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چکیده

فقر و غنا از موضوعاتی است که همواره بحث های مختلفی پیرامون آن مطرح شده و هر کس
بر اساس برداشت و دیدگاه خاص خود آن را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است.
فقر به معنای حاجت و نیاز و فقیر به معنای حاجتمند است .احتیاج را از آن جهت فقر گفتهاند
که به منزله شکسته شدن ستون فقرات (فقار َظهر) است .در مقابل ،غنا به معنای کفایت و بینیازی
است .در قرآن کریم  ،فقر و غنا به دو گونه مطرح شده است :یک دسته از آیات به فقر مالی و
مادی اشاره دارند و دسته دیگر آیاتی هستند که به معنایی فراتر از معانی مالی و مادی اشاره
دارند .موالنا نیز در مثنوی ارزشمند خود به دو موضوع فقر و غنا اشاره کرده است .او استغنا را به
دو شاخه استغنای حق و استغنای بنده تقسیم کرده و فقر را به شیوههای گوناگون ستوده است .
مقصود موالنا از فقر ،محتاج بودن به پروردگار و بینیاز بودن از خلق است؛ بنابراین فقر در این معنا
«الفقر فخری».
فخر محسوب میشود به مصداق حدیث
ُ
در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بر شمردن انواع فقر و غنا  ،این دو موضوع (فقر و
غنا) از منظر قرآن و احادیث نیز بررسی شده سپس ابیاتی از مثنوی که به این دو موضوع اشاره
کرده اند برای روشن تر شدن بحث آورده شود.
واژگان کلیدی :غنا ،فقر ،قرآن ،احادیث ،مثنوی
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 -1مقدمه

«فقر» در لغت به معنای احتیاج و تنگدستی است و در اصطالح صوفیه عبارت است از
فنای فی اهلل و اتحاد قطره با دریا و این نهایت سیر و مرتبه کامالن است و آنچه گفتهاند:
«الفقر سواد الوجه فی الدارین» (در هر دو جهان ،فقر سیاه روی میباشد ).عبارت از آن است
که سالک به کلی فانی فی اهلل شود( ».الهیجی )99 :1374 ،در شرح تعرف نیز در تعریف
فقر و حقیقت آن ،چنین آمده است« :حقیقت فقر ،نیازمندی است و بنده جز نیازمند نباشد.
غنی به حقیقت حق است و فقیر به حقیقت خلق( ».مستملی بخاری ،1366 ،ج )1239 :3
اما «استغنا» در لغت به معنای بینیازی خواستن و بینیاز گشتن است و در اصطالح صوفیه
عبارت است از بینیازی که الزمهی آن قطع عالقه از حطام و بهرههای دنیا از جاه ،مقام و
منال است( .سجادی)86 : 1370 ،
در قرآن کریم ،فقر و غنا به دو گونه مطرح شده است :یک دسته از آیات به فقر مالی
و مادی اشاره دارند؛ مانند« :پس از گوشت آنها بخورید و بینوای فقیر را نیز طعام نمائید».
(حج« .)28 /انفاق شما برای فقرایی باشد که در راه خدا ،در تنگنا قرار گرفتهاند و از
شدت خویشتن داری ،افراد ناخودآگاه آنها را بینیاز میپندارند( ».بقره« . )273 /زکاتها
مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری آن زحمت میکشند».
(توبه «. )60 /این اموال برای فقرای مهاجری است که از خانه و کاشانه و اموال بیرون رانده
شدند( ».حشر )8 /
اما آیات دیگری هستند که فقر و غنا را به معنایی فراتر از معنای مالی و مادی آن اشاره
دارند .قرآن کریم میفرماید« :ای مردم شما فقرا و نیازمندان به خدا هستید؛ تنها خداوند
است که بینیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است( ».مائده)15 /
مرحوم عالمه طباطبایی در خصوص این آیه میفرماید «:خداوند در این جمله فقر را
منحصر در ایشان ،و بینیازی را منحصر در خود کرد ،پس تمامی انحای فقر ،در مردم،
و تمامی انحای بینیازی ،در خدای سبحان است؛ و چون فقر و غنا عبارت از فقدان و
وجدان است ،و این دو ،دو صفت متقابل یکدیگرند ،ممکن نیست موضوعی از هر دو خالی
باشد ،چیزی که تصور شود ،یا فقیر است ،و یا غنی .الزمه انحصار فقر در انسان و انحصار
غنا در خدا ،انحصاری دیگر است و آن عبارت از این است که :انسانها منحصر در فقر
باشند و خدا منحصر در غنی .پس انسانها غیر از فقر ندارند ،و خدا غیر از غنی ندارد».
(طباطبایی ،1372،ج  )32 :17فقر الی اهلل مقوم انسان است  .فقیر به معنای صحیح کلمه
کسی است که ستون فقراتش شکسته و برای ایستادن بر پای خویش ،توانی و امکانی
ندارد و مانند کسی که دچار قطع نخاع است قیام و حرکت او جز با کمک دیگری ،نامیسر

فقر و غنا در مثنوی معنوی با تاکید بر آیات قرآن و احادیث

137 /

است .از این رو حادثه های تلخ را «فاقره الظهر» گویند و قرآن کریم نیز در ترسیم قیامت
از چهرههای گرفته و غمگین خبر میدهد که در انتظار «فاقره» یعنی حادثهای کمرشکن
هستند« :و در آن روز صورت هایی عبوس و در هم کشیده است ،زیرا میداند عذابی در
پیش دارد که پشت را در هم میشکند( .قیامت 24/و  )25و چون انسان در تمام هویت
خویش وابسته به غنای محض ،یعنی خدای سبحان است و از طرف دیگر ،سایر شئون
علمی و عملی بشر تابع هویت اوست ،پس انسان در ذات و صفت و فعل و اثر خود نیازمند
است( .جوادی آملی  ،1381 ،ج )144-143 :14

 -2بحث و بررسی

 -1-2فقر از دیدگاه اولیا دین:
در اینکه فقر بر چند قسم است در کالم بزرگان اختالفاتی دیده میشود .برخی آن را
چهار نوع به شرح زیر دانستهاند:
اول :نیاز ضروری که شامل همه موجودات است ،و آن وجود آنهاست مادامی که در
دنیا هستند .آیه شریفه« :ای مردم شما فقرا و نیازمندان به خدا هستید؛ تنها خداوند است
که بینیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است( ».فاطر )15 /به این معنا اشاره دارد .
دوم :نیازمند به امکانات زندگی از قبیل غذا و پوشاک و مانند آن است و آیه(« :انفاق
شما) برای فقرایی باشد که در راه خدا ،در تنگنا قرار گرفتهاند؛ و از شدت خویشتن داری،
افراد ناآگاه آنها را بینیاز میپندارد( ».بقره ،)273 /ناظر برآن است.
سوم :فقر به خداست؛ مانند سخن موسی (ع) که عرض کرد« :پرودگارا هر خیر و نیکی
بر من فرستی به آن نیازمندم» (قصص ،)24 /به همین اشاره دارد.
چهارم :فقر به نفس است که بدترین نوع آن به شمار میرود و پیامبر (ص) که فرمود:
«فقر نزدیک به کفر است» ،به همین معناست( .مجلسی ،ج )33-30 :69
اما به طور کلی در کالم پیامبر (ص) دو فقر ممدوح و مذموم مشاهده میشود که
حضرت به یکی افتخار میکند و میفرماید«:فقر افتخار من است و به آن بر سایر پیامبران
افتخار میکنم» (همان .)33 /روشن است که این همان فقری است که نسبت به خالق
هستی دارد و تمام وجود و عوارض وجودی اش از ناحیه اوست .اما دیگری فقر مذموم است؛
آنجا که میفرماید« :از فقر به تو پناه می برم( ».همان ،)32 :در واقع دست نیاز به سوی غیر
خدا دراز کردن است که مالزم روی گردانی از خدا و جهالت نسبت به کمال و کرم اوست.
اینجاست که انسان به کفر نزدیک میشود و به همین جهت امام صادق (ع) نیز میفرماید:
«فقر نزدیک به کفر است( ».حرعاملی ،ج  )366 :15وقتی که انسان موجود دیگری غیر از
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خدا را به رفع حاجت خود طلب کند و خدا را دخیل نداند به معنای کفران و ناسپاسی است.
 -2-2مفهوم فقر در قرآن کریم
چون فقیران در شمار اصنافی که زکات به آنها تعلق میگیرد ،جای دارند ،فقها و
مفسران مسأله فقر را از نظر مفهوم و حدود آن مورد توجه قراردادهاند و در مقام بیان تفاوت
فقیر و مسکین در آیه  60سوره توبه به بحث پرداختهاند.
الصدقات لل ُفقرا ِء و المساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم و فی الرقاب و
«انما ّ
الغارمین و فی سبیل اهلل و ابن السبیل فریضه من اهلل و اهلل علیم حکیم( ».توبه )60 /صدقات
برای فقیران است و مسکینان و کارگزاران جمع آوری آن و نیز برای به دست آوردن دل
مخالفان و آزاد کردن بندگان و قرض داران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند و آن
فریضهای است از جانب خداوند و خدا حکیم داناست.
یکسان بودن معنای فقیر و مسکین
بنابر یک نظر ،فقیر و مسکین دارای معنی واحد بوده و این دو لفظ مترادف میباشند
که در این آیه هر دو به جهت تاکید در یک معنی به کار رفتهاند (فاضل مقداد  ،ج 235 ،1؛
ابن عربی ،بی تا ،ج)961 :2
در مجمع البیان نیز این نظر از ابوعلی جبائی و ابویوسف مطرح شده است و بر این
اساس اگر کسی وصیت کرد که ثلث مال من از فقرا و فالن کس باشد ،در این صورت نصف
آن مال که نصف ثلث باشد مال آن شخص است و نصف دیگر ثلث ،مال فقرا و مساکین
است ،زیرا آن هر دو  ،یک صنف هستند( .طبرسی ،1372 ،ج )64 :5
در پاسخ به این مطلب گفته شده که تاسیس ،بهتر از تاکید است .به عبارت روشنتر
ایجاد یک معنای جدید و متفاوت از معنای فقیر برای مسکین بهتر است از اینکه گفته
شود فقیر و مسکین به یک معنا هستند و در کنار هم قرار گرفتن آنها به منزله تاکید است.
(حسینی جرجانی ،ج )298-297 : ،1و ظاهر آیه دال بر این است که مسکین ،غیر از فقیر
است(.طبرسی کیاهراسی ،ج )205 :4
 -3-2اقسام فقر در قرآن کریم و مثنوی موالنا
فقر به معنای نداری و نیازمندی در ابعاد و زمینههای گوناگون زندگی آدمی ،مفاهیم
مختلفی را در بر میگیرد و دارای درجاتی است که با مالحظه فقر در قرآن و روایات میتوان
به موارد زیر اشاره نمود:
 -1-3-2فقر ذاتی
بر اساس فرهنگ ادیان آسمانی و دیدگاه عرفا و فالسفه الهی ،جز خداوند همه موجودات
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جهان فقیر و نیازمندند .این نیاز و حاجت در همه جهات برای انسان تا زمانی که در دنیا
هست ،موجود میباشد و بلکه در همه موجودات این حاجت و نیاز هست .خداوند تنها
موجود بینیازی است که از توانگری ذاتی برخوردار است.
چنان که در قرآن کریم نیز به این مطلب اشاره رفته است« :یا ایها الناس انتم الفقرا ُء
الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید»
(فاطر )15/؛ ای مردم شما همگی نیازمند خدایید ،تنها خداوند است که بینیاز و
شایسته هر گونه ستایش است .نیز در جای دیگر آمده است« :و اهلل الغنی و انتم الفقرا ُء»
(محمد )38 /خدا بی نیاز است و شما نیازمندید.
این فقر یک صفت نیست بلکه در فطرت و خمیر مایه آدمی نهفته است و طلب کمال
برخاسته از آن است و هر قدر انسان از این نیازمندی آگاهی بیشتری پیدا کند  ،به خداوند
نزدیکتر می شود و به درجات باالتری از کمال دست مییابد  .بنابراین ،پیامبران و امامان
فقیرترین انسانها بودند و بر این فقر خود نیز افتخار میکردند.
حضرت رسول اکرم (ص) در دعایی میفرمایند« :اللهم أغننی بااالفتقار إلیک ،و ال
تفقرنی باالستغنا ِء عنک( ».مجلسی ج )30 :69؛ الهی مرا با نیازمندی به سوی خودت غنی
گردان و نیازم را سرشار و نیز مرا در بی نیازی از خودت فقیر بگردان که خود را از تو بینیاز
بدانم.
اشعار عارفان واقعی نیز از اعتراف به چنین نیازمندی آکنده است  .به طور طبیعی چنین
افرادی خود را از همه موجودات جهان بینیاز احساس میکنند.
فقر ذاتی درمثنوی
موالنا در مثنوی از فقر سخن به میان آورده و به شیوههای گوناگون آن را ستوده است:
«مقصود موالنا از فقر ،نیازمندی به حق و بینیازی از خلق است .فقر ،بدین معنی فخر است،
زیرا سالک را بر طلب کمال بر میانگیزد ،از آن جهت که حق تعالی مجمع یا مجموع صفات
خیر و کمال است و نیازمندی به او موجب آن میشود که راهرو طریقت ،از وی بخواهد تا
کمال ممکن را بر او افاقه کند و به اوصاف خیر کلی بیاراید .این کس به علو شخصیت خود
وقوف دارد و نقص خود را به کمال خیر مطلق و وجود مستغنی و بینیاز حق میسنجد و
به همان نسبت نقصان و نیازمندی آفرینش را به چشم خرده بین در مییابد( ».فروزانفر،
 ،1375ج )1001 :3
به اعتقاد موالنا فقر ذاتی چون متضمن استغنای از خلق است ،باعث عزت و سربلندی
است ،نه خواری ،آنچه باعث خواری و ذلت میشود دست دراز کردن به سوی دیگران است
ولی درویش ،گرد نیاز و حاجت را از خود پاک کرده و در دو جهان عزیز شده است.
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نی ،هزاران عز پنهان است و ناز
فقر فخری از گزاف است و مجاز
(مولوی ،1363،ج)2357 :1
درویشان نیز از روزی ای نزد خداوند بهره مند میشوند که همانا بینیازی قلبی و اعتماد
برحق است که این از ملک دو جهان برتر و گرامی تر است:
کار درویشی ورای فهم توست
زان که درویشان ورای ملک و مال

سوی درویشی بمنگر سست سست

روزی ای دارند ژرف از ذوالجالل

(همان )2353-2352 :
همچنین موالنا معتقد است که آدمی اگر میخواهد از زندان دنیا رهایی یابد و خود را
از سختیها آسوده کند  ،باید بفهمد که در برابر حق تعالی فقیر است و خود و هر آنچه در
اختیارش است ،به خداوند تعلق دارد:
آدمی در حبس دنیا زآن بود

تا بود که افالس او ظاهر شود

کودغا و مفلس است و بد سخن

هیچ با او شرکت و بازی مکن

مفلسی ابلیس را یزدان ما

هم منادی کرد در قرآن ما

(همان ،ج )653-655 ،2
«موالنا فقر وجودی انسان را که نوعی فقر ذاتی محسوب می شود به الف تعبیر می کند،
زیرا الف هیچ نشان و عالمتی ندارد و از جمیع تعینات عریان است( ».زمانی  ،1384 ،ج :6
 )620دل انسان نیز همچون میم تنگ است .ام که هستی ماست ،خود در تنگناست و به
همین علت ما پیوسته میان غفلت و دلتنگی به سر می بریم:
چون الف چیزی ندارم ای کریم

این الف وین میم ا ّم بود ماست

جز دلی دلتنگ تر از چشم میم
میم ام تنگ است ،الف زو نرگداست
(همان  ،ج )2329-2330 ،6

 -2-3-2فقر واقعی و حقیقی
بر اساس تعالیم اسالم میتوان به یک نوع دیگری از فقر اشاره نمود که از آن به فقر
واقعی و حقیقی تعبیر میشود و چهره خود را به صورت فقدان عمل خیر در سرای آخرت
به نمایش میگذارد .حدیث زیر از پیامبر اکرم (ص) به این نوع فقر مهم اشاره نموده است:
«قال رسول اهلل (ص) أتدرون ما المفلس؟ فقیل :المفلس فینا من ال درهم له و ال متاع ل ُه.
فقال :المفلس من امتی من یاتی یوم القیامه بصالة و صیام و زکاه و یاتی قد شَ َت َم و َق َذ َف
هذا و أکل مال هذا و َس َف َ
ک َد َم هذا و ضرب هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنیت
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حسناته قبل ان یقضی ما علیه اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار بل قد یقال
ان المفلس حقیقه هو هذا» (مجلسی ،ج )6 :69
آیا میدانید مفلس کیست؟ گفتند :از نظر ما ،مفلس کسی است که نه درهمی دارد و نه
کاالیی .حضرت فرمودند :مفلس امت من کسی است که روز قیامت نماز و روزه و زکات با
خود میآورد اما گاهی دشنام و تهمتی به این زده است و مال آن را خورده و خون فالن را
ریخته و بهمان را زده است .در نتیجه از حسناتش به این و آن داده میشود و اگر حسناتش
تمام شود و هنوز خطاهایش تمام نشده باشد از گناهان آنها برداشته و به او داده میشود
و سپس در آتش افکنده میشود و گفته میشود :مفلس حقیقی همین شخص است».
در حدیث دیگری نیز ایشان چنین فرمودهاند« :قال رسول اهلل (ص) ایها الناس  ...ما
ُ
الرجل الذی ال َ
الصعلوک َمن لم یُ َقدِّم
الص ُّعلوک فیکم؟ قالو :
مال ل َ ُه فقال :بل الصعلوک حقُّ ُّ
من ماله شیئا یحتسبه عند اهلل و ان کان کثیرا من بعده( ».همان؛ ج  )152 :74ای مردم به
نظر شما فقیر کیست؟ عرض کردند :مردی که ثروت ندارد .فرمود :نه ،فقیر حقیقی کسی
است که از مال خود چیزی به حساب خدا پیش نفرستد ،اگر چه پس از او مال بسیاری
بماند.
امیرمومنان علی(ع) در نهج البالغه نیز به این نوع فقر اشاره نمودهاند« :الغنی و الفقر بعد
العرض علی اهلل» (شریف رضی :1379 ،ح  )452توانگری و فقر واقعی آنگاه معلوم میشود
که اعمال به پیشگاه خداوند عرضه شود.
فقر واقعی در مثنوی موالنا
موالنا در مثنوی از فقر واقعی به عنوان «برگ بیبرگی» یاد میکند .برگ بیبرگی؛ یعنی
سرمایهی عدم تعلق به دنیا و مادیات و رهایی از بند هوای نفس و جمیع ما سوی اهلل و این،
توشهی فقیران است .چنین فقر و ذلتی که از جانب حق باشد مایه افتخار و سرافرازی است.
مرگ بیمرگی بود ما را حالل

برگ بیبـرگی بـود ما را نـوال

برگ بیبرگی همه اقطاع اوست

فقر و خواریش افتخارست و علو

(مولوی  ،1363 ،ج)3927 :1

(همان  ،ج)4519 ،3
عدل خداوند اقتضا میکند که هیچ کس را از رحمت خود بیبهره نگذارد ،هر چند
خداوند فقیران را در ظاهر به آتش میافکند ولی به آنان غنای قلب میبخشد ولی برعکس،
توانگران به ظاهر در نعمت و آسایشاند ولی در باطن خود در دوزخ آزمندی و حاجت
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میسوزند.

حق تعالی عادل است و عادالن

کی کنند استمگری بر بی دالن

آتشش سوزد که دارد این گمان

بر خدای خالق هر دو جهان

آن یکی را نعمت و کاال دهند

وین دگر را بر سر آتش نهند
(همان  ،ج)2356-2354 ،1

 -3-3-2فقر روحی و ذهنی
انسان آمیزه ای از جسم و روح است و همانگونه که جسم او نیازمند تغذیه و مواد الزم
دیگر است ،روح نیز تغذیه متناسب الزم دارد و هر کس از آن غافل بماند دچار فقر روحی
که همان فقر نفس ،قلب و روان آدمی است ،میشود .این نوع فقر شاخههای متعددی نظیر
فقر ناشی از آزمندی ،فقر ناشی از مال دوستی و دنیا طلبی و بخل دارد( .حسینی:1380 ،
)35
غزالی در شرح حدیث پیامبر (ص) که فرمودند« :کاد الفقر ان یکون کفرا( ».نزدیک
است که فقر به کفر بینجامد ،).میگوید :فقر ،آدمی را در پرتگاه کفر قرار میدهد چون اوال
موجب حسادت به توانگران می شود و حسد هم حسنات و خوبی ها را از بین می برد  ،ثانیا
باعث این می شود که انسان فقیر در برابر ثروتمندان اظهار ذلت و خواری کند که این خود
به آبرو و دین او لطمه میزند ،ثالثا سبب ناخشنودی به قضای الهی و ناراضی بودن از روزی
می شود و این خود هم اگر کفر نباشد به کفر میکشاند .به همین دلیل ،هم پیامبر خدا
(ص) از فقر به خدا پناه برده لذا در دعا آمده است« :نعو ُذ بک من الفقر و ال ِقلَّةِ» (مجلسی،
 ، 1404ج )31 :69
در ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن کریم نیز آمده است که فقر ،همان فقر نفسانی
است که صاحبش را به کفران نعمت های خدا و فراموشی ذکر او میرساند و از آنچه که
حیثیت او را چرکین میکند ،دور نمیسازد و قله هم کم صبری و عدم بردباری است.
(خسروی حسینی ،1375 ،ج )79 :3
فقر روحی و ذهنی در مثنوی موالنا
در قصه «اعرابی درویش و ماجرای زن او به سبب «قلت و درویشی» سخنانی که از زبان
مرد اعرابی بیان میشود در رابطه با فقر و ارزش آن است.
داستان بدین گونه است:
زن از تنگدستی معاش و تهیدستی گله آغاز میکند و فقر و نداری شوی خود را باز
زبانی تند بازگو میکند و مدام او را به خاطر فقر مالمت میکند .زن میگوید :ما آنقدر
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بیچارهایم که اگر برای ما مهمانی برسد ،باید بر رخت و جامه او دست برد زنیم تا بتوانیم
از او پذیرایی کنیم (فقر ذهنی) مرد در پاسخ زن ،به گذشت روزگار و ناپایداری و ناخوشی
اشاره میکند ،همچنین از فضیلت فقر سخن میگوید و آن را بر توانگری ترجیح میدهد،
مرد اعرابی با توجه به حدیث معروف پیامبر که فرمودند« :الفقر فخری» فقر را مایه افتخار
و مباهات خود میداند و از زن میخواهد در فقیران به خواری ننگرد ،بر فقر طعنه نزند و
دیدگاه خود را نسبت به فقر تغییر دهد:
فقر ،فخر است و مرا بر سر مزن
گفت :ای زن ،تو زنی یا بوالحزن
(همان  ،ج )2324 :1
سپس ادامه میدهد که :مال دنیا از زر و سیم و ضیاع و عقار ،مورد عالقه کسی است که
کمبود شخصیت خود را حس میکند و تملکات ظاهری را پوششی بر نقایص و کاستیهای
خویش میداند  ،در حالی که فقر ،کماالت باطنی آدمی را آشکار میسازد:
مال و زر ،سر را بود همچون کاله

کل بود او ،کز کله سازد پناه

مرد حق باشد بمانند بصر

پس برهنه به ،که پوشیده نظر

آن که زلف جعد و رعنا باشدش

چون کالهش رفت ،خوشتر آیدش
(همان ،ج )2343 -2345 :1

 -4-3-2فقر انتخابی
شک نیست در تمام جوامع ،انسانهایی از خود گذشته و فداکار دیده میشوند که همه
چیز را در راه صالح و اصالح جامعه فدا میکنند .افرادی که عمر خود و تمام نیروهای
خداداده را وقف رفاه و هدایت دیگران میکنند و توقع هیچ گونه پاداش و حتی انتظار تقدیر
و تشکر نیز ندارند .این گونه افراد نه از روی تنبلی و ناتوانی بلکه از روی اختیار و اراده فقر
را برگزیده اند و با اینکه از هر گونه امکان مادی و معنوی برخوردارند لکن تمام این امکانات
را در مسیر منافع عمومی به کار میبرند و در این راه احساس خستگی و ناراحتی نمیکنند.
روح گذشت و ایثار به اندازهای در آنها قوی است که لوازم ضروری و شخصی و حتی غذای
روزانه خویش را به دیگران میدهند و خود گرسنه به سر میبرند.
در قرآن کریم در وصف این افراد آمده است « :و یطعمون الطعام علی ُحب ِة مسکیناً و
یتیماً و أسیرا ً  .انما نطعمکم لوجه اهلل ال نرید منکم جزا َء و ال شکورا» ( انسان )8-9 /
و بر دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام میدهند و گویند ما فقط برای رضای
خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی هم نمیطلبیم.
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فقر انتخابی در مثنوی مولوی
انسان باید بداند که فقر (انتخابی) پناهگاه مطمئن برای اوست .در واقع («المفلس فی
امان اهلل» است) (انقروی ،1374،ج )1015 :11
راهزن هرگز گدایی را نزد
خضر کشتی را برای آن شکست

گرگ ،گرگ مرده را هرگز گزد
تا تواند کشتی از فجار رست

امن در فقرست ،اندر فقر رو
چون شکسته میرهد اشکسته رو
(مولوی ،1363 ،ج)2755 – 2757 :4
به اعتقاد موالنا صوفی چون جامه فقر پوشد ،عین فقر برای او طعام میشود و او نسبت
به طعامهای صوری استغنا میورزد و چون صوفی عاجز و شکسته است ،رحم الهی درباب
او درخور است:
صوفی از فقر چون در غم شود

عین فقرش دایه و مطعم شود

صوفیی بر میخ روزی سفره دید

چرخ میزد جامهها را میدرید

رحم قسم عاجزی اشکسته است
زانکهجنتازمکارهرستهاست
(همان)1856 -1857 ،
پس صوفی فقر را چاره قطعی همهی قحطیها و پریشانیها میداند و آن را پیشه خود
میسازد (فقر انتخابی) تا به نوا رسد:
بانگ میزد نک نوای بینوا

قحطها و دردها را نک دوا
(همان  ،ج)3004 -3005 :3

-4-2غنا در قرآن کریم
فعل«استغنی» برای بیان زیاده روی در اعتماد آدمی به خویشتن به کار میرود  .مفهوم
اصلی آن ،توانگری و ثروتمندی است .در قرآن ،بر این نکته ،فراوان تاکید شده است که
خداوند «غنی» است  ،یعنی آنقدر توانگر است که او را به کس ،احتیاج نیست و کامال متکی
به خویش و خود کفا است .اما در مورد انسان ،فرض چنین استغنا و بینیازی مبین فقدان
حس مخلوقیت و عبودیت است و بدین ترتیب ،داشتن چنین حسی چیزی جز استکبار و
بزرگ بینی که متضمن انکار خداست ،نیست.
این واژه ،لغتا به معنی «خویشتن را دیدن» «،خود را ذاتا غنی دانستن که اقتضای
طغیان و عدوان و استکبار است ».و در نتیجه به قدرت و توانایی خویش ،اعتماد نامحدود
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داشتن است .در آیه زیر که هدف آن وصف حاالت درونی و باطنی انسان به طور کلی است؛
واژه استغنی به معنی بی نیاز بیکار رفته است:
«کال ان االنسان لیطغی  .ان رءاه استغنی» (علق 6 /و )7حقا که انسان سرکشی میکند
همین که خود را بینیاز پندارد.
اما در آیه دیگری «استغنی» با صفت «بخل» همراه شده است ...« :و اما من بخل و
استغنی و کذب بالحسنی فسینسره للعسری» و اما آنکه بخل ورزید و خود را مستغنی
شمرد و [پاداش] نیکوتر را تکذیب کرد به زودی راه دشواری به او ،خواهیم نمود.
با توجه به کاربرد های قرآنی واژه استغنی ،همواره هر سه معنا ،تواما افاده میشود :یکی
غنا و بینیازی ،دیگری اکتفا و سوم احساس ثبات.
 -1-4-2قرآن از «غنا» (ثروت) تعبیر به «خیر» میکند
اسالم به ثروت به عنوان یک وسیله موثر و کارساز تکیه میکند و خدای تبارک و تعالی
در قرآن کریم از «مال» تعبیر به «خیر» کرده است و میفرماید «:کتب علیکم اذا َحضَ َر
ا َ َح َدکم الموت إن ت ََرک خیرا الوصی ُه للوالدین و االقربین بالمعروف حقا علی المتقین( ».بقره/
)180
دستور داده شده چون مرگ یکی از شما فرا رسد اگر دارای متاع دنیاست وصیت کند
برای پدر و مادر و خویشان به چیزی شایسته ،عدل این کارسزاوار مقام پرهیزکاران است.
و در حدیثی از امام باقر (ع) میخوانیم که  «:نعم العون الدنیا علی طلب االخره» (وسایل
الشیعه ،ج )12 :12
«دنیا کمک خوبی است برای رسیدن به آخرت».
 -2-4-2نظر اسالم راجع به ثروت:
در اسالم مال و ثروت هیچوقت تحقیر نشده است ،نه تولیدش ،نه مصرف کردنش ،نه
مبادلهاش ،بلکه همه اینها تاکید و توصیه شده و برای آنها شرایط و موازین مقررگردیده
است و هرگز ثروت از نظر اسالم دور افکندنی نیست بلکه دور افکندنش (اسراف ،تبذیر،
تضییع مال) حرام قطعی است .اشتباه از آنجا ناشی شده است که اسالم با هدف قرار دادن
ثروت ،با اینکه انسان فدای ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه کرده است ،به عبارت
دیگر پول پرستی را در اینکه انسان برده پول باشد .یعنی اینکه انسان ،پول را به خاطر خود
پول و برای ذخیره کردن و اندوختن بخواهدکه «الذین یکنزون الذهب و الفضة و ال ینفقونها
فی سبیل اهلل فبشرهم بعذاب الیم ( »...توبه )34 /
(و کسانی که طال و نقره را گنجینه و ذخیره میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند آنها
را به عذابی دردناک بشارت ده)  .که نام این حالت حرص و آز است و یا پول را فقط برای پر
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کردن شکم و برای عیاشی و بیکاری و ولگردی بخواهد که نام آن شهوت رانی است (اینها
را محکوم کرده) .در این حالت پول خواستن توأم است با دنائت و پستی و محو شخصیت
انسانی در پول و فقدان هر گونه شخصیت انسانی و شرافت معنوی .نقطه مقابل ،این است
که انسان پول را به عنوان یک وسیله برای فعالیت و عمل و تسهیل و تولید بخواهد .در این
صورت پول ،تابع هدف کلی است که انسان پول را برای آن هدف میخواهد.
حدیثی است از رسول اکرم (ص) :نعم المال الصالح للرجل الصالح»
مولوی مضمون این حدیث را به نظم آورده میگوید:

صالح گفتش رسول
نعم مال
مال را از بهر حق باشی حمول
ُ
ور بود در زیر کشتی ،پشتی است
آب در کشتی هالک کشتی است
تشبیه ثروت و انسان به دریا و کشتی از آن نظر که در یک وضع او را غرق میکند و در
خود محو میکند و شخصیت او را محو میسازد و در صورت دیگر نه تنها ضربه به شخصیت
او نمیزند ،وسیلهای منحصر است برای رسیدن به مقصد و تکمیل شخصیت خود ،فوق
العاده تشبیه خوبی است.
 -3-4-2غنا و بی نیازی در مثنوی
موالنا در مثنوی بحث استغنا را در دو جریان بیان میکند :یکی استغنای حق و دیگری
استغنای بنده .در وادی استغنای الهی ،سالک با تمام وجود احساس میکند که حق تعالی
از همه چیز بینیاز است .در حقیقت ،خداوند به عبادات ،اذکار و احوال بنده نیازی ندارد
و این بنده است که به حق تعالی نیازمند و محتاج است .در این مرحله ،سالک به نوعی
بینیازی از ما سوی اهلل دست مییابد و به دنبال آن ،تنها خود را نیازمند حق تعالی میداند
و این تا حدی به بحث فقر که آخرین مرحله از مراحل سیر الی اهلل است ،نزدیک میشود.
غنای حق
در باب استغنای حق باید از سخن پروردگار بهره برد که میفرماید« :من آفریدگان
را بیافریدم که در حق آنان ،احسان و نیکی کنم و آنها از من سودی برند ،آفریدگان را
نیافریدم تا فایدهای از آنها به من رسد .انما
خلقت الخلقَ ل ِیربَحوا َعلَیﱠ و لم اخلقهم ِلَرب َ َح
ُ
علیهم» (فروزانفر)58:1366 ،
گفت پیغمبر که حق فرموده است
آفریدم تا ز من سودی کنند

قصد من از خلق ،احسان بوده است
تا ز شهدم دست آلودی کنند
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وز برهنه من قبایی بر کنم

(مولوی ،1363 ،ج )2635- 2637: 2
خداوند در قرآن کریم میفرماید« :یا ایها الناس ٲنتم الفقراﺀ الی ﷲ و هوالغنیﱠ الحمید»
(فاطر ) 15 /ای مردم شما نسبت به خداوند فقیرید و تنها خداست که بینیاز ستوده است.
حق تعالی غنی مطلق است و جزاو همه فقیرند و خداوند در مقابل بخشش به بندگان
از آنان چیزی نمیخواهد:
کی فقیری بی عوض گوید که گیر
کو غنی است و جز او جمله فقیر
چون خداوند بی نیاز است ،اگر خلق مجاهده و ریاضتی در راه او متحمل میشوند ،به
خاطر سعادت و تکامل روحی خودشان است و گرنه حق تعالی از همه آنها بینیاز است.
زان که او پاک است و سبحان وصف اوست

بینیاز است او ز نغز و مغز و پوست

نیست شه را طمع بهر خلق ساخت

این همه دولت خنک آن کو شناخت

هر شکار و هر کراماتی که هست
آن که دولت آفرید و دو سرا

از برای بندگان آن شه است

ملک دولتها چه کار آید ورا؟

(همان  ،ج)3140-3143 :1
همچنین در آیه سوم سوره توحید خداوند  ،بی نیاز مطلق معرفی شده است چرا که
چیزی او را خلق نکرده است و به عبارت دیگر خداوند از ازل وجود داشته است .خداوند به
حکم این آیه از همه چیز بینیاز است به همین خاطر نازکش هیچ کس و هیچ چیز نیست.
لم یلد،لم یولد است او از قدم

نه پدر دارد نه فرزند و نه عم

نیستم مولود پیرا کم به ناز

نیستم والد جوانا کم گراز

ناز فرزندان کجا خواهد کشید

نیستم شوهر نیم من شهوتی

ناز بابایان کجا خواهد شنید
ناز را بگذار این جا ای ستی
(همان ،ج )1319-1322 :3

غنای بنده (استغنا از ما سویﷲ)
سالک با قدم گذاشتن در وادی استغنا ،در مییابد که خداوند از همه چیز بینیاز است
و در عین حال ،نوعی احساس بی نیازی از ماسویﷲ در جانش شکوفا میشود .چون سالک
دریافته که جهان و موجودات آن ،وفایی ندارند و همه فانی هستند ،بنابراین همه چیز را
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بیواسطه از حق درخواست میکند و نسبت به لوازم و اسباب به استغنا و بینیازی دست
مییابد.
چون ندیدی تو وفا در ناودان
زین سبب بستان تو آب از آسمان
(همان)560:
موالنا این جهان را در مثل چون شاخههای درخت میداند ،افراد نارسیده با آرزوهای
خام ،بدان میچسبند ،ولی هرگاه همین افراد خام ،پخته شوند و تکامل یابند ،شاخه های
درخت را سست تر میگیرند ،تا آن گاه که کام جانشان از معنویات شیرین شود .در این
صورت ،ملک این جهان برای آنان جذابیتی ندارد و سالک نسبت به ماسویﷲ به استغنا و
بینیازی میرسد.
اینجهانهمچوندرختاستایکرام

ما بر او چون میوههای نیم خام

چون بپخت و گشت شیرین لب گزان

سست گیرد شاخها را بعد از آن

سخت گیرد خامها مر شاخ را

چون ازآن اقبال شیرین شد دهان

زان که در خامی نشاید کاخ را

سرد شد بر آدمی ملک جهان
(همان ،ج )1293-1296 :3

خداوند بینیاز کننده بندگان است
خداوند تعالی در قرآن میفرماید:
بیر
«ولَو بسط ُﷲ ال ِّرزقَ لِعِبادِه ل َ َبغوا فی االَ ِ
رض ولکن یُن ّ ِز ُل ب ِ َقد ِرما یَشاﺀُٳ ُﻧﱠﱠﱠﻪ بِعِبادِه َخ ُ
بصیر» (شوری)27 /
ُ
«هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در زمین طغیان و ستم میکنند،
لذا به مقداری که میخواهد نازل میکند که او نسبت به بندگانش آگاه و بینا است».
این آیه شریفه میفرماید تقسیم روزی بر اساس حساب دقیقی است که پروردگار درباره
بندگان دارد ،چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بینا است .او پیمانه و ظرفیت وجودی هر
کس را میداند و طبق مصلحت او به او روزی میدهد ،نه چندان میدهد که طغیان کنند،
و نه چندان که از فقر فریادشان بلند شود.
شبیه به این معنی در جای دیگری از قرآن کریم آمده است آنجا که میفرماید:
االنسان لیطغی ﺃن رﱠﺀَاه ُ استغنی» (علق6/و )7انسان طغیان میکند هرگاه
« َک َّلٳن
َ
احساس بی نیازی و غنی نماید.
الرزقَ الیَ ُج ُّر ُه حرص
در حدیثی از رسول خدا(ص) میخوانیم که حضرت فرمود« :ٳن ّ
حریص و ال یُ َص ِّرف ُه ُکر ُه کاره» (مکارم شیرازی ،ج )340 :22
ٍ
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رزق و روزی از سوی خداوند مقدر شده است ،نه حرص حریص آن را جلب میکند و
نه اکراه افراد آن را منع مینماید.
در حدیث دیگری از امام صادق (ع) آمده است که در پاسخ کسی که تقاضای موعظه
کرده بوده فرمود:
فالحرص لماذا ...؟» (همان )340:هرگاه رزق قسمت شده است پس
الرزقَ مقسو ُم
َ
«ٳن ّ
حرص برای چیست؟...
موالنا نیز در مثنوی بیان میکند که خداوند نه تنها از نقصان و کاستی به دور است و
پدیدآورنده فانیان و نیستان است بلکه بینیاز کننده نیز هست:
نیستان را موجد و مغنیستی
گر تو پاکی از خطر وز نیستی
مولوی  ، 1363 ،ج )3912 : 1
به اعتقاد موالنا نه تنها انسان بلکه تمام هستی و همه آفرینش تنها در برابر حق ابراز
نیازمندی میکنند و همه نسبت به ماسوی ﷲ بینیازی نشان میدهند:
اندر این عالم هزاران جانور

میزید خوش عیش بیزیر و زبر

حمد میگوید خدا را عندلیب

که اعتقاد رزق بر توست ای مجیب

شکر میگوید خدا را فاخته
باز دست شاه را کرده نوید

بر درخت و برگ شب ناساخته
از همه مردار ببریده امید

(همان)2291-2294 :

بینیازی حقیقی
موالنا دستیابی به استغنای حقیقی را در گرو دوری از هوی و هوس و تعلقات مادی
میداند و در این صورت است که به کمال روحی و معنوی میتوان دست یافت.
اُنقلی یا نفس سافِرللغنا
غر ُة المسکن ﺍُحاذِر ُهﺃنا
(همان ،ج )1928 :3
(از فریفته شدن به منزل و مأوا میپرهیزم .ای نفس ،برای رسیدن به مرتبه بینیازی
و استغنای حقیقی سفر کن)
سالک در مرتبه استغنا و بی نیازی میتواند از دریای حقیقت بدون واسطه آب معانی
را بنوشد هر چند که پیش از آن ،یاران عاشق و عارفان صادق واسطهای برای کسب ذوق
و معانی بودهاند.
عکس چندان باید از یاران خوش

که شوی از بهره بیعکس آب کش
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عکس کا ّول زد تو آن تقلید دان

چون پیاپی شد شود تحقیق آن

(همان،ج)566-567 :2
پیامبر(ص) نمونه کامل انسانی است که به مرحله استغنای حقیقی رسیده به گونهای
که در شب معراج سرمه (مازاغ البصر و ما طغی) در چشم میکشد:
چشم و در بربست روز امتحان

آنکه او از مخزن هفت آسمان
از پی ّ
نظارها و حور و جان

پر شده آفاق هر هفت آسمان

آن چنان پرگشته از اجالل حق

که در او هم ره نیابد آل حق

خود ورا پروای غیر دوست کو

خویشتن آراسته از بهر او

(همان ،ج )3949-3952 :1

 -3نتیجهگیری

فقر و غنا از موضوعاتی است که قرآن کریم با تاکید خاصی به آنها اشاره نموده و در
خالل آیات ،این دو موضوع به دو گونه مطرح شده است .دستهای از آیات قرآن تنها به فقر
ظاهری که همان فقر مادی است ،اشاره کرده اند اما دسته دیگری از آیات فقر و غنا را فراتر
از معانی مادی آن دانسته و برای این دو انواعی ذکر کردهاند.
به اعتقاد موالنا نیز فقر ذاتی چون متضمن بینیازی از خلق است باعث عزت و سربلندی
است نه خواری ،بنابراین فقر وجودی انسان نیز نوعی فقر ذاتی محسوب میشود .نوعی دیگر
از فقر ،واقعی (حقیقی) است که منظور از آن نداشتن کار نیک و حسنه در سرای باقی و
آخرت است که مولوی از آن تحت عنوان برگ بیبرگی یاد میکند یعنی عدم تعلق به دنیا،
مادیات و رهایی از هوی و هوس دنیوی .فقر روحی و ذهنی که نوعی از فقر نفسانی است و
انسان را به کفران نعمت و فراموشی ذکر خداوند میرساند در مثنوی موالنا در قالب قصه
اعرابی درویش و ماجرای زن او بیان شده است.
فقر انتخابی در مثنوی به عنوان پناهگاهی مطمئن برای انسان در نظر گرفته شده است
و نمونه آن صوفی است که جامه فقر بر تن میپوشد و این فقر برای او عین استغنا میشود.
از دیدگاه قرآن ،غنا (ثروت) به عنوان یک وسیله بسیارموثر و کارساز در زندگی انسانها
دانسته شده و از آن تعبیر به خیرگردیده است بنابراین باید گفت که قرآن هیچ گاه غنا و
بی نیازی را مذموم نشمرده همانطور که موالنا در مثنوی گران سنگ خود ثروت و انسان
را به دریا و کشتی از آن نظر که در یک موقعیت او را غرق میکند و شخصیت او را محو
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میسازد و در موقعیت دیگر شخصیت او را به تکامل و پختگی میرساند ،تشبیه نموده است.
استغنا در مثنوی به دو شاخه استغنای حق و استغنای بنده تقسیم شده است .استغنای
حق یعنی اینکه حق تعالی از همه چیز و همه کس بینیاز است و این بندگان هستند که
به او نیازمندند همان گونه که در قرآن آمده است« :یا ایها الناس انتم الفقراء الی ﷲ و هو
الغنی الحمید» اما استغنای بنده یعنی بینیازی خلق از ماسوی ﷲ و اینکه خلق از هرچه
غیر خدا دست بشوید و تنها نیاز و احتیاج خود را به سوی خالق بینیاز مطرح نماید.
منابع

 -1قرآن کریم.
محمد بن عبد ﷲ بن ابوبکر( .بیتا) .احکام قرآن .بیجا
 -2ابن عربیّ ،
الدین اسماعیل .)1374( .شرح کبیر بر مثنوی ،ترجمه عصمت ستار
 -3انقروی ،رسوخ ّ
زرین.
زاده ،تهران :انتشارات ّ
محمد .)1377( .فقرو ثروت از دیدگاه اسالم ،تهران :همگامان چاپ.
 -4بیستونیّ ،
سید امیر ابو الفتح .)1404( .آیات االحکام ،تهران :انتشارات نوید.
 -5حسینی جرجانیّ ،
سید هادی .)1380( .دیده شناسی فقر و توسعه .مشهد :دفتر تبلیغات
 -6حسینیّ ،
خراسان.
سیدغالمرضا .)1375( .ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن،
 -7خسروی حسینیّ ،
تهران :انتشارات مرتضوی.
 -8زمانی،کریم .)1384( .شرح جامع مثنوی ،چاپ شانزدهم ،تهران :انتشارات ّ
اطالعات.
سجادی ،جعفر .)1370( .فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،چاپ ا ّول ،تهران:
ّ -9
انتشارات طهوری.
 -10شریف رضی .)1379( .نهج البالغه ،قم :انتشارات دارالهجره.
 -11شهیدی،جعفر .)1380( .شرح مثنوی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
محمد حسین .)1372( .المیزان فی تفسیر قرآن ،قم :دفتر
سید
ّ
 -12طباطباییّ ،
انتشارات اسالمی.
 -13طبرسی ،فضل بن حسن .)1372( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،چاپ سوم،
تهران :انتشارات ناصر خسرو.
محمد .)1405( .احکام القرآن ،چاپ دوم،
 -14طبری کیاهراسی ،ابوالحسن علی بن ّ
بیروت :دارالکتب العلمیة.
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ن عبدﷲ.)1419( .کنزالعرفان فی فقرالقرآن ،چ
 -15فاضل مقداد ،جمالالدیّنمقداد ب 
اول ،تهران :مجمعجهانی تقریب مذاهباسالمی.
 -16فروزانفر ،بدیع الزمان .)1375( .شرح مثنوی ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات علمی
و فرهنگی،
 .)1366( .--------------- -17احادیث مثنوی ،چاپ چهارم ،تهران :امیر کبیر.
محمد .)1374( .مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز ،تعلیقات رضا برزگر
 -18الهیجیّ ،
خالقی و عفت کرباسی ،تهران :زوار.
االئمة االطهار
 -19مجلسی،
محمد باقر .)1404( .بحار االنوار الجامع ِة ل ُِد َر ِر االخبار ّ
ّ
السالم ،بیروت :موسسه الوفا.
علیهم ّ
محمد
 -20مستملی بخاری ،ابو ابراهیم .)1366( .شرح التعرف لمذهب التص ّوف ،ترجمه ّ
جواد شریعت ،تهران :اساطیر.
الدین ،)1363( .مثنوی معنوی ( ،)18تصحیح رینولد .ا .نیکلسون،
 -21مولوی ،جالل ّ
به اهتمام پور جوادی ،تهران :امیرکبیر.

