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ABSTRACT
Semantics is a new approach in the field of linguistics dealing with the explanation of
words; As one of the most important sciences, it has a significant application in the field of
Quranic studies and holy texts. In other words, with the help of semantics, the exact
meaning of a word and the meanings in the mind of speakers are clarified. Accordingly, the
revision and determination of the position of each element and content in the holy texts
depends on the study of that word with its syntagmatic and paradigmatic words in a
systematic system and other words of the same order. The two words "poor" and "rich" are
among the conceptual and key words of Nahj al-Balagheh that have been highlighted in
various forms in this holy book. The present study has analyzed the meaning of words
"poor" and "rich" in a descriptive-analytical method from a lexical point of view. Relying
on Izutsu semantics in an axis of syntagmatic and paradigmatic of words, the results
showed that these two words, with their nominal and verbal functions in the text of Nahj alBalagheh, are expressed in positive and negative concepts, and most obviously, the
opposition of these two words conveys an important message in the axis of syntagmatic.
Accordingly, these two words, in addition to the general meaning that most lexicographers
and commentators have provided, have developed semantic meaning in the prolific words
of Imam Ali (AS); In other words, in addition to the material meaning of need and
needless, they have also taken on a spiritual aspect. Also, these two words have become a
criterion for measuring a person's human dignity.
Key words: Nahj al-Balagheh, Semantic Izutsu, Semantic system, Rich semantic
contrast.
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چکیده
معناشناسی یکی از رویکردهای نوین در حوزه زبانشناسی است که با تبیین واژگان سر و کار دارد؛ این
علم به عنوان یکی از علمهای هدفمند ،در زمینه مطالعات قرآنی و متون قدسی کاربرد چشمگیری دارد .به
عبارتی دقیقتر ،به کمک علم معناشناسی ،معنای دقیق یک واژه و مراد و مقصود گوینده روشن میگردد که
از این میان روش معناشناختی ایزتسو (نویسنده ژاپنی) ،برای تبیین و تحلیل واژگان در سطوح مختلف
معنایی ،روابط معنایی و مفهوم متقابل ،کارایی بهتری دارد .براین اساس ،بازکاوی و تعیین جایگاه هریک از
عناصر و مفردات در متون قدسی ،در گرو بررسی آن واژه با واژههای همنشین و متقابل آن در یک سیستم
نظاممند و سایر واژههای هم ردیف است .دو واژه «فقیر» و «غنی» از جمله واژگان مفهومی و کلیدی نهج
البالغه به شمار میآیند که به صور گوناگون در این کتاب قدسی تبلور یافتهاند .پژوهش حاضر که با روش
توصیفی-تحلیلی و از منظر لغوی و سپس با تکیه بر علم معناشناسی ایزتسو در یک محور همنشینی و
تقابلی واژگان ،مفهوم واژه «فقیر» و «غنی» را مورد تحلیل و کنکاش قرار داده ،دستاوردش مبیّن این است
که دو واژه مذکور ،با کارکرد اسمی و فعلی در متن نهج البالغه ،در مفاهیم مثبت و منفی نمود یافتهاند و از
همه مشهودتر ،تقابل این دو واژه در یک محور همنشینی ،پیام مهمی را القا میکنند .براین اساس ،این دو
واژه عالوه بر معنای عامی که بیشتر لغت شناسان و مفسران از آن ارائه نمودهاند ،در کالم پربار امام (ع)،

| 18

جستاری معناشناسانه بر واژههای «فقیر و غنی» در نهج البالغه

توسعه معنایی یافتهاند؛ به عبارتی ،عالوه بر معنای نیازمندی و بی نیازی مادی ،جنبه معنوی نیز به خود
گرفتهاند .دیگر اینکه این دو واژه ،معیاری برای سنجش کرامت انسانی شخص نمود یافتهاند.
واژگان کلیدی :نهج البالغه ،معناشناختی ایزتسو ،نظام معنایی ،تقابل معنایی ،فقیر ،غنی.
.1

مقدمه
معناشناسی یکی از رویکردهای نوین در حوزه زبانشناسی است که با تبیین واژگان سر و کار دارد؛

این علم به عنوان یکی از علمهای هدفمند ،در زمینه مطالعات قرآنی و متون قدسی کاربرد چشمگیری دارد.
به عبارتی دقیقتر ،به کمک علم معناشناسی ،معنای دقیق یک واژه و مراد و مقصود گوینده روشن میگردد
که از این میان روش معناشناختی ایزتسو (نویسنده ژاپنی) ،برای تبیین و تحلیل واژگان در سطوح مختلف
معنایی ،روابط معنایی و مفهوم متقابل ،کارایی بهتری دارد.
معناشناسی ،علم مطالعه روشمند و تحلیل موشکافانه متن یا کالم است و کشف بنیانهای ارتباط
متقابل و تنگاتنگ نشانههای موجود در متن را هدف قرار میدهد .این علم به مثابه کلیدی برای راه یابی به
پیچیدگیهای متن و در نهایت درک تأثیر معنایی ناشی از آن به شمار میآید (محصص.)92-93 :6931 ،
براین اساس ،بازکاوی و تعیین جایگاه هریک از عناصر و مفردات در متون قدسی ،در گرو بررسی آن واژه
با واژههای همنشین و متقابل آن در یک سیستم نظاممند و سایر واژههای هم ردیف است .از میان متون
قدسی ،نهج البالغه به عنوان اخو القرآن دارای واژگان با ظرافتهای بینظیر میباشد که میتوان با رویکرد
به علم معناشناسی ،الیههای معنایی و روابط معنایی پنهان در متن آن را کشف کرد .از میان واژگان کلیدی و
کانونی نهج البالغه ،دو واژه «فقیر» و «غنی» در کارکردهای قابل تأملی نمود یافتهاند که امام علی (ع) با
بیانی شیوا و گیرا ،کارکرد و مفهوم آن ها را ترسیم نموده است .این دو واژه از جمله واژگان دارای مفاهیم
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در این کتاب مقدس انعکاس یافتهاند که با بررسی معناشناختی ،همه جوانب
منفی و مثبت آنها و همچنین تقابل معنایی این دو واژه نمایان میشود .با نگاهی ساده درمییابیم که واژه
«فقیر» و «غنی» یک مفهوم کلی و عام دارد؛ اما وقتی براساس روش معناشناختی ،آن را در میان بافت یک
متنی قدسی ،همچون نهج البالغه و سیستم نظام مند آن بررسی میکنیم ،روشن میشود که این دو واژه
معنایی گسترده مییابد و به عبارتی همراه با دیگر واژگان معنا و مفهوم گوناگونی ،از جمله ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و...جلوه میدهند.
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پژوهش حاضر در صدد است با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد بر روش معناشناسی
ایزتسو که ارتباط یک واژه با دیگر واژگان همنشین و متضاد را هدف قرار میدهد ،مفهوم و معنای واژه
«فقیر» و «غنی» را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد .براین اساس ،رهیافت و هدف پژوهش حاضر این
است که سوای از اینکه تفاسیر و لغت شناسان یک مفهوم و معنایی را برای این دو واژه در نظر گرفتهاند،
کارکرد واژههای «فقیر» و «غنی» را در متن مقدس نهج البالغه همراه با واژگان همنشین و با بهره گیری از
روش روابط معنایی کلمات ،مورد بازکاوی قرار دهد و با کاربست ابزار گردآوری دادهها ،از جمله نهج
البالغه ،کتابها و تحلیل ،به سؤال زیر پاسخ دهد:

-با توجه به محور همنشینی و تقابلی معناشناسی ایزتسو ،واژههای «فقیر» و «غنی» در هر یک از رابطه-

ها ،چه مفهومی را منتقل میکنند؟
.2

پیشینه پژوهش
بازخوانی و کنکاش واژگان کتب قدسی از دیدگاه معناشناسی ،همواره موضوعی بحث برانگیز در

میان پژوهشگران و ناقدان به شمار میآید و کتابها و مقاالت چندی نیز در مورد معناشناسی و واکاوی
واژه های تک تک واژگان متون مقدس دینی ،از جمله قرآن و نهج البالغه از سوی پژوهشگران صورت
گرفته است .از این میان ،به پژوهشهایی که در مورد پیشینه این پژوهش صدق میکند ،اشاره میشود:
پژوهشی تحت عنوان «بررسی ظرافتهای لغوی واژه «فقیر» در نهج البالغه و مترادفهای آن براساسرابطه همنشینی و جانشینی» توسط حسین مهتدی در سال ( )6931به رشته تحریر درآمده که نگارنده در
این پژوهش ،واژه «فقیر» را از منظر رابطه همنشینی و مترادفات آن در یک محور و همچنین با توجه به
جانشین های این واژه در نهج البالغه مورد بررسی قرار داده و دستاوردش نشانگر این است که در تمام
کلمات همنشین ،واژه «فقیر» به نوعی نیاز و احتیاج به کمک مادی و معنوی وجود دارد.
پژوهشی با عنوان «میدانهای معناشناختی واژگان نهج البالغه» توسط نصراهلل شاملی و آرمان محمدیدر سال ( ) 6921نگارش یافته که نگارندگان در این پژوهش ،واژگان اخالقی و اعتقادی نهج البالغه را از
منظر معناشناسی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهاند که معنای هر واژه ،در یک رابطه همنشینی
با واژگان دیگر معنا و مفهوم مییابد و گره از مسائل مهمی باز میکند.
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پژوهشی با عنوان « بررسی پیامدهای فقر در سالمت روح و روان افراد از دیدگاه امام علی (ع)» توسطزهره خدایی و دیگران در سال ( )6939صورت گرفته که نگارندگان در این پژوهش ،پیامدهای فقر را بر
سالمت روح و روان افراد مورد بررسی قرار دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که فقر و پیامدهای ناشی از آن،
مانند از دست دادن عزت نفس ،پرخاشگری ،ناامیدی و ...از موارد تهدید سالمت روان است.
 پژوهش دیگری تحت عنوان « فقر و فقرزدایی از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البالغه» توسط اسماعیلداوری در سال ( )6921به رشته تحریر درآمده که نگارنده در این پژوهش ،انواع فقر را در نهج البالغه
مورد واکاوی قرار داده و علل و ریشههای آن را برشمرده است.
پژوهشی با عنوان «بررسی مفهوم فقر از منظر قرآن و روایات ائمه اطهار (ع)» توسط محمد مهدیعسگری و حسین غفورزاده در سال ( )6931به نگارش در آمده که نگارندگان در این پژوهش فقر و انواع
آن را در اسالم براساس تفاسیر متعدد مورد بررسی قرار دادهاند.
دیگر اینکه مطالبی جسته و گریخته در مورد آثار فقر از دیدگاه امام (ع) را پژوهشگران در سایتها
قرار دادهاند ،اما از منظر معناشناختی ایزتسو دو واژه «فقیر» و «غنی» مورد پژوهش و بررسی پژوهشگران
قرار نگرفته است .براین اساس تفاوت کار پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت گرفته در این مورد
خالصه می شود که این پژوهش در صدد است با الهام از روش معناشناختی ایزتسو و با گزینش دو محور
همنشینی و تقابلی ،مفهوم و معنای واژههای «فقیر» و «غنی» را مورد بررسی و مداقّه قرار دهد.
.3

بحث و بررسی
در این قسمت پژوهش ،تالش نگارنده بر این است تا به معرفی اجمالی از علم معناشناسی بپردازد

و بعد از آن ،دو واژه «فقیر» و «غنی» را از منظر علم لغت ریشه یابی کرده و به تحلیل معناشناسانه آنها با
رویکرد روش معناشناختی ایزتسو گام بردارد:
 .1-3نگاهی کوتاه به علم معناشناسی
معناشناسی یا به قول غربیها «سمنتیکز» و به عبارت عربها داللت دانش جوانی است که در این

نیم قرن اخیر به زمینه های علم زبانشناسی افزوده شده و در قلمرو این رشته علمی در آمده است .البته می-
توان معناشناسی را جزء زبان شناسی به قلم نیاورد و بلکه آن را جداگانه و به طور مستقل میتوان مورد
بحث قرار داد .در این باب نظرات مختلف است .ولبای در سال 6399رسالهای تحت عنوان «معنی چیست»
انتشار داد و او در این رساله بسیاری از دشواریهای «معنا» را گوشزد کرد .قرن بیستم پرچمدار ابتکارات
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و تازگیهاست و در تمام شئون علمی تحوالت نو پدید آورده است که استقالل و اهمیت علم معناشناسی را
باید جزء یکی از این تازگیهای این قرن نام برد (اختیار .)6-9 :6932 ،ایزتسو با نگارش کتاب «خدا و
انسان در قرآن» به روابط معنایی واژگان اشاره کرد .از نظر ایزتسو ،معناشناسی «تحقیق ،مطالعهای تحلیلی
درباره کلمات کلیدی زبان است» (ایزتسو .)3 :6916 ،معناشناسی علم نظریهها نیست؛ بلکه ابزار تجزیه و
تحلیل است .در واقع ،آنجا که زبانشناسی در دستیابی به معنا به بن بست میرسد ،معناشناسی وارد میدان
می شود؛ اما نه به صورت توصیفی ،بلکه به شکل کاربردی .معناشناسی نه رقیب علوم دیگر و نه جانشین
آنهاست ،به بیان دیگر ،اگر برای گفتمان «معنای ابتدایی» و «معنای ثانوی» قائل باشیم ،معناشناسی سعی
در جستجوی معنای ابتدایی و شناساندن آن دارد و دستیابی به معنای ثانوی را به عهده علوم انسانی دیگر
مانند فلسفه ،روانشناسی ،جامعه شناسی و انسان شناسی میگذارد (شعیری.)3-1 :6936 ،
 .2-3ریشه شناسی واژههای «فقیر» و «غنی»
فقیر در لغت به معنای تهیدستی و نداری و فقراء جمع فقیر ،نیازمند ،ندار ،تنگدست (باباحاجیانی،
 )639 :6929و در فرهنگ المورد به معنای «مستمند ،گدا ،مسکین ،ضعیف ،پست ،ناکارآمد و حقیر» آمده
است( .البعلبکی )136 :6939 ،و غنی به معنای بی نیاز ،ثروتمند (باباحاجیانی -611 :6929 ،البعلبکی،
« .)111 :6939غنّى» از مادّه «غنا» به معناى بى نیازى و نقطه مقابل فقر است .ابن منظور در لسان العرب
مىگوید و راغب در کتاب مفردات میگوید :غناء به کسر غین به معنای  .6کفایت ،اکتفا و کم نیازی . 9
بی نیازی مطلق  . 9کسی که اموال فراوان و کسب و درآمدی بسیار دارد (ثروتمند) (ابن منظور6363 ،ق:
-696/69راغب اصفهانی ،بیتا.)313/9 :
در بیشتر لغات نامهها ،ذیل واژه فقیر مفاهیم گوناگونی آمده که گاه در تضاد با واژه غنی عنوان
کردهاند؛ اما واژه غنی اکثرا به معنایی که در باال ذکر شد ،آمده است« ،فقر ضد غنی؛ فقیر به معنای نیاز و
حاجت که کلمه مقابل آن غنی یعنی بی نیاز است» (فراهیدی6393 ،ق -619 /1 :ابن منظور6363 ،ق/69:
 -933مصطفوی .)662/3 ،6912 ،فقر به معنای نیازمندی و فقیر به محتاج و نیازمند گویند (طریحی،
 .)336 /9 :6911فقیر در معنای اصطالحی که در دائره المعارفها آمده ،عبارتست از :کسی که نتواند خود
و خانوادهاش را از نظر مالی تأمین کند و نیازمند مردم باشد (معلوف .)299-296 :6913 ،به عبارتی فقیر
کسی است که کمبود معیشت دارد (بهجت .)19/9 :6923 ،از واژه فقیر به معانی مختلفی نام برده شده از
جمله «فقر فرهنگی ،فقر نفسی ،فقر معنوی و فقر دینی» (حسینی .)19-16 :6929 ،یکی از معانی کلمه فقر،
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مهره های ستون فقرات است .مبتال به درد کمر و یا شکستگی ستون فقرات را فقیر گفتهاند .بنابراین ،تهیدست
را فقیر میخوانند ،زیرا ستون فقرات تواناییاش شکسته است (ابن منظور6363 ،ق-16/1 ،مصطفوی،
 .)662 /3 :6912راغب برای فقیر  3معنا بیان میکند که معنای غنی نیز از بطن آن معانی مستفاد میشود:
اوّل :وجود نیازهاى ضرورى در انسان و در همه موجودات که خداى متعال در آیه  61سوره «فاطر» به آن
اشاره فرموده است« :یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اهللِ وَاهللُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِیدُ» دوم :تهى دست بودن از اموال و
وسایل زندگى که در آیه  919سوره «بقره» به آن اشاره شده است« :لِلفُقَرَاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اهللِ».
سوم :فقر نفس و حرص و آز است و بعید نیست که حدیث مشهور نبوى «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً» اشاره به
آن باشد و نقطه مقابل آن غناى نفس است .چهارم :فقر به معناى نیاز و وابستگى به ذات پاک پروردگار
است ،همانگونه که در دعا وارد شده است« :اللّهُمَّ ا غْنِنی بِاالِفْتِقارِ إلَیْکَ؛ یعنى خداوندا مرا وابسته به ذات
پاک خویش گردان» (راغب اصفهانی ،بیتا.)331 /9 ،
 .3-3میدانهای معناشناسی «فقیر» و «غنی» در محور همنشینی
رابطه همنشینی ،یکی از محورهای مهم معناشناسی به شمار میرود که در حوزه آن ،به کشف روابط
معنایی واژه و شبکه معنایی آن با واژههای دیگر پی میبریم« .همنشینی به معنای در کنار هم آمدن مفاهیم
کالم یا ارتباط یک عنصر زبان با عناصر دیگر تشکیل دهنده است» (گیررتس .)639 :6931 ،واژه «فقیر»
و «غنی» یکی از واژگان کلیدی و کانونی در نهج البالغه به شمار میآید که همواره موضوعی بحث برانگیز
در میان دانشمندان به شمار میآید و همچنین ابهاماتی نیز ایجاد کرده است و سؤالهایی از این قبیل پیش
آمده که کدام یک از این دو واژه ارجحیت دارد؟! از جمله مراجعه به کتابهای لغت و بررسی تفاسیر ،نشان

میدهد که هر یک از این دو واژه در جایگاه خود هم جنبههای منفی و هم جنبههای مثبت معنا را القا می-
کنند؛ بدین معنا که اگر غنی برای انجام امور خیر و عادالنه و در مسیر تحقق اهداف الهی به کار گرفته شود،
این از جوانب مثبت واژه غنی است؛ اما اگر طوری شود که این بی نیازی و مال و منال موجب شهوت شود
و یاد خدا را از دل ها بزداید و حق مستمندان نادیده گرفته شود ،این از جوانب منفی معنای غنی است .در
مقابل ،اگر فقر مایه پاکدامنی و عفاف گردد ،موجب فخر است و در مقابل ،اگر فقر و تنگدستی موجب
طغیان شود و صبر و بیقراری را از آدمی بگیرد و به سوء ظن خدا و عدم اطاعت او موجب گردد ،بدبختی
و هالکت به دنبال دارد .بنابراین ،برای پی بردن به این مفاهیم ،یکی از روشهایی که میتواند با رویکردی
پویا و هدفمند ،ما را به معنایی ریشهای و دقیق از این واژهها برساند ،روش معناشناختی ایزتسو است.
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پس ،دراین قسمت تالش بر این است که معنا و مفهوم واژه «فقیر» و «غنی» در یک محور همنشینی با
دیگر واژگان و عناصر مورد تحلیل قرار گیرند .در واقع رویکرد ما در همنشینی این دو واژه ،نه براساس
مترادفات آن ها؛ بلکه واژگان و کلمات مجاور این دو واژه که در تکمیل و روشن شدن معنای آنها ،نقش
مهمی دارند ،خواهد بود:


الْفَقْرُ ،الْمَوْتُ الْأَکْبَرُ (حکمت.)619/

ترجمه « :فقر مرگ بزرگ است».
در این حکمت نورانی و پرمحتوا ،واژه فقر در معنای تنگدستی به کار رفته و در یک محور همنشینی
با واژه «موت» یعنی مرگ ،معنا و مفهوم روشنی را بازتاب داده که فقر همان مرگ بزرگی است و آدمی را
نابود می کند؛ چه بسا که در این حکمت ،معنای فقر از معنای مرگ هم فراتر رفته و گفته شده فقر و
تنگدستی ،مرگ بزرگی است که مدام انسان با آن درگیر و گرفتار است .بنابراین مراد از فقیر در اینجا فقر
مادی و در همنشینی با واژه موت ،یکی از وجوه منفی معنایی آن را به نمایش گذاشته شده است.
دیدگاه تفاسیر نیز پیرامون این حکمت بدین گونه است« :مرگ هر چند سخت و بد باشد ،هیچ
مرگی چون فقر نیست که آدمی زنده مرده میباشد و مرگ بر او آسانتر از این زندگی است که در فقر و
بینوایی قرار گرفته است .فق ر و تنگدستى ،مرگ بسیار بزرگ است؛ زیرا سختى مرگ یک بار و سختى بى
چیزى هر آن مشاهده میشود» (فیض اإلسالم .)6611/1 :6911 ،مردن با صفت بزرگتر را براى تهیدستى
استعاره آورده است؛ امّا اینکه تنگدستى نوعى مردن است ،به دلیل آن است که شخص بى چیز ،از خواستهها
و مقاصدى که سرمایه زندگى مادى است ،بریده و به خاطر از دست دادن آنها غمگین است .اما اینکه
بزرگتر است؛ چون در طول زندگى شخص تنگدست ،غمها و سختیهاى تنگدستى پیاپى مىرسد؛ امّا غم
مردن یک باره است .این نوعى مبالغه در سختى فقر و تنگدستى است (ابن میثم6361 ،ق.)111/1 :


فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَه لِلدِّینِ! مَدْهَشَه لِلْعَقْلِ ،دَاعِیَه لِلْمَقْتِ (حکمت.)963 /

ترجمه« :همانا فقر ،دین انسان را ناقص ،عقل را سرگردان و عامل دشمنى است.
همانطور که دیده میشود ،واژه فقر با سه همنشین در یک محور قرار گرفته که معنا و مفهوم آن را
تکمیل و به بعدی از ابعاد معنایی آن صحه میگذارند .منظور از فقر در این کالم نورانى ،فقر مادى است و
گفته شده فقر مادی موجب از بین رفتن دین ،عقل و همچنین مانع بزرگی است که سر راه اهداف متعالی
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قرار میگیرد .بنابراین ،فقر همراه با همنشینهای خود ،یکی از جنبههای منفی معنایی خود را بازتاب داده
است.
اینکه چگونه فقر مادى سبب نقصان دین مىشود دلیلش روشن است؛ زیرا انسان تحت فشار فقر
ممکن است تن به گناهانى بدهد و براى به دست آوردن مال ،فکر حالل و حرام آن نباشد و یا تحت عنوان
ضرورت و اضطرار ،بعضى از محرمات را براى خود حالل بشمارد .این احتمال نیز هست که فقر گاهى سبب
تزلزل اعتقاد انسان به خدا مىشود؛ زیرا از یکسو شنیده که خدا رزّاق و روزى رسان است و رزق همه را
تضمین کرده و از طرف دیگر خود را در فقر و تنگدستى مىبیند و این مایه سوء ظنش به خدا و وعدههاى
الهى مىشود ،بنابراین هم نقص اعتقادى و هم نقص عملى دامن فقیر را مىگیرد .به خصوص اگر انسان کم
ظرفیت و پایه اعتقادات او سست باشد .اضافه بر این ،از نظر اخالقى نیز گرفتار مشکل مىشود؛ زیرا کینه،
حسد ،بخل و صفات دیگرى از این قبیل ،دامان فقیر را در بسیارى از اوقات مىگیرد .اما اینکه عقل را
مشوش مى سازد نیز به تجربه ثابت شده است که افراد گرسنه و فقیر هرچند عقل نیرومندى داشته باشند،
توان فکر کردن و اندیشیدن را از دست مىدهند و حتى گاه در مسائل ساده زندگى گرفتار اشتباه مىشوند و
قدرت بر تفکر و تصمیم گیرى را به دلیل فقر و پریشانى از دست مىدهند (مکارم شیرازی/63 :6939 ،
.)121-122


مَن أَتى غَنیا فَتَواضَعَ لَهُ لِغِناهُ ذَهَبَ ثُلُثا دینِهِ (حکمت)992 /

ترجمه« :هر کس در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع کند دو سوم دینش از بین برود».
همنشینی واژه غنی با عناصری از جمله «تواضع» و «ذهب دینه» ،یکی از ابعاد منفی معنایی آن را
بازتاب داده است « .شک نیست که تواضع در برابر ثروتمندان براى ثروتشان هم موجب ذلّت تواضع کننده
است و هم طغیان ثروتمندى که به او تواضع شده تا آنجا که گویى خود را روزى رسان مىداند و دیگران را
روزى خوار خودش و متأسفانه این رذیله اخالقى در افراد بسیارى دیده مىشود؛ اما در هر حال نباید
احترام ثروتمندان مؤمن و صالح را به سبب خدماتشان به نیازمندان و جامعه اسالمى را مصداق این حدیث
دانست؛ آن در واقع فضیلتى است و اداى حقى» (مکارم شیرازی .)133 /69 :6939 ،از این روست که امام
(ع) ،فقر و غنی را از جمله آزمون بزرگی میشمارد که هر یک از این دو باید جایگاه خود را بشناسند و
بخصوص ،فقیران در این آزمون شکست نخورند و به رفتاری ناهنجار گرفتار نشوند .هم افراد فقیر در مقابل
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ثروتمندان ،خود را کوچک نشمارد و تواضع نکند و هم دیگر افراد به خاطر مال و منال آنها ،دین و
انسانیت خود را کنار ننهند.


وَالْفَقْرُ یُخْرِسُ الْفَطِینَ عَنْ حُجَّتِهِ (حکمت)9/

ترجمه« :و تهیدستى مرد زیرک را در برهان کند مىسازد و انسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه
است».
در این حکمت نیز ،واژه «فقیر» همراه با یک همنشین منفی (نابودی و مند شدن برهان) ،یکی از
وجوه منفی معنایی خود را نمود داده است .امام (ع) با این بیان ،به آثار سوء فقر اشاره نموده و جایگاه
پایین آن را در اجتماع ترسیم نموده است.
در این حکمت نکتههایی وجود دارد «اینکه از یک سو ،افراد فقیر در خود احساس حقارت مىکنند
و هر اندازه فَطِن و باهوش باشند ،بر اثر این احساس حقارت ،از گفتن حرف حساب خود و دفاع از حقوق

خویشتن باز مىمانند و از سوى دیگر چون مىدانند بسیارى از مردم براى سخنان آنها بهایى قائل نمى-
شوند؛ چون غالباً دنیاپرستند و براى افراد ثروتمند شخصیت قائلند ،همین احساس سبب مىشود که فقیران
نتوانند حرف حق خود را بیان کنند» (مکارم .)39 /69 :6939 ،تفسیر خوئی نیز مطالبی شبیه این مضمون
ارائه میدهد و میگوید« :به طور کلی افراد فقیر از منزلت اجتماعی برخوردار نیستند و مردم با دیده حقارت
به آنها مینگرند» (هاشمی خوئی6399 ،ق.)69/96 :


رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ (خطبه)619/

ترجمه« :پروردگارا هر چه به من از نیکى عطا کنى نیازمندم».
این قسمت از خطبه  ،619آیه قرآنی است که امام (ع) آن را با معنا و مفهوم ارزندهای در البه الی
سخنان خود بازتاب داده است .مراد از فقر و نیازمندی در این قسمت ،رازی به رزق و روزی خداوند متعال
است که از زبان حضرت موسی (ع) در شرایط زندگی سخت او بیان شده و نیازمندی به خدا را ابراز نموده
است .همانطور که درمییابیم واژه فقیر در این جمله زیبا ،با کلماتی همچون «خیر» و «انزل» همنشینی
یافته و مراد و مقصود از این واژه را در یک شبکه معنایی جلوه نمودهاند .بدین معنا که «همه چیز را از
خداوند درخواست نماییم .در دعا ،براى خداوند تکلیف و مصداق معیّن نکنیم .حضرت موسى (ع) با اینکه
گرسنه بود؛ ولى از خدا ،مصداقى از نان و غذا طلب نکرد» (قرائتی.)92 /1 :6929 ،
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ترجمه« :چه اندازه زشت است ،فروتنی هنگام نیازمندی و ستم نمودن در وقت بینیازی».
همان طور که مالحظه میشود در این جمله زیبا ،واژه «غنی» به معنای بینیازی و توانگری معنا
شده است و به یکی از وجوه معنایی منفی آن در همنشینی با واژه «جفا» در یک سیستم نظاممند اشاره شده
است .ستم نمودن و منحرف از راه درست را در هنگام بینیازی مورد مذمت قرار میدهد.


أَیُّهَا النّاسُ إِنَّ ُه الَیَسْتَغْنِی الرَّجُلُ ـ و إِنْ کَانَ ذَا مَال ـ عَنْ عِشیرَتِه ،وَ دِفَاعِهِمْ عَنْهُ( ...خطبه)99/

ترجمه « :اى مردم ،انسان هر مقدار که ثروتمند باشد ،باز از خویشاوندان خود بى نیاز نیست که از او با
زبان و دست دفاع کنند».
در این خطبه ،واژه «غنی» به صورت فعل به کار رفته و معنای بینیاز و ثروتمند را بازتاب داده
است .این واژه با همنشینهای خود از جمله ،عشیرت و همچنین مترادفات خود از جمله مال ،در معنای
مثبت و مفید به کار گرفته شده و بینیازی در مواقع بینیازی را نفی نموده است؛ بدین صورت که آدمی هر
چقدر هم بینیاز و ثروتمند باشد ،باز نسبت به خویشاوندان خود بینیاز نیست و باید در همه حال دست و
زبان یاری خود را به سوی آنها به کار گیرد .به طور کلی این خطبه در تأدیب ثروتمندان و دلداری به
فقیران و تهیدستان است« .در این بخش ،به وضع ثروتمندان و افراد پردرآمد پرداخته و دستورهاى الزم را
به آنها گوشزد میکند ،تا تعادلى در ارکان جامعه برقرار شود .نخست ،به تشویق آنان براى کمک به
بستگان و خویشاوندان و نیازمندان پرداخته و با دلیلى روشن ،آنها را به گذشت از بخشى از ثروتهاى
خود ترغیب مىکند» (مکارم شیرازی.)12 /9 :6939 ،


...فَقَدْ کَذَّبَ الْقُرْآنَ وَ اسْتَغْنَى عَنِ الِاسْتِعَانَه بِاللَّهِ فِی نَیْلِ الْمَحْبُوبِ (خطبه)13 /

ترجمه ...« :کسى که گفتار تو را تصدیق کند ،قرآن را تکذیب کرده است و از یارى طلبیدن خدا در رسیدن
به هدفهاى دوست داشتنى و محفوظ ماندن از ناگواریها ،بى نیاز شده است».
واژه غنی در این خطبه نیز ،به صورت فعل ماضی و در باب استفعال به کار رفته و مراد از آن بی

نیازی است که نسبت به هدایت الهی به کار بسته میشود و در واقع اینگونه بینیازی نفی شده است .واژه-
های همنشین غنی از جمله استعانت و کمک خداوند نیز در تکمیل معنایی این واژه کمک نموده و معنایی
فراتر از معنای عامی و مادی غنی را برای آن اثبات کردهاند .این خطبه خطا و پیشگویی منجمان را بازگو
میکند و این جمله را برای اثبات ادعای خود میآورد.
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فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ،فَلْیَصِلْ بِهِ الْقَرَابَه ،وَ لْیُحْسِنْ مِنْهُ الضِّیَافَه ،وَ لْیَفُكَّ بِهِ الْأَسِیرَ وَ الْعَانِیَ ،وَ لْیُعْطِ

مِنْهُ الْفَقِیرَ وَ الْغَارِمَ(...خطبه.)639 /
ترجمه« :دست سخاوتمندى ندارد آن کس که از بخشش در راه خدا بخل مىورزد .آن کس که خدا او را
مالى بخشید ،پس «باید» به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانى خوب بگستراند و اسیر آزاد
کند و رنجدیده را بنوازد و مستمند را بهرمند کند»...
همانطور که مشاهده میشود واژه فقیر با کلمه جانشینِ غنی (مال) در یک محور همنشینی تبلور
یافته و مراد از آن نیز تهیدستی و نیازمند میباشد .واژه «غارم» نیز از همنشینهای مترادف واژه «فقیر»
میباشد که به روابط معنایی آن در یک شبکه منظم ،معنا بخشیده و معنای تهیدستی و نداری را از آن ارائه
داده است.


و لَهُ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ( .خطبه  .)629ترجمه« :در حالى که گنجهاى

آسمانها و زمین به او تعلق دارد و بى نیاز و شایسته ستایش است».
در این متن نیز واژه غنی به بی نیازی مطلق خدا و فقر انسان و احساس نیاز به او را تأکید شده
است .جمله قبل از غنی ،در یک محور همنشینی به عنوان تأئیدی برای معنای بی نیازی واژه غنی میباشد.
به طور کلی گفته شده ،انسانها غیر از فقر ندارند و خدا غیر از غنى ندارد.
پس خداى سبحان غنى بالذات است ،او مىتواند همه انسانها را از بین ببرد؛چون از آنان بىنیاز
است و آنان بالذات فقیرند و نمىتوانند به چیزى غیر از خدا ،از خدا بىنیاز شوند و مالک در غناى خدا از
خلق و فقر خلق به خداى تعالى ،این است که :خدا خالق و مدبر امور ایشان است و آوردن لفظ جالله"

اللَّه" اشاره به فقر خلق و غناى خدا دارد .آوردن جمله "اگر بخواهد شما را از بین مىبرد و خلقى جدید

مىآورد" اشاره به خلقت و تدبیر او دارد ،همچنین آوردن کلمه «الحمید» براى این است که او در فعل
خودش که همان خلقت و تدبر باشد ،محمود و ستایش شده است .در نتیجه برگشت معناى کالم به نظیر این
مىشود که بگوییم :هان اى انسان ها! شما بدان جهت که مخلوق و مدبر خدایید ،فقراء و محتاجان به او
هستید ،در شما همه گونه فقر و احتیاج هست ،خدا بدان جهت که خالق و مدبر است ،غنى است و غیر از او
کسى غنى نیست ،بنابراین دیگر جاى آن باقى نمىماند که کسى اشکال کند که":چرا در این آیه ،فقر را

منحصر در مردم کرد -حال چه اینکه منظور از مردم عموم مردم باشد ،یا خصوص مشرکین که آیات خدا را

تکذیب مىکنند -با اینکه غیر از مردم نیز همه فقیرند ،تمامى موجودات محتاج خدایند" .زیرا وقتى براى
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فقر مردم علتى آورد که این علت  -مخلوق بودن ،و مدبر بودن -در تمامى موجودات وجود داشت ،خود
باعث مىشود حکم هم عمومیت داشته باشد .پس گویا فرموده :شما مخلوقات ،فقیر و محتاج به خالق و
مدبر امر خود هستید ،و خالق و مدبر شما غنى و حمید است (طباطبایی.)31/61 :6921 ،
 .0-3مفهوم تقابلی و تضادشناسی واژههای «فقیر» و «غنی»
در علم معناشناسی ،واژگان در یک محور همنشینی ،توسعه معنایی پیدا میکنند .به عبارتی« ،در
محور همنشینی ،واژگان رابطه معنایی دارند و به نوعی هر کدام الزم و ملزوم یکدیگرند و در یک سیستم
نظام مند در ارتباط با کلمات دیگر ،صبغه معناشناسانه ویژهای مییابند .یک جنبه از موارد همنشینی به
نوعی اشاره دارد به اینکه واژهای در یک جمله با واژه دیگر تقابل معنایی دارد و به نوعی در تضاد هم
هستند .تقابل معنایی نیز ،دو مفهومی است که مؤلفه معنایی مشترک دارند؛ ولی یکدیگر را نقض میکنند و
در مقام تضعیف و نفی هم هستند» (صرفی و فتاحی زاده .)633 :6931 ،واژه «فقیر» در نهج البالغه ،وجوه
معنایی خود را در تبیین معناشناسانه آن با واژه متضاد خود پیدا میکند .واژه «غنی» یکی از مشهودترین
واژگانی است که در متن مقدس نهج البالغه و در جهانبینی امام علی (ع) ،مقابل واژه «فقیر» نموده یافته
است و در هر مورد ،معنا و مفهوم ارزندهای را بیان میکند.
در نگاه اولیه شاید چنین به نظر برسد که دو واژه فقیر و غنی؛ یعنی نداری و دارایی ،از جمله واژگان
متقابلی به شمار میآیند که مفهوم مثبت و منفی را بازتاب میدهند و به نوعی خوشبختی و بدبختی در گرو
آن هاست که فرد دارا و ثروتمند از غم و اندوه به دور است و در مقابل ،شخص فقیر به خاطر نداری و
نیازمندی بدبخت است و از آسایش و آرامش بهرهای ندارد؛ اما با سیری معناشناسانه در یک محور
همنشینی و تقابل به این دو واژه و مطالعه آموزههای وحیانی ،روشن میگردد که صرف ندارای و دارایی
تأمین کننده خوشبختی و بدبختی انسان نمیباشد؛ بلکه آنها جزو مادیات محسوب میشوند و معنای اصلی
فقر در مقابل با غنی ،تعدد معنایی پیدا کرده که در زیر به صورت تحلیلی و توصیفی به آنها اشاره میشود:


وَ قَدَّرَ الْأَرْزَاقَ ،فَکَثَّرَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَى الضِّیقِ وَ السَّعَه[ ،فَعَدَّلَ] فَعَدَلَ فِیهَا لِیَبْتَلِیَ مَنْ أَرَادَ

بِمَیْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَا وَ لِیَخْتَبِرَ بِذَلِكَ الشُّکْرَ وَ الصَّبْرَ مِنْ غَنِیِّهَا وَ فَقِیرِهَا( ...خطبه)36 /
ترجمه« :روزى انسان ها را اندازه گیرى و مقدّر فرمود ،گاهى کم و زمانى زیاد و به تنگى و وسعت به
گونهاى عادالنه تقسیم کرد تا هر کس را که بخواهد با تنگى روزى یا وسعت آن بیازماید و با شکر و صبر،
غنى و فقیر را مورد آزمایش قرار دهد».
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در این خطبه ،دو واژه فقیر و غنی در تقابل با همدیگر قرار گرفتهاند .واژه فقیر در معنای نداری و
بی چیز نمود یافته که در مقابلش واژه غنی یعنی ثروتمند بازتاب یافته است .از منظر معناشناختی ،امام (ع)
در این جا با تقابل قرار دادن این دو واژه ،امتحان و آزمون الهی را برای مخاطب گوشزد میکند؛ بدین معنا
که آیا ثروتمند با دارایی خود شکرگزار خواهد شد یا در مقابل ،فقیر با ناداری خود صبور خواهد شد یا
نه؟! «م مکن است این تفاوت در اشخاص مختلف باشد؛ گروهى از نعمت فراوان بهره گیرند تا در میدان
آزمایش نشان دهند که آیا شکر این همه نعمت را به جا مىآورند و بخشى از ثروت خداداد را در اختیار
محرومان قرار میدهند و آنچه را دارند در جاى خود مصرف مىکنند ،یا به عکس ،فزونى ثروت آنها را از
خدا و خلق بیگانه مىکند و در غرور و غفلت فرو مىبرد؛ یا اینکه تنگى روزى ،صبر و استقامت آنها را
درهم مى شکند و آنان را به حرام و ناشکرى و اعتراض بر پروردگار وادار مىسازد .حتّى در یک انسان
ممکن است هر دو حالت واقع شود :گاه غنى و بى نیاز و گاه فقیر و تنگدست؛ هر کدام از این دو ،میدان
آزمون الهى است ،میدان آزمون شکر و صبر و عدم استقامت و بى تابى» (مکارم شیرازی.)619 /3 :6939 ،


کُلُّ شَیْءٍ خَاشِعٌ لَهُ وَ کُلُّ شَیْءٍ قَائِمٌ بِهِ ،غِنَى کُلِّ فَقِیرٍ وَ عِزُّ کُلِّ ذَلِیلٍ وَ قُوَّه کُلِّ ضَعِیفٍ ( ...خطبه/

)693
ترجمه « :همه چیز برابر خدا خاشع و همه چیز با یارى او ،بر جاى مانده است .خدا بى نیاز کننده هر
نیازمند و عزت بخش هر خوار و ذلیل ،نیروى هر ناتوان و پناهگاه هر مصیبت زده است»...
در این خطبه نیز دو واژه فقیر و غنی در مقابل هم قرار گرفتهاند و در معنای بی نیاز و نیازمند
جلوه نموده اند .در این خطبه امام (ع) با تقابل قرار دادن این واژگان متضاد ،به قدرت خداوند متعال اشاره
میکند و تقابل این دو واژه نیز نشان میدهد که خداوند قادر است هر نیازمندى را بى نیاز کند و عزّت
بخش هر خوارى و نیرو دهنده هر ناتوانى .بنابراین فقیران نباید به خاطر فق و تنگدستی ،احساس حقارت
کرده و خود را مطیع هر کار ناروا قرار دهند و در مقابل ،ثروتمند نیز نباید به دارایی خود مغرور شود.


...اضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَیْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ ،فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِیراً یُکَابِدُ فَقْراً ،أَوْ غَنِیّاً بَدَّلَ نِعْمَه اللَّهِ کُفْراً،

أَوْ بَخِیلًا اتَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَفْراً ،أَوْ مُتَمَرِّداً کَأَنَّ بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْراً؟ (خطبه)693 /
ترجمه ...« :به هر سو مىخواهى نگاه کن آیا جز فقیرى مىبینى که با فقر دست و پنجه نرم مىکند یا
ثروتمندى که نعمت خدا را کفران کرده و با بخل ورزیدن در اداء حقوق الهى ،ثروت فراوانى گرد آورده است
یا سرکشى که گوش او از شنیدن پند و اندرزها کر است»؟
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در این خطبه ،دو واژه فقیر و غنی در یک محور همنشینی ،مقابل هم قرار گرفتهاند و منظور از این
دو واژه فقیران و ثروتمندان است .بنابراین تقابل این دو واژه در یک هم آیی ،بعدی از ابعاد مفاسد جامعه را
از پس سیمای این دو واژه متضاد ،ترسیم میکند .امام (ع) با بیانی گویا و شیوا ،به گروههایی از مردمان
اشاره دارد که با رفتار و کردار خود به فاسد شدن جامعه بیش از پیش تاثیر میگذارند ،از جمله این گروهها
فقیران و ثروتمندان به شمار می آیند؛ فقیری که به خاطر فقیری و نداری راه کفران در پیش گرفته و
ثروتمندی که چنان در ناز و نعمت غرق شده ،یاد خدا را فراموش کرده و در کفر و بی معرفتی به سر میبرد.


...وَ یَسْتَکْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا یَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَه غَیْرِهِ ،فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ؛ [اللَّغْوُ]

اللَّهْوُ مَعَ الْأَغْنِیَاءِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الذِّکْرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ( ...حکمت)619 /
ترجمه« :طاعت دیگران را کوچک و طاعت خود را بزرگ مىداند مردم را سرزنش مىکند؛ امّا خود را
نکوهش نکرده با خود ریاکارانه بر خورد مىکند .خوشگذرانى با سرمایه داران را بیشتر از یاد خدا با
مستمندان دوست دارد ،به نفع خود بر زیان دیگران حکم مىکند.»...
دو واژه فقیر و غنی در این حکمت به صورت جمع نمود یافتهاند که مراد از آنها فقیران و
ثروتمندان است .این دو خصلت ،دو عیب بزرگ است؛ مشغول لهو و لعب بودن یک عیب و با ثروتمندان بی
خیال که بى درد و بى خبر از حال فقرا همنشین شدن عیبى دیگر؛ اما با فقیران زیستن خود یکى از محاسن
اخالقى است و ذکر خدا با آنان گفتن ،فضیلت دیگرى است .تقابل دو واژه متضاد فقیر و غنی در این

حکمت زیبا نیز ،گره از مسائل مهمی را باز میکند و به گوشهای از موارد اخالقی و اجتماعی تعریض می-

زند.


الْغِنَى فِی الْغُرْبَه وَطَنٌ ،وَ الْفَقْرُ فِی الْوَطَنِ غُرْبَه (حکمت)11٫

ترجمه« :بى نیازى در غربت ،وطن است و نیازمندى در وطن ،غربت».
این حکمت یکی از حکمتهای اخالقی و اجتماعی است و فقیر و غنی در اینجا از مفهوم خاصی
پیروی میکنند .همانطور که مشاهده میشود ،واژه فقیر با مفهوم فراق و تنهایی یکی پنداشته شده است و در
مقابل آن ،واژه غنی بازتاب یافته است .امام (ع) فقر مادی را مورد نکوهش قرار میدهد؛ در واقع امام (ع)
با تقابل و متضاد قرار دادن این دو واژه به واقعیتهای اقتصادی فقیر و غنی و مفاهیم در وطن بودن و حس
آشنایی ،یا در غربت بودن و احساس بیگانگی ،اشاره نمودهاند.
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وطن جایى است که انسان در آنجا متولد شده و چشم به روى خویشاوندان و بستگان و نزدیکان
گشوده و مورد عالقه آنها قرار گرفته و در هر گوشه و کنار ،آشنایى دارد و غربت جایى است که انسان نه
آشنایى دارد و نه دوست مهربانى و نه یار و مددکارى .امام (ع) مىفرماید :شخص غنى هر جا برود به
موجب غنایش پیوندهاى محبت را با این و آن برقرار مىسازد و به سبب بذل و بخشش یاران و مددکارانى
پیدا مىکند؛ ولى شخص فقیر حتى در وطن خویش ،دوستان و بستگان را از دست مىدهد و گاه به صورت
موجودى فراموش شده در مىآید .پیام امام در این سخن ،نشان میدهد که مؤمنان باید بکوشند و بى نیاز
شوند و به هنگام غنا و بى نیازى از مال و ثروت خویش براى جلب و جذب قلوب و کمک به نیازمندان
استفاده کنند ،از عواقب فقر بترسند؛ چرا که فقر مایه ذلت و گاه مطابق بعضى از روایات سبب کفر مىشود.
البته این فقر با فقرى که در روایات از آن تعریف شده تفاوت آشکارى دارد؛ فقر ممدوح به معناى «ساده
زیستن» و یا «فقر الى اهلل» است (مکارم شیرازی .)919 /63 :6939 ،کلمه وطن را از آن رو براى مالدارى
و ثروتمندى در غربت استعاره آورده است که براى شخص مایه آرامش خاطر و باعث دلگرمى است و با
وجود آن ،غربت در انسان اثر نمىکند .لفظ غربت را نیز از آن جهت براى تهیدستى در وطن استعاره آورده
است که غربت و تهیدستى هر دو باعث کج خلقى و دشوارى کارهاست (ابن میثم6361 ،ق.)312 /1 :


لَا غِنَى کَالْعَقْلِ ،وَ لَا فَقْرَ کَالْجَهْلِ ،وَ لَا مِیرَاثَ کَالْأَدَبِ ،وَ لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَه )حکمت)13/
ترجمه « :و درود خدا بر او ،فرمود :هیچ ثروتى چون عقل و هیچ فقرى چون نادانى نیست .هیچ

ارثى چون ادب و هیچ پشتیبانى چون مشورت نیست».
در این سخن زیبا نیز ،واژه غنی با کلمه عقل همنشین شده و واژه «فقیر» با کلمه «حمق» در یک
هم آیی قرار گرفته است .معنای دو واژه فقیر و غنی در این محور همنشینی ،به بعدی از ابعاد معنوی معنایی
آن داللت دارد؛ بدین معنا که داشتن عقل و خرد همان بینیازی و نادانی و جهالت فقر و نداری است.
« حماقت که عبارت از همان صفت ناپسند کودنی و جنبه کمبود عقل مورد ذکر است .امام (ع) با بیان اینکه
آن بزرگترین بیچارگی به شمار میآید ،فرزند را از آن برحذر داشته است؛ زیرا وسیله تهیدستی از کماالت
به ویژه کماالت نفسانی است که باعث بینیازی تمام عیار است .بنابراین بیخردی و حماقت بزرگترین
بیچارگی است .امام (ع) با بیان این که عقل ،باالترین سرمایه و توانگرى است ،فرزند خود را بدان ترغیب
فرموده است توضیح آنکه چون به وسیلۀ عقل ،دنیا و آخرت به دست مىآید .بنابراین ،عقل بزرگترین وسیلۀ
توانگرى است و بىنیازى بدان وسیله حاصل مىشود (ابن میثم6361 ،ق.)333 /1 :
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عقل و جهل از مصادیق فقر و غنای فرهنگی است که آن حضرت (ع) بشر را به آن متوجه می-
سازد«.نیست هیچ توانگرى مانند دانا بودن؛ زیرا که دانشمند در کماالت نفسیّه علمیّه و عملیّه که سعادت
د نیا و اخرتست توانگر باشد و نیست هیچ احتیاجى مانند نادان بودن زیرا که بی دانش در کماالت نفسیّه
علمیّه و عملیّه محتاج به سؤال غیر باشد» (نواب الهیجی ،بی تا .)931 :پس ،در مییابیم که تقابل دو واژه
فقیر و غنی در این حکمت جامع و گیرا ،در مفهومی فراتر از معنای ساده غنی و فقیر (نیازمندی و بی
نیازی) ارائه شده و منظور از آن فقر و غنای مادی نیست .امام (ع) با کاربست اینگونه تقابل در یک هم آیی

و سیستم نظام مند ،هدف بازنمایی مفاهیمی بارزش و مفید را دارد که مصادیق معنوی از جمله این مفاهیم-
اند.


إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ ،وَ أَکْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ( ...حکمت)92/

ترجمه« :همانا ارزشمندترین بىنیازى عقل است و بزرگترین فقر بىخردى است».
در این حکمت ،مجاورت و همنشینی کلمه «عقل» با واژه غنی و کلمه «حمق» با واژه فقیر،
همچنین تقابل آنها ،موجب شفاف سازی جایگاه فقیر و غنی شده و به جنبههای مثبت و مفید این دو واژه
صحه گذاشته شده است .این دو واژه همراه با همنشینهای خود ،بعد معنوی معنای خود را نمود دادهاند.
« انسانى که داراى عقل کافى است هم از نظر معنوى غنى است و هم از نظر مادى؛ از نظر معنوى عقل ،او را
به سوى خدا و اعتقاد صحیح و فضایل اخالقى و اعمال صالحه دعوت مىکند؛ زیرا عواقب شوم رذایل
اخالقى را به خوبى درک مىنماید و او را از آن باز مىدارد و در امور مادى با حسن تدبیر و همکارى
صحیح با دیگران و تشخیص دوست و دشمن و درک فرصتها و استفاده صحیح از نیروى دیگران به فواید
و برکات مادى مىرساند ،بنابراین سرمایه پیروزى در دنیا و آخرت عقل است .استثنایى که بعضى از
شارحان به این اصل کلى زدهاند که منظور از عقل ،آنجاست که از طریق مشورت نتوان کارى کرد ،صحیح
به نظر نمىرسد؛ زیرا در مورد مشورت نیز عقل است که انسان را به استفاده از افکار دیگران و عمل کردن
به نتیجه مشورت دعوت مى کند» (مکارم شیرازی .)919-913 /69 :693 ،در شرح هاشمی خوئی نیز
مراد از عقل «عقلی است در موقع مضیقه قرار گرفتن آدمی ،او را راهنمایی کند و این بینیازی عقل است»
(هاشمی خوئی6399،ق )13 /96 :


الْعَفَافُ زِینَه الْفَقْرِ ،وَ الشُّکْرُ زِینَه الْغِنَى( .حکمت) 12٫

ترجمه « :عفّت ورزیدن زینت فقر ،و شکرگزارى زینت بى نیازى است»...
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در حکمت باال ،دو واژه فقیر و غنی در معنای مثبت و از موارد عبرت آموزی است که در اینجا امام
(ع) با ظرافت خاصی آنها را ترسیم نموده است .همنشینی فقر با واژه عفاف و همنشینی غنی با واژه شکر،
داللت بر مفهوم و معنای باارزش آنهاست .هر دو واژه با تکرار واژه «زینت» ،به زیور و آراستگی خود
جلوه خاصی داده اند .زینت فقر ،عفاف و پاکدامنی و زینت بی نیازی ،شکر و سپاس است .در این مجاورت
و همنشنی ،واژه فقیر و غنی ،الیههای معنایی پنهان زیادی در خود نهفته نمودهاند که با تبیین معنایی هر
یک از این واژگان همنشین ،روشن میگردد؛ بدین معنا که عفاف همراه با فقر معنای گستردهای را از پس
سیمای خود به نمایش گذاشته است؛ فقیر همواره در معرض آفات مختلفی قرار دارد که موجب میشود
شخص راه منحرف در پیش گرفته و دست به کارهای حرام بزند ،برای این است که امام (ع) آن را به همراه
واژه عفاف ترسیم نموده تا زینت و زیور آن را پاکدامنی معرفی کند .از این رو خداوند از این گونه فقیران در
قرآن مجید با عظمت یاد کرده و میفرماید ﴿ :لِلْفُقَراءِ الَّذینَ أُحْصِرُوا فی سَبیلِ اللَّهِ ال یَسْتَطیعُونَ ضَرْباً فِی

الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسیماهُمْ ال یَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافا﴾ (بقره« .)919 /این

صدقات براى آن [دسته از] نیازمندانى است که در راه خدا فرو ماندهاند و نمىتوانند [براى تأمین هزینه
زندگى] در زمین سفر کنند .از شدّت خویشتندارى ،فرد بىاطالع ،آنان را توانگر مىپندارد .آنها را از
سیمایشان مىشناسى .با اصرار[ ،چیزى] از مردم نمىخواهند».

پس ،در این دو حکمت ،واژههای غنی و فقیر برای بازتاب دادن پیام مهمی در مقابل هم قرار گرفته-

اند؛ این دو واژه ،یکی از مصادیق مهم معرفتی آدمی را تبیین مینمایند که در زمره اهداف متعالی و معنوی
کاربرد دارند .امام (ع) در جهانبینی خود ،برای ترسیم معانی مثبت این واژگان ،آنها را در مقابل هم قرار
داده و سیمای واقعی آن ها را به نمایش گذاشته است؛ او عقل را بی نیازی و نادانی و حماقت را فقر واقعی
میداند و زینت هر دو را بدین گونه شرح میدهد که زینت و زیور فقر ،عفت و پاکدامنی و زینت بی نیازی،
شکر به درگاه خداوند متعال است.


یَا جَابِرُ ،قِوَامُ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا بِأَرْبَعَه :عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ ،وَ جَاهِلٍ لَا یَسْتَنْکِفُ أَنْ یَتَعَلَّمَ ،وَ جَوَادٍ لَا

یَبْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ ،وَ فَقِیرٍ لَا یَبِیعُ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ .فَإِذَا ضَیَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْکَفَ الْجَاهِلُ أَنْ یَتَعَلَّمَ ،وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِیُّ
بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِیر ُ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ .یَا جَابِرُ ،مَنْ کَثُرَتْ نِعَمُ اللَّهِ عَلَیْهِ ،کَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَیْهِ؛ فَمَنْ قَامَ لِلَّهِ فِیهَا
بِمَا یَجِبُ فِیهَا ،عَرَّضَهَا لِلدَّوَامِ وَ الْبَقَاءِ ،وَ مَنْ لَمْ یَقُمْ فِیهَا بِمَا یَجِبُ ،عَرَّضَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْفَنَاءِ (حکمت)919 /

| 34

جستاری معناشناسانه بر واژههای «فقیر و غنی» در نهج البالغه

ترجمه « :اى جابر استوارى دین و دنیا به چهار چیز است :عالمى که به علم خود عمل کند ،و جاهلى که
از آموختن سرباز نزند ،و بخشندهاى که در بخشش بخل نورزد و فقیرى که آخرت خود را به دنیا نفروشد.
پس هر گاه عالم علم خود را تباه کند ،نادان به آموختن روى نیاورد ،هر گاه بى نیاز در بخشش بخل ورزد،
تهیدست آخرت خویش را به دنیا فروشد .اى جابر کسى که نعمتهاى فراوان خدا به او روى کرد ،نیازهاى
فراوان مردم نیز به او روى آورد ،پس اگر صاحب نعمتى حقوق واجب الهى را بپردازد ،خداوند نعمتها را بر
او جاودانه سازد و آن کس که حقوق واجب الهى در نعمتها را نپردازد ،خداوند آن را به زوال و نابودى
کشاند».
در این حکمت نیز دو واژه فقیر و غنی در یک سیستم هم آیی و همنشینی ،در تقابل با هم قرار
گرفته و پیام ارزشمندی را انعکاس دادهاند .مراد از تقابل این دو واژه ،حفظ عدالت در جامعه و مراعات
حال مردم است؛ «بعد از علم و دانش ،دو رکن اصل دیگر ،مال و ثروت و تقسیم عادالنه آن و حل
مشکالت نیازمندان است .جامعه فقیر و همچنین جاممعهای که ثروتمندان بخیل داشته باشد ،از آرامش و
امنیت محروم خواهد بود .روشن است که هر گاه اغنیاء به وظایف خود در برابر نیازمندان عمل نکنند ،آنها
سد تقوا را شکسته و آلوده انواع گناهان ،امثال سرقت و غارت ،خیانت در امانت حتی قیامهای عمومی بر
ضد ثروتمندان و رفتن به سراغ نظامهای اشتراکی و کمونیستی میشوند (مکارم شیرازی-31 /61 :6939 ،
.)31


إذا بَخِلَ الْغَنِىُّ بِمَعْرُوفِهِ باعَ الْفَقیرُ آخِرَتَهُ بِدُنْیاهُ (حکمت)919 /

ترجمه« :هرگاه اغنیا از کمک به دیگران بخل بورزند فقرا آخرت خود را به دنیایشان مىفروشند».
دو واژه غنی و فقیر به طور متقابل و متضاد مفهوم ارزندهای را تصویر کردهاند؛ این دو واژه دز معنای
بی نیاز و نیازمند بازتاب یافتهاند« .اشاره به این که بعد از علم و دانش ،دو رکن اصلى دیگر ،مال و ثروت و
تقسیم عادالنه آن و حل مشکالت نیازمندان است .جامعه فقیر و همچنین جامعهاى که ثروتمندان بخیلى
داشته باشد از آرامش و امنیت محروم خواهد بود .پس هرگاه عالم ،علم خود را به کار نگیرد و ضایع کند
جاهل از فراگیرى علم خوددارى خواهد کرد و زمانى که اغنیا در کمکهاى مالى بخل ورزند ،نیازمندان،
آخرت خود را به دنیا مىفروشند» (مکارم شیرازی.)31-32 /61 :6939 ،


الْغِنَى وَ الْفَقْرُ ،بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّه (حکمت)319 /

ترجمه« :فقر و بى نیازى ما پس از عرضه شدن بر خدا آشکار خواهد شد».
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همانطور که میبینیم ،دو واژه فقیر و غنی در این حکمت نورانی و جامع ،مبین پیام مهمی هستند که
حقیقت فقر و غنی را بازتاب می دهند؛ بدین معنا که وجوه معنوی این دو واژه مراد است که بینیازی تنها
جنبه مادی ندارد و داشتن مال و ثروت ،انسان را بینیاز نمیسازد و همچنین در مقابل آن ،فقیر بودن مالک
تهیدستی و نداری نیست؛ بلکه این دو حقیقت وجودی خود را در آخرت باز مییابند .بنابراین همنشینی
متضاد آنها در یک جمله ،بر یکی از وجوه مثبت انسانیت تأکید میکند .در تفاسیر نیز میخوانیم« :توانگرى
و بى چیزى پس از بیان حال و نمودن کردار است (در روز قیامت) بر خدا .توانگر حقیقىّ کسى است که
روز رستخیز پاداش الهىّ و بهشت جاوید بهره او گردد و بینواى حقیقىّ کسى است که در آنروز بعذاب و
کیفر خدا گرفتار باشد» (فیض االسالم .)6931 /1: 6911 ،مقصود امام (ع) آن است که بى نیازى واقعى
منوط به داشتن پاداش اخروى است و تنگدستى واقعى منوط به نداشتن آن است (ابن میثم6361 ،ق/1 :
 .)111مالدار بودن و محتاج بودن بعد از وانمودن بر جزاء خداء سبحانه است یعنى هر کسى که جزاء نیک
دارد مالدار است و هر که ندارد فقیر و محتاج است (نواب الهیجی ،بی تا.)996 :


إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ ،فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِیٌّ ،وَ اللَّهُ

تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ (حکمت)992/
در این حکمت نورانی ،به وضوح به تقابل معنایی دو واژه «غنی» و «فقیر» پی میبریم؛ بدین معنا
که امام (ع) با تقابل قرار دادن این دو واژه ،به مفهوم هر یک از این دو واژه صحه گذاشته و میگوید علل و
ریشه فقر ،انحصار مال و دارایی نزد ثروتمندان است .براین اساس اگر ثروتمندان به طور عادالنه ثروت را
تقسیم کنند ،دیگر فقیری که نیازمندان دیگران باشد ،وجود نخواهد داشت« .خداوند سبحان روزی فقیر را
در اموال توانگران مقرر داشته ،پس هیچ فقیری گرسنه نماند مگر آنکه توانگری حق او را بازداشته است و
خداوند تعالی توانگران را بدین سبب بازخواست می کند .مفهوم کالم امیرالمؤمنین در این حکمت این است
که اوالً :توانگران و ثروتمندان مسئول تأمین نیازهای فقیران هستند؛ زیرا خداوند در اموال ایشان حقوقی را
برای فقرا مقرر داشته است که باید ادا کنند .ثانیاً :وقتی که توانگران مانع رسیدن این حق به مستحقان
میشوند ،فقر به وجود میآید .از این گفتار چنین فهمیده میشود که توزیع ناسالم ثروت از علل اساسی فقر
است» (حائری.)39 :6912 ،


مَنِ اسْتَغْنَى فِیهَا فُتِنَ ،وَ مَنِ افْتَقَر فِیهَا حَزِنَ ،وَ مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ ،وَ مَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَتْهُ ،وَ مَنْ أَبْصَرَ

بِهَا بَصَّرَتْهُ ،وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَیْهَا أَعْمَتْهُ (خطبه)29/
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ترجمه« :کسى که ثروتمند گردد فریب مىخورد و آن کس که نیازمند باشد اندوهناک است و تالش کننده
دنیا به آن نرسد و به رها کننده آن ،روى آورد .کسى که با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آگاهى بخشد و
آن کس که چشم به دنیا دوزد کور دلش مىکند».
دو واژه فقیر و غنی در این خطبه به صورت فعل بازتاب یافتهاند و مراد از آنها بی نیازی و
نیازمندی است .این خطبه وصف دنیا را ترسیم میکند که هر کسی بی نیاز و ثروتمند باشد ،در فتنه است و
در مقابل هر کسی که تهیدست و نادار است ،مدام در ناراحتی و غمگینی به سر میبرد؛ به بیانی دقیقتر ،این
دو واژه در ترسیم حال دنیا به صورت متضاد در مقابل هم گرفتهاند و از صفات دنیا به شمار میآیند.


لَا یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ یَثِقَ بِخَصْلَتَیْنِ :الْعَافِیَه وَ الْغِنَى؛ بَیْنَا تَرَاهُ مُعَافًى إِذْ سَقِمَ ،وَ بَیْنَا تَرَاهُ غَنِیّاً إِذِ افْتَقَرَ

(حکمت)391/
ترجمه« :سزاوار نیست که بندهخدا به دو خصلت اعتماد کنند :تندرستى و توانگرى؛ زیرا در
تندرستى ناگاه او را بیمار بینى و در توانگرى ناگاه او را تهیدست»
در این حکمت زیبا ،امام (ع) دو واژه فقیر و غنی را در مقابل هم قرار داده و مقصود از آن دو نیز
همان معنای بی نیاز و نیازمند است .واژه غنی در اینجا مشهود به نظر میرسد که با واژه عافیه در یک
ردیف و مترادف واقع شده است .به دنبال آن واژه فقیر را مییابیم که در مقابل واژه غنی نمود یافته و مراد از
آن نیز تهیدستی در مقابل ثروتمندی است؛ بدین معنا امام (ع) میگوید به ثروت و تندرستی اعتماد نکن ،چه
بسا که در مقابل آن فقر و نداری وجود دارد و روزی گرفتار آن شوی.
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نتیجهگیری
با بررسی واژه فقیر و غنی براساس روش معناشناختی ایزتسو (تقابلی و همنشینی) ،نتایج ذیل حاصل شد:
واژه فقیر در محمور همنشینی و روابط معنایی با عناصر دیگر جمله ،در معانی گستردهای از جمله درهمنشینی با واژه مرگ ،فقر مادی را بازتاب داده که امام (ع) فقر را مرگ بزرگ میداند که شخص نیازمند،
از سرمایههای مادی بریده و مدام غمگین است .همچنین فقر مادی از بین برنده دین و ایمان آدمی است که
مستقیماً با این واژگان نمود یافته و مبین این است که فقر مادی سبب میشود انسان تن به گناهانی بزند و
براى به دست آوردن مال ،به فکر حالل و حرام آن نباشد و از این روست که در جایی دیگر از فقر مادی به
عنوان کند نمودن برهان آدمی یاد شده است.
واژه غنی نیز در همنشینی با عناصر دیگر جمله ،معنایی از جمله بی نیازی مطلق خداوند و همچنیننیازمندی مخلوقات بازتاب یافته است .واژه غنی در یک هم آیی با واژه جفا ،معنایی منفی از این واژه را
جلوه داده که ستم نمودن و منحرف از راه درست را در هنگام بینیازی مورد مذمت قرار میدهد .دیگر
اینکه شخص بی نیاز نباید به ثروت خود مغرور شود و بستگان و آشنایان را از یاد ببرد .واژههای همنشین
غنی از جمله استعانت و کمک خداوند نیز در تکمیل معنایی این واژه کمک نموده و معنایی فراتر از معنای
عامی و مادی غنی را برای آن اثبات کردهاند که بی نیازی نسبت به هدایت الهی را نفی نموده است.
دو واژه فقیر و غنی با محور تقابلی ،در مفاهیمی همچون امتحان و آزمون الهی به کار رفته که آیا شخصفقر به خاطر تنگدستی ،صبور و شخص بی نیاز به خاطر ثروتمندی ،شکرگزار خواهد بود؟! همچنین تقابل
این دو واژه به قدرت خداوند متعال اشاره دارد که خداوند قادر است فقیر را در زمره ثروتمندان و بی نیاز را
در زمره فقیران قرار دهد ،بنابراین شخص نباید به ثروت خود مغرور شود .دیگر اینکه تقابل این دو واژه،
بعدی از ابعاد اخالقی-اجتماعی را نشان میدهند و به واسطه اینها فقر و غنی مادی را تبیین میکند که
شخص فقیر در وطن خود غریب و شخص ثروتمند در وطن غریب ،آشنا است .گاه تقابل این دو واژه،
نم ایانگر فقر و غنای فرهنگی است که داشتن عقل همان بی نیازی و نادانی فقر است .در تقابل این دو واژه
به معنایی همچون فقر و غنای اقتصادی پی میبریم که هر کدام از این دو گروه باید راه درست را در پیش
بگیرند ،تا در جامعه فساد به وجود نیاید و در نهایت در تقابل این دو واژه ،به فقر و غنای واقعی اشاره شده
که در پیشگاه خداوند ،این دو گروه سیمای واقعی خود را مییابند؛ بدین معنا که هر کس اعمالش خوب
باشد ،بی نیاز و هر کسی در این دنیا راه کفران در پیش بگیرد ،فقیر خواهد بود.
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