«به معناي » هلع«به عقیدة ازهري 

 از صـفات » جـزوع «و » منـوع «است و » انسان هلوع«) در مقام توصیف 19(معارج:» هلُوعا خُلقَ

در لغـت بـه   » ضـجر ). «103، ص1تا، ج انسان هلوع است نه مفهوم دقیق واژة هلوع (ازهري، بی

یـا بخـل را پیـدا    » ضـیق الـنفس  «شود، معناي  معناي تنگی است و وقتی به انسان نسبت داده می

رساند که ازهري از هلع و هلوع معنـایی شـبیه    این نکته را می» ضجر«کند. پس تحلیل معناي  می

  بخیل را اراده کرده است.بخل و 

  . جزع ۱ـ۳

انـد   پژوهان معناي اصلی هلع را جـزع دانسـته و هلـوع را جـزوع معنـا کـرده       دستۀ دیگري از لغت

، 4، ج1087(طریحـی،  » افحـش الجـزع  «اي آن را  ). در این بستر عده639، ص2، ج1414(فیومی، 

» جـزوع شـدید  «اي نیـز   ده) و عـ 951، ص2تـا، ج  دریـد، بـی   (ابـن » اسوا الجزع«اي  )، عده411ص

انـد.   ) تعریـف کـرده  178، ص1425(یمنی، » الجزع سرعۀ«) و یا 705، ص1م، ج1979(زمخشري، 

» جـزوع حـریص  «اي بعـد از حـرص و هلـوع را بـه معنـاي       ، هلع را مرتبهالعیناحمد در  بن خلیل

ر مقابـل  ) دانسته است؛ یعنی هلوع، انسان حریص بر دنیاست که د107، ص1، ج1409(فراهیدي، 

  پردازد.   صبرانه به جزع و فزع (شیون و زاري) می نامالیمات بی

  از نعمت يمند ل به بهرهي. م۱ـ۴

با بیان اقوال دربارة معناي هلوع، همۀ این مـوارد را از آثـار هلـع دانسـته      التحقیقصاحب کتاب 

ثـار آن اسـت.   است. به اعتقاد وي آیۀ شریفه در مقام تعریف هلوع نیست؛ بلکه در مقـام بیـان آ  
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مندي از نعمت) است و انسان هلوع بر  معناي اصلی هلع در نظر وي تمایل به تنعم (میل به بهره

شود و در مقابل از دست دادن نعمت، به جاي صبر، جزع و  اثر همین ویژگی، حریص بر دنیا می

توان بـه   کند. به باور وي چون آیه مربوط به خلقت و فطرت انسان است، هلوع را نمی شیون می

گوید اگر ایـن واژه بـه معنـاي     اي معنا کرد که مالزم با نسبت نقص در انسان باشد. وي می گونه

تمایل به تنعم باشد، دیگر مشکلی وجود ندارد و حکمت وجود تمایل به تنعم در انسان، نیل بـه  

 ).270، ص11، ج1371هاي حقیقی روحانی است (مصطفوي،  لذت

  يبيترک ي. معنا۱ـ۵

ـ از ا یاز برخـ  يا زهیـ شـمرده و هلـوع را آم   ف هـم یرا در رد ین معانیز این نییاز لغو شماري  ین معـان ی

اشـد الجـزع   «هلع را به ) 269ص ،5ج( النهایۀر در یاث ابن و )404ص ،3ج( الفائقدر  ياند. زمخشر دانسته

 ،1ج، 1414، عبـاد  بـن  (صاحب» الحرص و الجزع شدة«عباد آن را  بن اند و صاحب ر کردهیتفس» و الضجر

  معنا کرده است. )114ص

  ي. حاصل بررس۱ـ۶

شناسان هلـع را بـه یکـی از معـانی حـرص، بخـل، جـزع و تمایـل بـه           که گذشت، لغت چنان

یک  اند؛ اما شاهد روشنی براي اینکه کدام مندي از نعمت یا ترکیبی از این چند معنا دانسته بهره

اند. البتـه   ناي تبعی و فرعی است، ذکر نکردهاز این معانی، معناي اصلی این واژه و دیگري مع

این معانی نزدیک به هم هستند و غالباً در مصادیق خارجی با یکـدیگر تـالزم دارنـد. بـه هـر      

رسـد آنچـه    صورت جدا کردن معناي اصلی این واژه از معانی دیگر دشوار است. به نظـر مـی  

بردهاي این واژه است و مراد از ایـن واژه  عمدتاً کار  اند، منابع لغوي درباره این واژه ارائه داده

را در هر کاربرد باید از قراینی مانند توجه به بافت و سیاق کالم به دست آورد؛ بنابراین براي 

  تعیین مراد از واژه در قرآن باید به دنبال قرینۀ معینه بود.

  اتي. کاربرد هلوع در روا۲

جویی کاربردهاي آن در روایات اسـت.   رآن، پیهاي دستیابی به معناي واژگان ق یکی دیگر از راه

اي از این روایات در مقام تبیـین مفهـوم    البته این واژه در روایاتی اندك استفاده شده است. دسته

انـد کـه از    دیگر این واژه را در کنار واژگان دیگـر بـه کـار بـرده     ۀقرآنی این واژه هستند و دست



   ۷۷ سوره معارج ۱۹نسان به هلوع در آية نقد و بررسي ديدگاه مفسران در توصيف ا

» هلـع «ارة معناي این واژه به دست آورد. مشـتقات  توان اطالعات سودمندي درب مجموع آنها می

  اند: کم به سه معناي زیر به کار رفته در روایات دست

  . حرص۱ـ۱

؛ و به خدا پنـاه  »والْقَمع والزَّیغِ والْجزَعِ والْهلَعِ والطَّبعِ الطَّمعِ منَ بِک وأَعوذُ«آمده است:  در دعاي امام سجاد

  ).162ص، 1411طاووس،  اوت قلب و حرص و جزع و انحراف در قلب و خواري (ابنبرم از آز و قس می

) یتـاب  یر از جزع (بیغ يزید چین است که هلع بایاز ا یعطف جزع بر هلع حاک ،ن فراز از دعایدر ا

ف یـ در رد يکند کـه هلـع امـر    یت مین احتمال را تقویطمع و طبع و هلع ا ینینش هم ،باشد و در مقابل

 یا مفهـوم یـ حـرص   يهلع به معنا مزبور، ياحتمال داد که در دعا اًیتوان قو یلذا م .ن باشدین مضامیهم

  ه آن باشد.یشب

  . بخل۱ـ۲

 ؛ بـدترین »خـالع  وجـبن  هـالع  شـح  الرّجـل  فی ما شرّ«ن آمده است: یچن در کلمات قصار رسول اکرم

  .)536تا، ص بیپاینده، ( شدید ترس و است مفرط بخل ،مرد صفت

  . جزع۱ـ۳

یکْتَـب أَنـینُ الْمـرِیضِ    «نیز این واژه به کار رفته اسـت:   در روایتی دیگر از رسول مکرم اسالم

شود تـا زمـانی    نیکی ثبت می  ؛ نالۀ بیمار به» أَجرَ لَهکَانَ جزِعاً کُتب هلُوعاً الحسنَات ما صبرَ فَإِنْ 

حیـون،   گشته، پاداشی بر او نیسـت (ابـن   صبر محسوب تابی نماید کم که صبر نماید؛ پس اگر بی

  ).217، ص1 ، ج1385

توان به معناي ناشـکیبایی و   هلع را در این روایت با توجه به قرینۀ سیاق و تقابل با صبر، می

  تابی دانست. بی

از  ؛»أَهـلِ الْحـرْص    هلَـعِ و الرَّغْبـۀِ أَعـذْنی مـنْ سـوء    و« ن آمده اسـت: یز چنین امام سجاد يدر دعا

  .)74ص ،1376، هصحیفۀ سجادی( اهل حرص پناهم بده یتاب یو ب یبدرغبت

توان چنین استنباط کرد که هلع در ایـن دعـا    از اضافه شدن هلع به اهل و اهل به حرص می

اشاره به یک ویژگی بارز اهل حرص دارد که حضرت از آن به خدا پناه برده است. بنـابراین بـا   

توان گفت که هلع در این روایت نیز به احتمال قوي  ال این روایات میتوجه به قرینۀ سیاق و امث

 تابی است. به معناي جزع و بی
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  . ضعف۱ـ۴

هـذَا  و الْجزُوعۀَتَرْحم هذه النَّفْس « در روز عرفه به دست آورد: امام صادق يدعا ازتوان  مین معنا را یا

لُوعنَ الْهدالْب  یقَوالرَّق الْجِلْد یقوقالد ظْمـ بر ا ؛»الْع ـ  ی ف و پوسـت نـازك و   یتـاب و بـدن ضـع    ین نفـس ب

  .)387، ص1 ج ،1409، طاووس (ابن استخوان شکننده رحم فرما

توان هلوع را چنانچـه بـه بـدن نسـبت      یم ،نینش کلمات هم اقیت با توجه به بافت و سین روایدر ا

  رفت.  تحمل در نظر گ ف و کمیضع يبه معنا باشد، داده شده

 - اللَّهم - فَأَسئَلُک«هلوع به معناي ضعیف و ناتوان آمده است:  همچنین در دعاي امام سجاد

 وهـذه  ،الْجزُوعۀَ النَّفْس هذه رحمت إِال بهائک، منْ الْحجب وارتْه وبِما أَسمائک، منْ بِالْمخْزُونِ

 و ضـعیف  اسـتخوان  ایـن  و تاب بى جان ؛ که بر این»شَمسک حرَّ تَستَطیع ال تیالَّ ،الْهلُوعۀَ الرِّمۀَ

  ).50سجادیه، دعاي  صحیفۀندارد، رحم و مهربانی کنی ( را آفتابت گرمى توانایى که ناتوان

  . خوف۱ـ۵

: ى بنِ جعفَـرٍ قُنُوت الْإِمامِ موس«است: ن واژه رنگ خوف به خود گرفته یا ،هیات و ادعیاز روا یدر برخ

طـاووس،   (ابـن  ] پناهگـاه هـر خـائف   يکننـده و [ا  يادرس هـر زار یفر يا ؛ »مأْمنَ الْهالعویا مفْزَع الْفَازِعِ 

  .)66ص، 1411

فـازع نباشـد؛ از    يبـه معنـا   قاًیث هالع دقین حدیرسد که در ا ین به نظر میاز عطف هالع بر فازع چن

د بتـوان  یک به هم داشته باشند؛ شاینزد یید معناین دو بایدهد که ا ینشان م هالع با فازع ینینش هم یطرف

  خائف دارد.   همانند یینجا هالع، معنایاق گفت که در ایبا توجه به س

ـ  رسول خدا یث دربارةن حدیخوف آمده است؛ در ا يبه معنا هلع زیگر نید یتیدر روا ن نقـل  یچن

عبدك اغْفـرْ للْخَـاطئینَ مـنْ أُمتـی      یقُولُ اللَّهم بِحقِّ علی بنِ أَبِی طَالبٍو هو یصلِّیوفَرَأَیتُه «: شده است

لَعی هقَالَ فَأَخَذَن  لَیع یتَّى غُشا بـه حـق   یگفـت: خـدا   یکـه مـ   یدم در حـال یـ پس او را در نمـاز د  ؛»ح

 اینکـه ت مرا فراگرفت تا یاز خوف و خش یس حالتخطاکاران امت مرا ببخش؛ پ ،ات بنده ،طالبیاب بن یعل

  .)128ص ،1414، شاذان (ابن مدهوش شدم

وایـن کـان   «نیز هلع به معناي خوف آمده است:  در سخن حذیفه از اصحاب رسول خدا

 المبـارزة المسلمون یوم الخندق وقد عبر الیهم عمرو واصحابه فملکهم الهلع والجزع ودعا الی 

  کـه  ؛ آن مسـلمانان در روز نبـرد خنـدق هنگـامی    »فقتلـه  الیـه علـی  فاحجموا عنه حتی بـرز  

  عمرو [بن عبدود] و یارانش بر آنان عبور کرد کجا بودند؟ پس آنان را ترس و جزع فرا گرفت



   ۷۹ سوره معارج ۱۹نسان به هلوع در آية نقد و بررسي ديدگاه مفسران در توصيف ا

  بـه میـدان آمـد و او را کشـت     و او مبارز طلبید و آنـان از تـرس گریختنـد تـا اینکـه علـی      

  ).3، ص39، ج1403(مجلسی، 

خـوف در عصـر    ين واژه در معنـا یـ د کـاربرد ا یست، مؤین از معصوم یثیحد رمزبوهرچند سخن 

  نزول است.

  دگاه مفسراني. د۳

بـا   .انـد  ان کـرده یـ معـارج ب  سـورة  19یۀ نسبت هلوع به انسان در آ ی دربارةگوناگون يها دگاهیمفسران د

  کرد: يبند ن سنخیها را چن  دگاهین دیتوان ا یم ،ر مختلفیدر تفاس يریس

  يمطلق ذات يلةصفت رذ. ۳ـ۱

را خداوند خلقـت انسـان   ی؛ زاند هکرد یانسان معرف یآن را جبل، له دانستهیک رذیوصف هلوع را  اي هعد

فـرار از   يبـرا  همچنـین  ز نقص نهفته است. آنـان یهلوع ن يان کرده و در معناین وصف بیبا ا حاًیرا صر

  اند. ان کردهیب یص، نظرات گوناگونیاشکال تنق

  ها انسانعموم  یذات . صفت3ـ1ـ1

غالـب   .انـد  بشـر دانسـته   يابنا همۀن وصف را شامل یو اها  انسانمفسران مراد از انسان را عموم  یبرخ

 بـه اشـکال   ییگو از آنها در مقام پاسخ ياریاند؛ اما بس ه دانستهیآ ۀت را استثنا در ادامین عمومیآنان علت ا

همـو،  ؛ 219ص ،6 ج ،1373کاشـانی،   ؛411ص ،19 ج ،1408(ابوالفتـوح رازي،   اند امدهیبر ن یص ذاتیتنق

ــوي، ؛ 10ص ،10 ج ،1336 ــدادي، ؛ 153ص ،5 ج ،1420بغ ــابوري، ؛ 341ص ،4 ج ،1415بغ ــی نیش ثعلب

ــري، ؛ 39ص ،10 ج ،1422 ــابوري، ؛ 612ص ،4 ج ،1407زمخش ــن؛ 358ص ،6 ج ،1416نیش ــزي،  اب ج

  .)366ص ،3 ج ،1413عاملی، ؛ 411ص ،2 ج ،1416

  ها انسان یبرخ یفت ذات. ص3ـ1ـ2

برخی از مفسران بر خالف نظر سابق، هلع را به عموم انسان نسبت نـداده، بلکـه بـراي رهـایی از     

اند. در این انتساب نیز وجـوه متعـددي بـه     اشکال تنقیص، آن را به برخی از افراد انسان نسبت داده

  اند: شرح زیر بیان کرده

  . صفت ذاتی کفار3ـ1ـ2ـ1

بـه   .سـتند ینها  انسان همۀ ،فهیشر یۀاند که مراد از انسان در آ ص گفتهیز از تنقیپره يران برااز مفس اي هعد

 هرچنـد  و  )2685ص ،4 ج ،1380، سـورآبادى ( از مردم اختصـاص دارد  یبه برخ یژگین ویشان ایباور ا

۸۰      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

مـردم   مـۀ توانـد ه  یمراد از هلـوع، نمـ   ،فه خداوند وصف هلوع را به انسان نسبت داده استیشر یۀدر آ

 ،تـا  خطیب، بـی ؛ 49ص ،29 ج ،1412طبري، ؛ 484ص ،5 ج ،1418(ثعالبی،  بلکه مراد کفار هستند ،باشد

از بـاب   ،شـده اسـت  هـا   انسـان اگر هم حکم بر مطلـق   ).368ص ،5 ج ،1413عاملی،  ؛1173ص ،15 ج

 ع هسـتند و موصـوف بـه هلـو    ،کـافر و ناسـپاس   ینسبت به نعم الهها  انسانغالب  چراکه ؛ب استیتغل

  ).1173ص ،15 ج ،تا (خطیب، بی

ـ امـده اسـت؛ ز  یص بـر ن یدگاه از پس اشکال تنقین دیا ،شود یکه مشاهده م طور همان را بـر فـرض   ی

نکـه در  یعـالوه بـر ا   .اسـت  ین وصف بر کفار، اشکال نقص در خلقت کفار همچنـان بـاق  یص ایتخص

  م.یل خاص هستیدل نیازمند ،ص انسان بر کافریتخص

  ت ذاتی شخصی معین. صف3ـ1ـ2ـ2

ها نسبت داده نشده اسـت؛ بلکـه مـراد از     اي معتقدند وصف هلوع در این آیه به همۀ انسان عده

اسـت  » هشـام  بـن  أبوجهـل «و یـا  » الجمحی خلف بن أمیۀ«انسان در این آیه شخصی خاص مانند 

  ).266ص ،6 ج ،1404؛ سیوطی، 69ص ،15 ج ،1415(آلوسی، 

  ز وارد است.یندگاه ین دیاشکال سابق بر ا

  يذات ينسب يلة. صفت رذ۳ـ ۲

اي از صفات پسـندیده و ناپسـند اسـت. دسـت تقـدیر الهـی،        به باور برخی مفسران خلقت بشري آمیزه

اي از صفات خوب و بد را در درون نهاد آدمی رقم زده است. برخـی از ایـن صـفات او را بـه      مجموعه

خواننـد و وجـود ایـن دو     ه گنـاه و نافرمـانی فرامـی   دهند و برخی او را ب سوي رشد و کمال او سوق می

دسته از صفات، الزمۀ کمال اختیاري انسان است. خداوند انسان را خلیفۀ خود در زمین قـرار داده اسـت   

) و به او قوة عقل و اراده داده تا با جهاد با نفس به مبارزه با قواي سرکش بـاطنی بپـردازد و بـه    31(بقره:

ست یابد. اگر این رذایل را در ذات او قرار داده، عقل را نیز بـه مثابـۀ قـوه تمییـز     رشد و کمال اختیاري د

بین خوبی و بدي به انسان داده است تا به مدد این قـوة خـدادادي، مسـیر بنـدگی و طاعـت را بپیمایـد.       

شـود و   طور مطلق نقص و کاستی در مخلوق محسوب مـی  رو وجود این قبیل صفات در ذات نه به ازاین

؛ فخرالـدین  357ص ،16 ج ،1419؛ مدرسـی،  156ص ،29 ج تـا،  عاشور، بی نقص در فعل خداوند (ابننه 

)؛ بلکه خوب و بد بـودن آنهـا نسـبی    163،ص10 ج تا، ؛ حقی بروسوي، بی644ص ،30 ج ،1420رازي، 

د، خواننـ  خود صفاتی ناپسندند که انسان را به گناه و نافرمـانی فرامـی   است. هرچند این صفات به خودي

  اما در مجموع با توجه به کمال اختیاري مقدر، وجودشان در انسان خیر و الزمۀ کمال اختیاري اوست.  



   ۸۱ سوره معارج ۱۹نسان به هلوع در آية نقد و بررسي ديدگاه مفسران در توصيف ا

به مذموم بودن این وصف اذعان کرده و براي توجیه وجود این وصف  التبیانشیخ طوسی در 

و این  زند و کمال تکلیف انسانی را در منازعۀ بین نفس در انسان، وجود قوة شهوانیه را مثال می

داند. وي بر این عقیده است که حسن و قبح عقلی نیز در سایۀ این تعارضـات نفسـانی    قبایح می

 مجـرى  تجـري  ألنّهـا  المذمومۀ الصفۀ هذه على اإلنسان یخلق أن جاز وإنّما«گردد:  میحاصل 

ـ  الـنفس  بمنازعـۀ  إلّـا  تـتم  ال التکلیف فی المحنۀ ألنّ المشتهى، لیجتنب القبیح شهوة خلق  ىإل

؛ آفرینش انسان با این صفت ناپسـند جـایز اسـت؛    »تعالى للّه الطاعۀ وجه على لیجتنب القبیح

زیـرا  ؛ هـاي نفسـانی بپرهیـزد    زیرا همانند آفرینش شهوت قبیح در انسان است تـا از خواسـته  

شود، جز اینکه انسان براي اطاعت از خداوند به مبارزه با نفس بپـردازد   تکلیف تمام نمیمشقت 

  ).121، ص10، ج1409، (طوسی

  اشاره شده: چنینله ین رذیبه حکمت وجود ا الثمر ملتقطات و الدرر مقتنیاتر یدر تفس

 فیسـتحقّ  وشـیطانه  نفسه ویحارب التکلیف لیصح الشهوة کخلق الطبیعۀ فی األمور هذه وضع فی والحکمۀ

 والممتثلـین  الکـاملین  فی أثرها یظهر ال لکن أمارة النفس فأصل بالمحاربۀ إلّا الترقی یحصل ال إذ الثواب به

 يعت انسان مثل خلق شهوت بـرا ین امور در طبیحکمت در قرار دادن ا ؛للناقصین یظهر کما اإللهیۀ ألوامر

شـود مگـر    یحاصل نم يرا رشدیز ؛طان است تا مستحق ثواب شودیف و مقابله با نفس و شیح تکلیتصح

اثـر آن   یول]، است يبه بد[ دهنده  ن است که نفس دستوریپس اصل ا]. طانیبا نفس و ش [به کمک مقابله

ـ   ]اثرش ۀعدم مقابل[ نکهیمثل ا ؛خداوند هايعان دستورین و مطیشود در کامل یظاهر نم شـود در   یظـاهر م

  .)246ص ،11 ج ،1377 حائري تهرانی،ی (اله هايشگان در دستوریپ کوتاه

که انسـان   ددان میز در انسان یگر غراید همانندا گر از مفسران وجود صفت هلوع رید اي هشان مانند عدیا

  رسد. یم یر اثر مقابله با آن، به رشد و تعالب

  :کند مین نکته اشاره یر خود به ایز در تفسیاهللا ن ن فضلیدمحمدحسیس

 أن یمکـن  ألنهـا  العملیۀ، نتائجها فی السلبیۀ الحالۀ حتمیۀ تمثل ال اإلنسانیۀ، الغرائز ککل الغریزة هذه ولکن

 لیتـوازن  العملـی  التهـذیب  علـى  إیجابا ینعکس الذي الروحی التهذیب خالل من إیجابیۀ حالۀ إلى تتحول

  ).103ص ،23 ج ،1419اهللا،  (فضل شخصیته فی األخالقی السلوك

ـ نما ی، آثـار سـلب  یز انسـان یـ ز معتقد است ضرورت ندارد از غرایشان نیا ب و یبلکـه بـا تهـذ    ،ان شـود ی

 ؛ز اسـت یـ ت اسـتفاده از غرا یفین آثار منوط به کیبرداشت کرد و حصول ا یجابیاتوان آثار  یم يخودساز

رشـد   توان اسـباب  ، مین قوایبا رام کردن ا و مثبت به آنها یده ز و جهتین غراین معنا که با کنترل ایبه ا

  ا ساخت.یز مهین غرایهم ی را به واسطۀو تعال

۸۲      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

  :یدگو میو  استده یعق همینز بر ین يمحمد محمود حجاز

 ال اإلنسـان  هـذا  اللّه، روح من فیه نفخ ثم کالفخار، صار حتى جف الزب، أسود طین من خلق اإلنسان إن

 الخیـر  دواعـی  إال هـذا  یخفـف  وال األصـل،  هو بل کثیر الشر إلى ونزعه الخیر، وإلى الشر إلى ینزع أن بد

 حیـث  من فاإلنسان مفکر، لکنه حیوان، فاإلنسان هذا وبدون الراجح والعقل الکریم، والقرآن السلیم کاإلیمان

 اإلیمـان  إال هـذا  مـن  یمنعه وال الباقیۀ، على العاجلۀ ویحب اآلخرة، على الدنیا یؤثر بطبعه مادى إنسان هو

 نفسـه  خـالف  وإن ویتبعـه  الحـق  فیـرى  یتبصر عندئذ أفعاله، فی الشرع أمر وامتثال ولرسوله، له وحبه باللّه

  .)747ص ،3 ج ،1413(حجازي،  وطبیعته الدنیا له دعته وإن فیتجنبه الشر ویرى وهواه

ـ ناچار با پس به ،کند که انسان ازآنجاکه از گل خلق شده است یان میشان بیا ـ ا خیـ د بـه شـر   ی ده یر کشـ ی

ک اصـل  یـ ش به شـر را  ین غلبه در گرایا يشتر است. ویش او به شر بیاست که گرا ین در حالیشود. ا

و بـه   اسـت وان متفکـر  یانسان ح يو ۀد. به گفتدان یبودن خلقت انسان م يل آن را مادیکند و دل یذکر م

ن یهمـ  .ا داردیـ ات و دنیـ ل بـه ماد یتما ،ات خلق شدهیچون از ماد یدارد؛ ول یت تعالیوان قابلیخالف ح

و  يشود انسان از وجـود مـاد   یلذا آنچه سبب م .تواند رشد کند یم ،ردیگبهره  یم قرآنیتعال ازانسان اگر 

ـ ن ،عمـل پوشـاندن بـه آن    ۀاست که با جامـ  یم الهیهمان تعال ،ردیخود فاصله گ یذات هاي شیگرا ل بـه  ی

  گردد.   یحاصل م یکماالت انسان

  يمجاز ي. صفت ذات۳ـ۳

کنند، مثل این اسـت کـه    تابی می ها در نامالیمات بی اند که چون غالب انسان بعضی از مفسران گفته

و به همراه آنها خلق شده است؛ نه اینکه این وصف حقیقتاً در این صفت ناپسند در ذات آنها نهفته 

ذات آنها جا گرفته باشد. به بیان دیگر، نسبت این صفت به خلقت انسـان، نسـبتی مجـازي اسـت.     

  نویسد: زمخشري از جملۀ این مفسران است. وي می

 و جـزع  عمـل،  مقام در میشهه ازآنجاکه انسان که است این معنایش و رفته، کار هب اى استعاره کالم این در

 و فطـرى  منـع  و جـزع  کـه  شده این مثل دارد، حکومت او در منع و جزع و دارد مى صبر بر مقدم را منع

 خالصـه  و ؛نیسـت  او خود اختیارى و آورده، خود با مادر شکم از را صفت دو این گویا و اوست، جبلى

 دو آن بخواهـد  اینکـه  نه است، آدمى جبلى که صفاتى به کند تشبیه را صفت دو این خواهد مى شریفه ۀآی

 مـذمت  را صـفت  دو ایـن  دیگـر  کند افاده را چیزى چنین خواست مى اگر چون بداند، جبلى و فطرى را

 کـه  اسـت  ایـن  است، تشبیه کالم اساس اینکه دلیل .کند نمى مذمت را خودش عمل خدا چون ؛کرد نمى

 کـرده اسـت   اسـتثنا  دهنـد،  مـى  نجـات  منـع  و جزع زا را آن و کنند مى جهاد خود نفس با که را مؤمنان

  ).612، ص4، ج1407زمخشري، (



   ۸۳ سوره معارج ۱۹نسان به هلوع در آية نقد و بررسي ديدگاه مفسران در توصيف ا

 کانّـه  منه، وتمکّنهما والمنع الجزع إلیثاره اإلنسان إنّ« سد:ینو یم يو .ده را داردین عقیز همین یطبرس

گـران از  یون و منـع د ی] شانسان، [غالباً؛ ازآنجاکه »اختیارى غیر ضرورى أمر وکأنّه مطبوع، علیهما مجبول

جـا بـاز کـرده     يو یرةن دو صـفت در سـ  یـ دهد و ا یح میگران] ترجیبه د یررسانیر را [بر صبر و خیخ

ده شـده اسـت و   یـ ن صـفات آفر یه و فطرت او بوده و با ایرمایاز ابتدا در خم یژگین دو ویا ایگو ،است

  .)359ص ،4 ج ،1377(طبرسی،  هستند ياریر اختیو غ يضرور يامور اینکهنها مثل یا

تـابی و   بـی  اي دو خصیصۀانسانی که دار گوید میو  است اهللا کاشانی نیز این عقیده را پذیرفته مالفتح

در ذات آنان اخـذ   این صفات مثل این است که اند، منع است و این دو صفت در درون وي رسوخ کرده

 الْإِنْسـانُ  خُلـقَ «ۀ ریفش ۀیید این مطلب به آیبراي تأنمایاند. ایشان سپس  ذاتی و ضروري می يشده و امر

بلکـه   ،یعنی نه اینکه انسان از عجله و ناصبري خلـق شـده باشـد   ؛ کند استشهاد می )37:نبیاء(ا» عجلٍ منْ

ن بـر  ایشا .شده است آفریده شتاب از گویى که است زده در امور شتاب چنان شده خلق گل از که انسان

بایـد در بطـن    ،جبلی و ذاتی انسان بـوده باشـد   ،ین وصفاول اینکه اگر ا کند: این مدعا دو دلیل ذکر می

دوم اینکـه ایـن    ؛باشـد  مادر نیز چنین باشد و حال آنکه چنین نیست. پس مـراد از هلـوع، کـالهلوع مـی    

 کنـد  خـود را مـذمت نمـی    ةکـه خداونـد آفریـد    درحـالی  آیـد؛  بـه شـمار مـی   ذم  ،وصف بـراي انسـان  

  .)183ص ،7 ج ،1423 (کاشانی،

ـ      ینمـ  یباق پرسشن یا يبرا ییجا دگاه، اساساًین دیه به االبته با توج ن یمانـد کـه چـرا خداونـد چن

ـ  یدر نامالهـا   انسانبله چون غالب  .را در نهاد انسان نهاده است یصفت مذموم کننـد،   یمـ  یتـاب  یمـات ب

ـ ا ایف کرده که گویگونه توص نیخداوند انسان را ا ن صـفت ناپسـند بـه همـراه آنهـا خلـق شـده و در        ی

  نشان جا گرفته است.درو

توان بیان داشت که خروج از معناي حقیقی و اخـذ معنـاي مجـازي     در نقد این دیدگاه می

نیاز به دلیل دارد. اگر دلیل این است که انسان هلوع باید در بطن مـادر نیـز متصـف بـه ایـن      

صفت باشد، این مسئله بدون اشکال است؛ زیرا هر موضوعی که جبلی و ذاتـی انسـان اسـت،    

که توحید و خداباوري در عین  ضرورت ندارد از هنگام جنینی نمود و بروز داشته باشد. چنان

آمیز است و  فطري بودن، در دوران جنینی نمود ندارد. اگر دلیل این است که این وصف مذمت

دهد، باید بیان داشـت اگـر قـرار دادن ایـن      آمیز را به فعل خود نسبت نمی خدا عنوانی مذمت

تر باشد که همان مقابله با این صفت و در نتیجـه   در نظر گرفتن یک مصلحت مهمخصیصه با 

  اشکال است. رشد و تعالی انسان است، این نسبت بی

۸۴      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

  لت به حسب متعلقيا فضيلت ي. رذ۳ـ۴

بـه بـاور    .شدت حرص اسـت  يمذکور به معنا یۀهلع در آ ده است کهین عقیبر ا المیزانر یصاحب تفس

ا امـر  یـ ر و شـر  یـ ن حرص نسبت به هر خیگرفته است، اما ا يانسان جا د در سرشتیشد یحرص يو

اسـت   ير نسبت بـه امـر  یناپذ يریس ياشتها یست؛ بلکه نوعیرمرتبط نیا غیا هر امر مرتبط یا مضر ینافع 

کـه    میآن است کـه هنگـا   ین حرصیچن ۀند و الزمیب یر نافع میا در راه خیداند و   یر خود میکه آن را خ

بـه   يریـ که خ می شان شود و هنگایرد، مضطرب و پریگ یر در معرض زوال قرار میآن امر خ یطیدر شرا

 تر نهفتـه باشـد   تر و نافع مهم يریدر ترك آن، خآنکه خود بخل ورزد؛ مگر  يبر حفظ آن برا ،رسد یاو م

  ).13، ص20، ج1417(طباطبایی، 

شده و از توابـع حـب ذات اسـت،     بر آن سرشته انسان که از دیدگاه عالمه طباطبایی هلع و حرصی

 کمـال  و بـه سـعادت   را انسـان  که است اى وسیله چراکه همین حرص تنهانیست؛  رذیلت خود خودى به

 را آن انسـان  که شود مى بد وقتى .نیست بد خود خودى به یچنین حرص پس .کند اش دعوت می وجودي

ـ  نکند و بدون ضابطه و راهنمایی عقل از آن  تدبیر درست  صـفت  ایشـان معتقـد اسـت هـر     رد.بهـره گی

 و رذیلـه  تفـریط گرایـد،   یا و افراط به اگر و است، فضیلت شود داشته نگاه اعتدال حد اگر در اي نفسانى

  (همان). شود مى مذموم

 همـه  ۀنینش بهیمعارج با آفر ةسور 19 ۀآی درها  انسان ۀبه هم حرص نسبت دادن صفت ي،به باور و

 چـون  نـدارد؛  از آن اسـت، منافـات   یخَلَقَه) حاک ء شَی کُلَّ أَحسنَ الَّذيسجده ( یۀ هفت سورةز که آیچ 

 بـراي  کـه  حرصـى  و اسـت،  واقعى خیر بر حرص ،دهیآفر آن را خداست و خدا به منسوب که حرصى

 اسـت  انسـان  خود .ستها انسان خود به منسوب شود، مى خدا از غفلت و منجر به وجود دارد مال جمع

 مبـدل  نقمـت  بـه  خـود  سـلیقگى  کـج  و اختیار سوء به ها نعمت همانند دیگررا  يادادن نعمت خدیا که

گـر  ید یانیـ رفتـه و بـا ب  یدگاه عالمـه را پذ ین دیز همیگر از معاصران نید یبرخ ).15همان، ص( سازد مى

  .)340ص ،11 ج ،1377قرشی، ( اند آورده

  دگاه مختاري. د۳

ص، بخل، جزع یا ترکیبی از برخی از این معانی را اي از قبیل حر که گذشت، اهل لغت معانی چنان

اي مانند حرص، ضعف و عجله بـه کـار رفتـه     اند. در روایات نیز هلوع در معانی براي هلوع شمرده

است؛ اما در آیۀ شریفه از میان کاربردهاي این واژه در منابع لغوي و روایی، کـاربرد اول (حـرص)   

گونـه   رسد؛ زیرا آیۀ شریفه انسـان هلـوع را ایـن    تر به نظر می کویژه با توجه به قرینۀ سیاق، نزدی به



   ۸۵ سوره معارج ۱۹نسان به هلوع در آية نقد و بررسي ديدگاه مفسران در توصيف ا

مثـال نعمتـی را از دسـت     رسد و بـراي   کند که وقتی به او شري (امري ناخوشایند) می توصیف می

کنـد   رسد، از خیر رساندن به دیگران منع مـی  کند و وقتی خیري به او می دهد، شیون و زاري می می

دهـد کـه طاقـت از دسـت دادن      انسانی حریص بر دنیا به دست میو این حالت تصویر روشنی از 

منافع دنیوي را ندارد و چنان بر دنیا حریص است که اگر منفعتی بـه دسـت آورد آن را از دیگـران    

اي سازگار اسـت؛ امـا بـا حـرص بـر دنیـا سـازگاري         کند. البته این معنا با بخل نیز تا اندازه منع می

  ).13، ص20، ج1417بیشتري دارد (طباطبایی، 

ـ معارج (خلـق هلوعـا) ا   ةسور 19 یۀر آیتعب زِیانگ تأمل و پرسش ۀ درخورنکت ن اسـت کـه در آن از   ی

 .خته شـده اسـت  ین صفت با سرشت او آمیا ییر شده است که گویدر انسان چنان تعب یژگین ویوجود ا

 يهـا  نـه یزم همـۀ ده و یـ ت آفریهـدا  يم که انسان را براین بود که خداوند حکین مقاله ایا یاصل پرسش

ـ   ین وجه در وجودش تعبیاو به بهتر یتعال يالزم را برا ن وصـف  یه کرده است، چگونه انسـان را بـا چن

  ده است؟  یآفر يزیآم مذمت

هـاي متفـاوتی    پاسـخ  پرسش مزبـور برخی مفسران هلوع را نوعی رذیله قلمداد کرده و به  ،در پاسخ

انـد   ها دانسته و برخی آن را صفتی ناپسند در همۀ انسان ،صبرخی آن را صفت ذاتی برخی اشخا .اند داده

اساسـی   پرسـش ها، پاسخ این  یک از این پاسخ که براي پیمودن مسیر کمال اختیاري الزم است؛ ولی هیچ

چرا خداوند صفتی مانند حرص و یا بخل را در وجود انسان قـرار داده اسـت کـه از     سرانجامنیست که 

 خیر است؟ آیا این با حکمت الهی در آفرینش انسان به بهتـرین شـکل   منع از ناشکیبایی و ،نمودهاي آن

  منافات ندارد؟ )7سجده:(

ـ اد کـرد؛ بـا ا  یتـوان اصـط   یمـ  ییدگاه عالمه طباطبـا ید يال ن پاسخ را از البهیرسد بهتر یبه نظر م ن ی

؛ آنچـه  تفضـیل اند و نـه   تلیخود نه رذ يخود خوف به و مانند حرص، طمع، ضعف یح که صفاتیتوض

ماننـد   ياست که اگـر امـر   یهیبد .آنهاست ياریمتعلق اخت ،کند یبدل م فضیلتا ی تلین امور را به رذیا

مـذموم   صـفتی تنها  رد، نهیا علم نافع تعلق بگیت ینافع مانند هدا ير) به اموریناپذ يریس يحرص (اشتها

از او بـه   امبر اکرمیش پیمقام ستا خداوند در قرآن درکه  چنانده است؛ یکو و پسندیار نیبلکه بس ،ستین

لَقَد جاءکُم رسولٌ منْ أَنفُسکُم عزِیزٌ علَیـه مـا عنـتُّم    اد کرده است: یت مردم یص بر هدایحر یمثابه انسان

یمحر ؤُوفینَ رنؤْمکُم بِالْملَیع رِیصد کـه  یقین، رسولى از خـود شـما بـه سـویتان آمـ      به ؛)128:توبه(  ح

ص است؛ و نسبت به مؤمنـان، رئـوف و مهربـان    یو بر هدایت شما حر هاى شما بر او سخت است رنج

 ان کـرده اسـت  یـ ان را حرص بـر علـم ب  یبارز پارسا يها یژگیاز و یکی نیرالمؤمنیا حضرت امیاست. 

۸۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

ـ تعلـق بگ  يویـ دن يبـه امـر   ياریاخت طور بهن صفت یا ، اگرعکسرب ).193نهج البالغه، خ (  یخُلقـ  ،ردی

او در  یو موجـب شـقاوت و بـدبخت    شـود بسا وزر و وبال او  را چهیرود؛ ز ی) به شمار میلتناپسند (رذ

 ؛»بـه  یوشـق  وبـاالً  علَیه کَانَ نَالَه فَلَما نَالَه قَد الدنْیا أُمورِ منْ أَمرٍ علَى حرِیصٍ فَلَرُب«گردد.  ا و آخرت یدن

 تـالش  آن آوردن به دست براى و باشند ا مىیاز دن يبر امر حریص که افرادى بسا چه سوگند خداوند به

  .)287، صتا بیحرانی، ( گردند مى بدبخت رسند مى مقصود به که هنگامى ولى ،کنند مى

اند (خلق هلوعا)؛ امـا ایـن    هاست که حریص آفریده شده معارج وصف عموم انسان ةسور 19 ۀآی

. وجـود آن در انسـان حکمتـی داشـته اسـت      د نیسـت، بلکـه قطعـاً   نفسه پسندیده یا ناپسن حرص فی

جدا شدن از آن براي  که بندند هاي دنیایی دل می به دنیا، چنان بر نعمت بسته گرا و دل هاي مادي انسان

و بـا بـه دسـت آوردن آن     ،تابی و شیون ها بی آنان با از دست دادن این نعمت .آنها بسیار دشوار است

آنان از این قواي خـدادادي در پرتـو    .هاي خداپروا از این امر مستثنا هستند اما انسان کنند؛ منع خیر می

آنان که خداشـناس، اهـل نمـاز و راز و     .برند بخش الهی در جهت کمال خود بهره می هاي هدایت پیام

(قـرب  ناپذیر) در جهت رسیدن بـه کمـال نهـایی خـود      از این حرص (اشتهاي سیري ،نیاز با خدایند

نماز و انفاق مال در راه  ۀند و بر اقاما چنین افرادي بر انجام طاعت الهی حریص جویند. ی) بهره میاله

إِلَّا الْمصلِّینَ الَّذینَ هم علَى صلَاتهِم دائمونَ والَّذینَ فی أَموالهِم حقٌّ معلُـوم لِّلسـائلِ   « :خدا اصرار دارند

  ).25–23:رجمعا( »والْمحرُومِ

نفسـه خـوب یـا بـد      خالصه اینکه صفاتی مانند حرص، طمع و عجله (شتاب) در انسان فـی 

کند. حرص بر طاعـت   نیست. چگونگی استفاده از آنها، فعل انسان را متصف به حسن یا قبح می

شتاب  و  )56اعراف:( )وادعوه خَوفاً وطَمعاًپایان پروردگار ( الهی و علم نافع، طمع به رحمت بی

و خیراتی در وجود انسـان هسـتند کـه اسـتفادة       ) اموري پسندیدهفَاستَبِقُوا الْخَیراتدر خیرات (

شود. بندگان شاکر (که البتـه تعـداد آنـان انـدك      درست از آنها موجب کمال و سعادت انسان می

ر جهـت  کنند و از این اوصـاف خـدادادي د   ) در پرتو تعالیم الهی شکر نعمت می13است) (سبأ:

درستی اسـتفاده   ها به زده از این نعمت هاي غفلت برند؛ اما غالب انسان رشد و کمال خود بهره می

هاي  بستگی به دنیا و حرص شدید نسبت به آن، با از دست دادن نعمت کنند. آنان به دلیل دل نمی

اما آنان کـه دل  کنند؛  تابی، و با به دست آوردن نعمت دنیوي آن را از دیگران دریغ می دنیوي بی

در گرو محبت الهی دارند، از این نعمت خدادادي در جهت رشد و تعالی خود و دوام و تحکیم 

  برند. می  ارتباط خود با خدا در نماز و نیز انفاق پیوسته در راه خدا بهره



   ۸۷ سوره معارج ۱۹نسان به هلوع در آية نقد و بررسي ديدگاه مفسران در توصيف ا

  گيري نتيجه

 .انـد  هلوع شمرده يبرا ی ران معانیاز ا یاز برخ یبیا ترکیل حرص، بخل، جزع یاز قب اي یمعان اهل لغت

الصبر) به کار رفتـه اسـت؛ امـا     لۀق( یزدگ مانند حرص، ضعف و شتاب اي یز هلوع در معانیات نیدر روا

د) یا حرص شـد ی، کاربرد اول (حرص ییو روا ين واژه در منابع لغویا يان کاربردهایفه از میشر یۀدر آ

 رسد. یتر به نظر م کیاق نزدیس ینۀبا توجه به قر ویژه به

رسد که هلع (حرص) در سرشت انسـان   ین به نظر میمعارج (خلق هلوعا) چن سورة 19یۀ ر آیز تعبا

ده و یـ ت آفریهـدا  يم که انسان را بـرا ین بود که خداوند حکین مقاله ایپرسش مهم ا. گرفته است يجا

انسـان  ه کرده است، چگونـه  ین شکل تعبیاو در وجودش به بهتر یرشد و تعال يل الزم را برایوسا همۀ

  ده است؟یآفر يزیآم به ظاهر مذمت یژگین ویرا با چن

هـاي   اند، به این پرسـش پاسـخ   عمده مفسران که هلع (حرص) را از قبیل صفات ناپسند شمرده

اند. برخی آن را صفت ذاتـی برخـی اشـخاص ماننـد نـوع کفـار یـا اشخاصـی معـین           متفاوتی داده

اند که وجـود آن بـراي پیمـودن     ها اعالم کرده انساناند و برخی آن را صفتی ناپسند در همۀ  دانسته

 مسیر کمال اختیاري الزم است. 

 ؛سـت یکننـده ن  انـد، قـانع   لت) شـمرده یز (رذیآم مذمت یکه هلع را صفت یکسان يها ک از پاسخی چیه

آن را بـا   يسـازگار  یدهد و چگـونگ  ینم یدر انسان پاسخ روشن یبه حکمت وجود چنان صفات چراکه

 کند. ین نمییتب یحکمت اله

نفسـه خـوب    به باور نویسندة مقاله، صفاتی مانند حرص، طمع و عجله (شتاب) در انسان فی

یا بد نیستند. متعلق اختیاري آنها یا به عبارتی چگونگی استفاده از آنهاست کـه موجـب اتصـاف    

اپسند قرار شود و بالتبع این صفات را از زمرة صفات پسندیده یا ن فعل انسان به حسن با قبح می

پایان پروردگار و عجله بر انجام  دهد. حرص بر طاعت الهی و علم نافع و طمع به رحمت بی می

اند؛ اما حرص بر دنیا و مظاهر آن، طمع به آن و تعجیل در رسـیدن بـه    امور خیر اموري پسندیده

 حطام دنیا، اموري ناپسند هستند.

ناپذیر نسبت  که با غفلت از یاد خدا اشتهایی سیري هاست سورة معارج تبیین صفات غالب انسان 19آیۀ 

ورزند؛ اما خـداپروایان کـه    کنند و با به دست آوردن آن بخل می تابی می به دنیا دارند؛ با از دست دادن آن بی

به منزلۀ استثنایی از خیل عظیم ناسپاسان هستند، حریص بر اقامۀ نماز و انقاق در راه خدایند. آنـان بـر نمـاز    

  دهند. ت دارند و همواره حقی معین در مال خود براي رسیدگی به مستمندان قرار میمداوم

۸۸      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  
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