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مربّی دانشگاه پيام نور و دانشجوی دکترای رشتة مبانی نظری اسالم ،قم
(تاريج دريافت6861/68/7 :؛ تاريج تصويب)6861/61/68 :

چکیده

الْفَقِیرُ ،وَ هَلْ یَرْحَمإ الْفَقِیرَ نِّلاا الْغَنِی» است .قرآن مجيد نيز در دو آيه به اين نوع ارتباط اشاره
نموده است که کامل ترين صورت آن آية شريفة «یَا أَیُّهَا الناا إ أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَى اللاهِ وَاللاهإ هإوَ
الْغَنِیُّ الْحَمِیدإ» ( فاطر )69/است .اين مقاله در صدد بررسی نقش رويكرد فلسفی فيلسروفان در
تفسير قرآن و تبيين مفادّ و محتوای آيه و بيان نظرات مفسّرين فريقين در ذيرل آن مریباشرد.
اين آية شريفه عالوه بر شناساندن حقيقت وجودی انسران و خداونرد ،در مقرام بيران چگرونگی
استدالل بر وجود خدا میباشد .در اين نوشتار ،ضمن بيان ديدگاه هفتگانه مفسّرين که بهتررين
و جامع ترين معنا و مفهوم آيه را همان مفادّ برهان امكان فقری دانستهاند ،به بيان تفاوت آن برا
امكان ماهوی و نتاي حاصله از آن پرداخته میشود.
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،فقر و غنا ،فقر إلی اهلل ،امكان فقری ،وجود رابطی.

E-mail: mj.talebi1349@yahoo.com
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شناخت انسان و بررسی انواع ارتباط او با خداوند متعال ،يكی از راههای اثبات وجود حرس و
ادراک مراتب توحيد است .اميرالمؤمنين علری(ع) در مناجرات معرروف خرود در مسرجد کوفره،
بيست و سه نوع رابطه را بيان فرموده است؛ از آن جمله «مَوْلَایَ یَا مَوْلَایَ أَنْـتَ الْغَنِـیُّ وَ أَنَـا
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مقدّمه
از مهمترين و جامعترين رابطة انسان با خدا ،میتوان به رابطة فقر وجرودی (امكران فقرری)
اشاره کرد .از اين رو ،حقيقت فقر ،نيازمندی است؛ زيرا بنده همرواره نيازمنرد اسرت ،چره آنكره
بندگی يعنی مملوک بودن ،و مملوک به مالک خود محتاج است و غنی در حقيقت حسّ اسرت و
فقير ،خلس و صفت عبد است به حكم آيه «یَا أَیُّهَا الناا إ أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَـى اللاـهِ وَاللاـهإ هإـوَ
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الْغَنِیُّ الْحَمِیدإ :ام مردم شما (همگک) نيازمند به خداييد و تنهرا خداونرد اسرت کره برکنيراز و
شايستة هر گونه حمد و ستايش است» (فاطر.)69/
اين آية شريفه دارای عرصههای مهمّ معرفتی و شناختی است .شناخت حقيقت انسان بررای
رسيدن به حقيقت غنیّ مطلس ،و همراه بودن اين فقر در همرة سراحتهرا و عروالم وجرودی برا
انسان و تفاوت فقر و غنای حقيقی از جملة آن است .در ايرن مقالره سرعی مریشرود ترا ضرمن
بررسی نسبتاً جامع موضوع فقر و غنا در قرآن به موارد زير پرداخته شود.
6ر واژهشناسی فقر و غنا به همراه تعاريف اصطالحی آن در علوم.
1ر انواع و اقسام فقر و غنا در قرآن و روايات.
8ر رابطة منطقی فقر و غنا.
0ر ديدگاههای مفسّرين فريقين در مورد آية مذکور.
9ر مفادّ و محتوای آية شريفه.
1ر امكان فقری و تفاوت آن با امكان ماهوی.
7ر نتيجهگيری.

4ـ واژهشناسی
بررسی دو واژۀ «فقر» و «غنا» از نظر اهل ليت و قرآنپژوهان ،ما را در رسريدن بره معنرای
مورد نظر قرآن ياری میکند.

4ـ )4معانی فقر و غنا در لغت
«فقر» در اکثر کتا های اهل ليت ،به معنی «حاجت» و «نياز» آمده است و «فقير» يعنری
کسی که حاجتمند و نيازمند است و احتياج را از آن رو ،فقر گفته اند که آن به منزلرة شكسرته
شدن فقار ظَهر يعنی ستون فقرات ،در تعذّر رسيدن به مرراد اسرت و فراقره را بره معنرای رنر
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پشت شكن و مصيبتی که مهرۀ پشت را میشكند ،بيان نمودهاند (ر.ک؛ فراهيردی ،بریترا ،ج ،9
 6068ق696 :.؛ طريحرری ،6879 ،ج 006 :8؛ ابررنمنظررور ،6818 ،ج 16 :9؛ راغررب اصررفهانی،
 6061ق .)101 :.گاهی نيز فقر را به معنای ضعفی که سبب احتياج میشرود ،در مقابرل ،غنری
يعنی قوتی که احتياج را از بين میبرد ،معنرا کرردهانرد .ازايرنرو ،فقرر دارای مراترب متعردّد از
جهتهای گوناگون است و باالترين مرتبة فقر ،فقر در ذات وجود (وجود ذاتی) است (مصطفوی،
 ،6818ج .)666 :6

امّا غنی به معنای شايسته و سزاوار ،درخور و اليرس ،تروانگر ،دارا ،دارنرده ،برینيراز ،صراحب
جمال و خالف فقير است .و جمع آن أَغنياء و يكی از صفات خداوند متعال ،غنی يا غنیّ بالرذّات
اسررت(ر.ک؛ دهخرردا ،6877 ،ج61381 :66؛ عميررد ،6870 ،ج 6737 :8؛ معررين ،6879 ،ج :1
1007؛ فروتن ،6870 ،ج .)6133 :1

1ـ )4معانی اصطالحی فقر و غنا
4ـ فقر در اصطالح فلسفه و عرفان
فقر در اصطالح فلسفی به معنای موجود ممكن و محتاج در وجود اسرت (سرجّادی،6878 ،
ج  )6838 :1و «در اصطالح عرفان ،حقيقت فقر ،نيازمندی اسرت؛ زيررا بنرده همرواره نيازمنرد
است ....بعای گفتهاند :فقر عبارت است از فناء فی اهلل و اتّحاد قطره با دريا ،و اين نهايت سرير و
مرتبت کامالن است که فرمود« :اَلفَقرُ سَوادُ الوَجهِ فِی الدَّارَين» که سالک کالًّ فانی شرود و هريچ
چيز او را باقی نماند و بداند آنچه به خود نسبت میداده است ،همه از آنِ حس است و او را هريچ
نبوده است» (دهخدا ،6877 ،ج  67668 :66و معين ،6879 ،ج .)1996 :1چنانچه عرفا «فقر»
را مرکّب از چهار تَرک دانستهاند:
در کرراله فقررر براشرد چررار تررک

تَرک دنيرا ،تَرک عقبری ،تَرکِ تَررک
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«فَقر» در ليتنامههای فارسی ،به معنی درويشی ،بریچيرزی ،نرداری ،ناداشرت ،ناداشرتی و
خالف غنی است و جمع آن فقور است و«فقر» عبارت از نداشتن مايحتاج است و تفراوت آن برا
«فقد» اين است که فقد ،نداشتن چيزی است که بدان نيازی نيست ،و «فقراء» جمع فقيرر ،بره
معنای مردم مسكين و بیچيز اسرت (ر.ک؛ دهخردا ،6877 ،ج 67666 :66رر 67668؛ عميرد،
6303 :6870؛ معين ،6879 ،ج 1996 :1؛ سجّادی ،6870 ،ج 6698 :1و فرروتن ،6870 ،ج :1
.)6813
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دولت فقر طلب کن کره متراع دنيرا،

هر کجا جمع شود ،بيم زوالش دارند

1ـ معنای غنی در فلسفه و عرفان
در اين اصطالح« ،غنی» موجودی است که نه در ذات و نه در کمال خرود متوقّرف برر غيرر
نباشد .آن موجود« ،غنیّ بالذّات» است .به طور کلّی ،از نظر فلسرفی ،غنری موجرود برینيراز در
وجود را گويند و فقير موجود محتاج در وجود را گويند .بنابراين ،ممكنات ،فقيرند و حرس ،غنری
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است و«أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَى اللاهِ وَاللاهإ هإوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدإ» (سجّادی ،6878 ،ج .)6838 :1
ابنسينا در جلد سوم از کتا اشارات ،به بررسی مفهوم غنیّ و فقير از حيث فلسفه پرداخته
است و می نويسد« :أَتَعرَفإ مَا الغَنِیُّ؟ الغنیُّ التاامإ هإوَ الاذِی یَکُونُ غَیرَ مإتَعَل بِّشَیءٍ خَـارِّجٍ
عَنهإ فِی أُمإورٍ ثَالَثَةِ؛ فِی ذَاتِهِ وَ فِی هَیِّئَاتٍ مُتَمَکِّنَة مِن ذَاتِهِ وَ فِی هَيئَةٍكَمَالِيَّةٍإِضَافِيَّةٍلِذَاتِهِ
فَمَن احتَاجَ نِّلَی شَیءٍ آخَرٍ خَارِّجٍ عَنهإ حَتای یإتِمَّ لَهإ ذَاتُهإ أَو حَالٌ مُتَمَکِّنَةٌ مِـن ذَاتِـهِ مِثـل
شَکلٍ أَو حإسنٍ أَو غَیرِّ ذَلِك أَو حَالٌ لَهَا إِضَافَةًٍمَا کَعِلمٍ أَو عَالِميَّة أَو قُدرَ أَو قَادِريَّوةٍ فَهإـوَ
فَقِیرٌ مإحتَاجٌ نِّلَی کَسبٍ» .سچ

در تعريف ملک حس مینويسرد« :أَ تَعرَفإ مَا المإلكإ؟ المإلكإ

الحَ ُّ هإوَ الغَنِیّ الحَ مإطلَقاً وَ الَ یَستَغنِی عَنهإ شَیءٌ فَی شَیءٍ وَ لَهإ ذَاتإ کُل شَیءٍ لَِْنا کُل
شَیءٍ مِنهإ أَو مِمَّا مِنهإ ذَاتُهإ فَکُلُّ شَیءٍ غَیرِّهِ فَهإوإ لَهإ مَملُوکٌ وَ لَیسَ لَهإ نِّلَـی شَـیءٍ فَقـرٌ»
(ابنسينا ،6879 ،ج 609 :8ر .)600
«غنی» در اصطالح عرفا« ،به معنای غنای دل ،غنای نَفظ و غنای به حرسّ اسرت کره عبرد
خود را از همة جهانيان بی نياز داند و چون حس را يافته است ،همه چيز را يافته باشد و التفراتی
به ما سوای خدا نمیکند» (سجادی ،6878 ،ج  .)6838 :1بر اساس نگرش انسانشناختی عرفا،
نَفظ آدمی دارای ساحتهای متعدّد طولی و ظرفيّتهای وجودی عمودی است که به ترتيرب و
توأم با رشد معنوی او امكان فعليّت میيابند .اين ساحتهای مراتب نَفظ به ده اليه مریرسرند،
مراتب دهگانة نَفظ عبارتند از6 :ر غيب الجن1 .ر غيب نَفظ 8 .ر نَفظ لوّامه0 .ر نَفظ مطمئنّره.
9ر غيبالقلب1 .ر غيبالعقل7 .ر مقام سِر3 .ر غيبالرّوح6 .ر مقام خفری68 .رر غيربالييرو ؛ و
مراتب غيب القلب عبارتند از :قصد ،عرزم ،اد  ،ارادت ،يقرين ،اُنر  ،ذکرر ،فقرر ،غنرا؛ و اينهرا از
مقامات «غيبالقلب» که مجموعاً «اصول» نام گرفترهانرد ،مریباشرند (ر.ک؛ نقيبری16 :6868،
.)11
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انواع و اقسام فقر و غنا
الف) انواع فقر
راغب در مفردات ،فقر در قرآن و روايات را به چهار وجه بيان میکند:
6ر وجود حاجت و نياز ضروری ،و اين نياز و حاجت در همة جهات برای انسان تا زمرانی کره در
دنيا هست ،موجود می باشد ،بلكه در همة موجودات اين حاجت و نياز هست و بر ايرن معناسرت
گفتار حس تعالی« :یَا أَیُّهَا الناا إ أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَى اللاهِ وَاللاهإ هإوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدإ» (فاطر.)69 /
«لِلْفُقَرَاء الاذِینَ أُحصِرُواْ فِی سَبِّیلِّ اللّهِ الَ یَسْتَطِیعإونَ ضَـرْبًا فِـی األَرْضِّ( :...انفراقِ شرما،
مخصوصاً بايد) برام نيازمندانک باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفتهاند؛ نمکتوانند مسرافرتک
کنند( »...البقره .)178 /اين بخششها برای نيازمندانی است کره در راه خردا نراتوان شردهانرد و
نمی توانند به کسب و کار بچردازنند و آية «نِّنامَا الصَّـدَقَاتإ لِلْفُقَـرَاء وَالْمَسَـاکِینِّ وَالْعَـامِلِینَ
عَلَیْهَا :...زکات مخصوص فقرا و مساکين و کارکنانک است کره بررام (جمرع آورم) آن زحمرت
مککشند( »...التّوبه.)18 /
8ر فقر نَفسانی و روحانی ،و آن عبارت است از حرص و آزمندی نَفظ

اسرت و ايرن معنرا ،مرراد

گفتار حارت محمّد مصطفی (ص) است که فرمود« :کَادَ الْفَقْرُ أَن یَکُونُ کُفْراً :نزديرک اسرت
که فقر به کفر بينجامد».
0ر فقرو نياز به سوی خدای تعالی است که در اين سخن رسول اکررم (ص) بردان اشراره شرده
است« :اَللاهإم أََغنِنِی بِّاإلِّفتِقَارِّ نِّلَیْكَ وَ الَ تَفْقِرْنِی بِّالْإِّسْتِغْنَاءِ عَنْـك :پروردگرارا! بره واسرطة
نيازمندی به خودت( ،از ديگران) بینيازم فرما و به سبب بینيازی از خودت ،نيازمنردم مفرمرا».
نيز اين آية شريفه که میفرمايرد ...« :فَقَالَ رَبِّ نِّنی لِمَـا أَنزَلْـتَ نِّلَـیَّ مِـنْ خَیْـرٍ فَقِیـرٌ... :
پروردگارا! هر خير و نيكک بر من فرستک ،به آن نيازمندم» (القصص( )10 /ر.ک؛ راغب اصفهانی،
 ،6838ج 38 :8ر .)77
مؤلّف کتا فرهنگ ليات قرآن مینويسد« :فقر بر چهار گونه است6 :ر نيازمنردی عمرومی.
1ر نيازمندی در معيشت و درآمد8 .ر نيازمندی اخالقی0 .ر نيازمندی مخلوق به خالس» (مهرين
شوشتری.)811 :6870 ،
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1ر نداشتن اندوختههای مادّی و معيشتی .بر اين معناست ايرنگفترار خداونرد تبرارک و تعرالی:

681

محمّدجواد طالبی چاری

ب) اقسام غنی
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غنی سه گونه است6« :ر بینياز و سليم المزاج که او را توانايی فراهم آوردن قوت روزانة خود
باشد1 .ر در اصطالح فلسفه ،غنی آن است که ذات و کمال او به ديگری متوقّف نباشد بر خالف
فقير8 .ر در اصطالح تصوّف ،عبارت از مالک تمام ،پ غنیّ بالذّات متحقّس نيست مگر حس را ،و
غنی از عباد کسی است که مستينی است به حس از هر چه ماسوای اوست» (دهخردا ،6877 ،ج
61381 :66؛ معين ،6879 ،ج  .)1007 :1راغب اصفهانی نيز در مورد معانی «غنی» در قررآن و
روايات مینويسد:
6ر بی نياز مطلس؛ اين معنا اختصاص به خدای متعال دارد که در دو آيه ذکر شده است:
الف) «...وَنِّنا اللاهَ لَهإوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدإ ... :و خداوند بکنياز و شايستة هرر گونره سرتايش اسرت»
(الح .)10 /
) «یَا أَیُّهَا الناا إ أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَى اللاهِ وَاللاهإ هإوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیـدإ :ام مرردم شرما (همگرک)
نيازمند به خداييد و تنها خداوند است که بکنياز و شايستة هرر گونره حمرد و سرتايش اسرت»
(فاطر.)69/
1ر کم نياز و دارای احتياجات کم و اندک که آية «وَوَجَدَکَ عَائِلًا فََْغْنَى :و تو را فقير يافت
و بکنياز نمود» (الاّحی ،)3 /و اين سخن رسول خدا (ص) که فرمود« :اَلغِنَی غِنَی النافسِّ» به
همين معنا است.
8ر زيادی دستاوردهها بر حسب گونهگونی مردم که در آيات زير ذکر شده است:
«...وَمَن کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ :...هر ک

که بکنياز است( ،از برداشت حسّ الزّحمه) خروددارم

کند( ،»...النّساء)1/؛ «نِّنامَا السَّبِّیلُ عَلَى الاذِینَ یَسْتَْْذِنُونَكَ وَهإمْ أَغْنِیَاء :...راه مؤاخذه تنها به
روم کسانک باز است که از تو اجازه مکخواهند در حالک که توانگرنرد( »...التّوبره )68 /و «لاقَـدْ
سَمِعَ اللّهإ قَوْلَ الاذِینَ قَالُواْ نِّنا اللّهَ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أَغْنِیَاء :...خداوند ،سرخن آنهرا را کره گفتنرد:
خدا فقير است ،و ما بکنيازيم ،شنيد!( »...آلعمران )636 /و ( »...ر.ک؛ راغرب اصرفهانی،6838 ،
ج 766 :1ر .)767
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رابطة منطقی فقر و غنی در آیه

عالّمه طباطبائی در اين زمينه مینويسد« :نِّذ کَـانَ الغِنَـی وَ الفَقـرُ وَ هإمَـا الوإجـدَانُ وَ
الفُقدَانُ مإتَقَابِّلَینِّ الَ یَرتَفِعَانِّ عَن مَوضُوعِهِّمَا کَانَ الَزِّمإ القَصرِّ السَّابِّ ِّ قَصـرَ آخَـرٍ وَ هإـوَ
قَصرُهإم فِی الفَقرِّ وَ قَصرُهإ تَعَالَی فِی الغِنَی فَلَیسَ لَهإم نِّالا الفَقرُ وَ لَیسَ لَهإ تَعَالَی نِّالا الغِنَی:
چون فقر و غِنی عبارت از فقدان (نداری) و وجدان(دارايی) اسرت و ايرن دو ،دو صرفت متقابرل
يكديگرند که ممكن نيست موضوعی از هردو خالی باشد ،الزمة انحصار فقر در انسان و غنری در
خدا ،انحصار ديگری است که آن عبارت از اين است که انسرانهرا فقرط منحصرر در فقرر (فقرر
محض) و خدا منحصر در غنی (غنای محض) است .ازاينرو ،انسانها به غير از فقر چيزی ندارند
و خدا غير از غنی نيست» (طباطبائی6067 ،ق ،.ج .)80 :67

اقوال مفسّرین فریقین
با مطالعة تفاسير فريقين ،اقوال مفسّرين در ذيل اين آيه را میتوان به هفت دسرته تقسريم
نمود:

4ـ بیان معانی لغوی
به طور کلّی ،اکثر تفاسير در ذيل اين آيه به معنای ليوی کلمرة «فقرراء» و «غنری» اکتفراء
کردهاند .از اين رو ،در اين تفاسير ،کلمة فقراء به معنای «نيازمندان محض» و غنری بره معنرای
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تقابل فقر مم كنات با غنای واجب تقابل عدم و ملكه نيست ،بلكه سلب و ايجا اسرت؛ زيررا
در تقابل عدم و ملكه ،طرف عدم گرچه فاقد هستی و واقعيّت طرف مقابل است ،لريكن شرخص،
صنف ،نوع و يا جن آن از شأنيّت وجدان و دارايی طرف مقابرل برخرودار اسرت ،ولری هسرتی
ممكن واقعيّتی فقيرانه است ،به گونه ای که هر چه از غنای واجب بر آن افاضه میشود ،بر دامنة
فقر و وابستگی او افزوده می گردد ،چندان که فقير در هيچ حالی شأنيّت بهروری از غنا را کره از
اوصاف مختصّ به واجب است ،پيدا نمیکند .از اين رو ،هيچ موجرود امكرانی از لحراظ شرخص،
صنف ،نوع و يا جن قابلِ وجود واجب و غنیّ محض نمیباشد و تحقّس طرف مقابل برای وجود
امكانی محال است .بنابراين ،تقابل اين دو با هم ،تقابل سرلب و ايجرا اسرت نره عردم و ملكره
(جوادی آملی637 :6873 ،ر .)631
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«بینياز مطلس» مطرح شده است و اشاره ای به نوع اسرتدالل و يرا بيران مفهروم خراص در آيرة
شريفه ندارند.
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1ـ وعظ و تذکّر
عدّه ای از تفاسير ،آيه را در مقام وعظ و تذکّر دانستهاند .تذکّر به اينكه همة انسانها محتراج
به احسان خدا و نعمتهای او در همة ساحتهای وجودی و عرصههای زندگی هسرتند .از ايرن
رو ،انسان ،فقير محض و او ،غنی مطلسِ ستوده شده اسرت (ر.ک؛ اندلسری 6018 ،ق ،.ج 10 :6؛
ابن عاشور ،بیتا ،ج 606 :11؛ زحيلی 6011 ،ق ،.ج 1616 :8؛ شراذلی 6061 ،ق ،.ج 1683 :9؛
ثعالبی 6063 ،ق ،.ج 831 :0؛ قاسمی6063 ،ق ،.ج  610 :3و اندلسی6011 ،ق ،ج .)089 :0

9ـ بازگو کردن اوصاف
مؤلّف تفسير نمونه چنين مینويسد« :جمعی از فالسفه اين آيه را اشاره بره برهران معرروف
«فقر و امكان» يا «امكان و وجو » در مورد اثبات «واجبالوجود» دانستهاند .گرچه آيه در مقام
بيان استدالل بر اثبات وجود خدا نيست ،بلكه اوصاف او را بازگو میکند ،ولری برهران مرذکور را
میتوان به عنوان الزمة مفادّ آيره دانسرت» (مكرارم شريرازی و ديگرران ،6839 ،ج  106 :63ر
.)108

1ـ آیه در مقام اظهار منّت و تعجیز بشر
در تفسير انوار درخشان آمده است«یَا أَیُّهَا الناا إ أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَى اللاهِ ...اآلیة» ،مبنی برر
اظهار منّت و تعجيز بشر است از نظر اينكه بشر واجد روح و نيروی عاقله است ،شعاع وجودی او
زياده بر تصوّر است و زياده بر نياز ساير طبقات موجودات نسبت به پروردگار خواهد بود .از نظرر
اينكه بشر خالصه و محصول نظام خلقت است و زندگی او وابسته به مجموع ارکان نظام خلقرت
است ...فقر و حاجت بشر به پروردگار از نظر آن است که بشر مخلوق و آفريده و زمام تدبير او در
حيطة قدرت آفريدگار است و بشر عين ربط و محض حاجت و قائم به کبريايی اوسرت ،چنانچره
ارادۀ او تعلّس بيابد ،بشر را نابود می نمايد .شاهد آن است کره قروام بشرر هرر لحظره بره فريض و
گسترش وجود به طور تجدّد به اوست و لحظه ای دريغ فرمايرد ،محرو و نرابود خواهرد شرد .بره
عبارت ديگر ،فقر محض و حاجت بشر بره آفريردگار زيراده برر نيازهرای طبيعری او ،از نظرر آن
است که اساس زندگی او بر سير و سلوک و حرکرات ارادی و جروهری اسرت کره نيراز آن قابرل
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قياس با نيازهای طبيعی او نخواهد بود ،از جمله آنكه نياز او ابردی اسرت» (حسرينی همردانی،
 6080ق ،.ج  .)166 :68قابل ذکر است که در اين ديدگاه نيز برا تعرابيری ماننرد عرين ربرط و
حاجت محض بودن بشر ،به مفادّ امكان فقری اشاره شده است.

2ـ امکان فقری وجودی
در تفسير اطيب البيان آمده است« :کُلُّ ممكنٍ مُحتَاجٌ؛ «یَا أَیُّهَا الناا إ أَنتُمإ الْفُقَـرَاءإ نِّلَـى
اللاهِ وَاللاهإ هإوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدإ» ،و ممكن لَي ِ صِرف است ،چنانچه گفتهاند :الممکنُ فِـی حَـدِّ
نيستی نيست و او را از جانب علّت آن ،بهرهای از تحقّس و وجود است .بلكه ممكرن ،چنانچره در
وجود و حدوث احتياج به موجد و محدث دارد ،در بقاء هم محتاج است بره آن اسرت ،و بنرا برر
حرکت جوهريّه ،احتياج به افاضة وجود دارد؛ اگر نازی کند از هم فرو ريزنرد قالربهرا» (طيرب،
 ،6873ج  .)000 :8در جلد يازدهم نيز در ضمن تبيين معنرای «حميرد» ،بره نروعی بره مفرادّ
برهان امكان فقری وجودی اشاره نموده است و مینويسد« :معنای حميد اين اسرت کره ذاترا و
صفتاً و افعاالً تمام پسنديده و صحي ،و بجا و به موقع است (همان ،ج.)63 :66
مؤلّف تفسير مخزن العرفان مینويسد« :آيه ،اشاره به همران فقرر ذاتری و ليسريّت وجرودی
ممكن است .خالصه در ممكن هر صفتی و فايلتی يافت شود و منسو به وی گردد ،عَررَ و
خارج از ذات وی است و به عك  ،در واجب هر صفتی و کمالی که نسربت بره آن ذات مقردّس
داده شود ،عين ذات و عين حقيقت آن فرد متعال و عين هويّت مطلقة او خواهرد برود» (برانوی
اصفهانی ،6816،ج  .)6 :8در جلد پانزدهم نيز می نويسد« :شكّی نيست که هر موجرود ممكنری
خواه نبی باشد يا ولی ،مَلَک باشد يا بشر ،هر قدر بزرگوار باشد ،فقير محض است :یَا أَیُّهَا الناا إ
أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَى اللاهِ وَاللاهإ هإوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدإ .از خود هيچ ندارد و هر چه از فاايل و کمراالت
دارد ،از سرچشمة احسان مبدأ عالم ،ترشّحی به وی رسيده است و در اين آيات اشراره بره ايرن
دارد که تو با اين مقام بلندی که احراز نموده ای ،از جهت وجود امكانی ،فقيری و هرر چره داری
از طرف پروردگار توست کره بايرد هميشره نعمرت هرای او را در نظرر داشرته باشری و در مقرام
شكرگزاری برآيی» (همان ،ج .)670 :69
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ذَاتِهِ أَن یَکُونَ لَیسَ وَ لَهإ مِن علّتهِ أَن یَکُونَ أَیسَ :ممكن با توجّه به ذات و حقيقت خود جز
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عالّمه طباطبائی6ضمن تبيين معنای غنی و فقير در آية مذکور ،مالک در فقر و غنا در آيره
را خالس و مدبّر بودن خداوند متعال دانسته که معيار و مالک برهان امكران فقرری اسرت (ر.ک؛
طباطبائی6067 ،ق ،.ج .)80 :67

6ـ برهان امکان و وجوب
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مؤلّف تفسير کوثر ،ضمن بيان تفاوت براهين قرآنی با برهانهای فلسفی ،آية مرورد بحرث را
در مقام بيان برهان وجو و امكان دانسته است و مینويسد« :قرآن کريم در بسرياری از مروارد
مطلب را با بيّنه و برهان بيان کرده ،ولی برهان های قرآن همانند برهان هرای اصرحا فلسرفه و
کالم نيست ...برهان های قرآن به گونه ای است که هم برای عالمان و هرم بررای غيرر عالمران از
مردم عامی قابل استفاده است .بنابراين ،در برهانهای قرآنی نبايد اسلو ها و روشهای معمرول
در فلسفه و کالم را جست و جو کررد ،بلكره ايرن برهران هرا سربک خراصّ خرود را دارد .البتّره
میتوانيم بعای از برهانهای قرآنی را قابل مقايسه و تشبيه برا برهرانهرای کالمری بردانيم .مرا
اکنون به چند نمونه از اين برهان ها اشاره میکنيم :مانند برهان وجو و امكران .در ايرن مرورد
میتوانيم آية پانزدهم سورۀ فاطر را بيان کنيم؛ زيرا در اين آيه به فقر و غنا تصري ،شرده کره از
خواصِّ ممكن و واجب است» (جعفری ،بیتا ،ج .)108 :1

7ـ تبیین وجود رابطی انسان
مؤلّف تفسير بيان السعاده مینويسرد ...« « :وَاللاهإ هإوَ الْغَنِـیُّ الْحَمِیـدإ»؛ بردان کره فقرر و
احتياج در ممكن عين ذات وجودی اوست ،بدين معنا که وجود ممكن وجرود تعلّقری و وابسرته
است ،وابستگی و تعلّس عين ذاتِ ممكن است ،نه آنكه موجود ممكن چيزی و تعلّرس و وابسرتگی
هم صفت او بوده باشد ،لذا اين نحو از وجود ،شأنی جز فقر و ناداری و وابسرتگی نردارد و وجرود
خدای تعالی وجودی است که ذات او از همة ماسوای خود بی نيازسرت .بری نيرازی ماننرد سراير
صفات او عين ذات اوست و اين نحو از وجود ،شأنی جز بری نيرازی نردارد و غنرا و بری نيرازی از
خدای تعالی فراتر نمی رود مگر به سبب خود حسّ تعالی .هر ک که غنا و بی نيازی عين ذات او
باشد ،عَلَیاالطالق حميد و پسنديده است» (خانی و رياضی ،6871 ،ج .)616 :61
مؤلّف تفسير أحسن الحديث مینويسد ...« :یَا أَیُّهَا الناا إ خطرا بره عمروم مرردم ،اعرمّ از
مكذّ و موحّد می باشد ،گرچه روی خطا با مكذّبين اسرت ،مخلوقرات همرة ممكرن الوجرود و
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محتاج به خالس و آفريننده هستند و اگر علّت واجبه موجود نبود ،به وجود آمدن آنها محال بود.
پ همه محتاج به خدا و همگان وجودهای تعلّقی هستند» (قرشی ،6877 ،ج .)16 :6
همچنين ابنقيّم ،ضمن تبيين علّت احتياج ممكن به علّت ،برر اسراس آيره بيران مریکنرد،
مالک احتياج ممكن به علّت نه حدوث متكلّمان و نه امكان فالسفه است ،بلكه فقر ذاتی ممكرن
است که آيه در صدد بيان آن است .بنابراين ،صرحي ،ايرن اسرت کره بگروييم امكران و حردوث
مالزم اَند و هر دو دليل احتياج و فقر عالم هستی به خداوند متعالاَنرد .چنانچره مرینويسرد« :و
المقدّسه ،و حقيقتِه أنّه غنیّ حميد» (ابنقيّم جوزی6068،ق.)087 :.
نكتة قابل ذکر ،از آنجا وجود رابطی بودن يكی از اصول برهان امكان فقری است ،میتوان به
نوعی ،تفاسيری را که آيره را بيران کننردۀ وجرود رابطری مخلوقرات نسربت بره خداونرد متعرال
دانستهاند ،در شمار تفاسير بيانکنندۀ برهان امكان فقری هم به حسا آورد.

مفادّ و محتوای آیه
آیة اهلل جوادی آملی در چندين کتا اين آية شريفه را مورد بحث و بررسی قرار داده اسرت
که با جمعبندی آنها میتوان مفادّ و ثمرات پن گانة زير را از آية شريفه برداشت نمود.

4ـ وجود فقر مطل نشانة هستی غنیّ مطل
ايشان مینويسد« :فقر و نياز ذاتی موجودات امكانی ،نشانهای روشن برر هسرتی آن موجرود
بینياز است و ناپايداری آنها نشانة وجود تكيهگاه خود پايدار ،برای آنهاست .شايد آيرات زيرر برر
اين معنا داللت داشته باشد :یَا أَیُّهَا الناا إ أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ ...وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللاهِ بِّعَزِّیزٍ» (جوادی
آملی.)16 :6837 ،

1ـ دعوت به خودشناسی برای شناخت خداوند متعال
ايشان يكی از راههای معرفت اهلل را خودشناسی دانسته اند و اين آيه را يكی از آياتی دانسته
که انسان را دعوت به خودشناسی برای رسيدن شناخت خداوند متعال میکند .ايشان در تبيين
انواع راه اَنفُسی مینويسند« :انسان با تفكّر در ذات و صرفات و افعرال خرود بره ذات و صرفات و
افعال مبدأ هستی پی میبرد  ....دقّرت و تفكّرر در ايرن گونره سرؤاالت« :أَوَلَـمْ یَتَفَکاـرُوا فِـی
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المقصود أنّه سبحانه أخبرَ عن حقيقة العباد و ذواتهم بأنّها فقيرة إليه سبحانه کما أخبررَ عَرن ذاتِرهِ
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أَنفُسِهِّمْ( »...الرّوم ،) 3/انسان را به حقيقت ،سراپا فقر و نياز خودآگاه میکند؛ «یَا أَیُّهَا الناـا إ
أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَى اللاهِ وَاللاهإ هإوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدإ» و پيجويی پاسج صرحي ،آنهرا ،او را بره خردا و
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ربوبيّت او رهنمون می سازد .انسان متفكّر از فقر و نياز ،ضعف و عجز ،جهرل و نرادانی ،امكران و
حدوث خود به غنا و بی نيازی ،قوّت و قدرت ،علم و دانايی ،وجو و قديم برودن خرالس و مردبّر
خود پی میبرد و از اينكه میبيند تصميمهای جدّی او نقض میشود و بسياری از خواستههايش
جامة عمل نمیپوشد ،نشانههای خدا را در درون خود مریيابرد» (جروادی آملری ،6837 ،الرف:
607ر.)601

9ـ تبیین مرز جدایی صفات خدا از مخلوقات
ايشان ،در بخش ديگردر بحث «محكمات قرآن در صفات ذاتی» به پن آيرة کليردی اشراره
می نمايند که سومين آنها ،آية مورد بحث ماست .ايشان مینويسند« :خدا در هر سه مقام ذات و
صفات و افعال ،غنیّ محض است و ديگران در هر سه جهت فقير .اگر در کريمة فوق ،تنها از فقر
انسان ياد شده ،بدان جهت است که تنها انسان سوار بر مرکب تكبّرر و غررور اسرت و بايرد او را
متوجّه فقر خود کرد تا از اين مرکب پياده شود و يا بدين علّت است که اگرر خليفةةاهلل و کسری
که از کرامت الهی برخوردار است ،فقير محض باشد ،ديگران به طور مسلّم فقيرند .وصرف غنرای
حس ،از تنزيههايی است که هر جا تشبيهی در کار باشد ،در کنار آن مطرح میشود .انحصار غنرا
در خدا و اختصاص فقر به غير او ،مرز جدايی صفات خدا از صفات مخلوقات اسرت و بره تعبيرر
دقيس تر ،ديگران در ذات و صفات و افعال خويش ،تنها مظهر غنیّ بالرذّات هسرتند .پر هرگرز
نمی توان چيزی را در رديف خدا و شبيه به او دانست و او را به صورت تشبيه بدون تنزيه وصف
کرد» (همان130 :ر.)138

1ـ حرّیّت و وارستگی
همچنين در تبيين «رهاوردهای موحّدان» سومين رهاورد را با توجّه بره آيرة مرورد بحرث،
«حرّيّت و وارستگی» دانستهاند و مینويسند« :انسان در پرتو توحيد خدا ،افزون بر رسريدن بره
نيازهای خود ،از کرامت و حرّيّت نيز که بزر ترين موهبت الهی است ،برخوردار میشرود و بره
وارستگی بار می يابد .توضي ،اينكه انسان ذاتاً فقير است و اين نياز ،حدوثاً و بقائاً همة شئون اورا
فرا گرفته اسرت؛ «یَا أَیُّهَا الناا إ أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَى اللاهِ وَاللاهإ هإوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیـدإ» .ايرن فقرر و
نياز ،انسان را به عبوديّت و بندگی سوق میدهد .همة موجودات و از جمله انسران تكوينراً بنردۀ

امكان فقری؛ جامعترين معنا در آية  69از سورۀ فاطر

608

خدا هستند ،ولی انسان در عالم تشريع مختار است که موحّد و بندۀ خدا باشد يا آلهرة ديگرر را
برگزيند و مشرک گردد ،ولی بايد بداند که از غير خدا کاری ساخته نيست و تنها خداسرت کره
همة شئون انسان و جهان را کفايت می کند؛ زيرا علّت کافی نبودن موجودی برای رفع نياز چند
جهت است که همگی آنها از صفات سلبيّة خدای سبحان است:

2ـ مقوّم بودن فقر نلی اهلل در انسان
مؤلّف کتا فطرت در قرآن در اين زمينه مینويسد« :خدای سربحان کره آفريردگار انسران
است ،فرمود« یَا أَیُّهَا الناا إ أَنتُمإ الْفُقَرَاءإ نِّلَى اللاهِ .»...همة انسانهرا فقيرر و نيازمنرد بره خردا
هستند .از اين آيه استفاده می شود که فقر به خدا ،مقوّم انسان است و اگر فقرر بره خردا مقروّم
درونی انسان بود ،دين خدا رافع اين فقر است و بره عنروان عرينالحيةاة و آ زنردگانی اسرت»
(همان.)693 :6813 ،
بنابراين ،از همة اين دستاوردها ،اين نكتة اساسی به دست می آيد که اين آية شرريفه فقرط
در مقام اثبات يک امر واحد يا بيان برهان و استدالل واحد نيست .اين مطلب با توجّه به اين که
قرآن ،کالم و وحی الهی و دارای بطون متعدّد معنايی است ،قابل اثبات اسرت .ولری نكترة قابرل
ذکر آنكه ممكن است ظهور اين آيه در اثبات امكان فقری که ساير دستاوردها با توجّه بره آن و
با محوريّت آن قابل استنتاج هستند ،بيشتر است .از اين رو ،میتوان گفت که جامعترين معنرا و
يا کليدیترين معنا در آية فوق ،معنای امكان فقری است.

امکان فقری و تفاوت آن با امکان ماهوی
برای تبيين اين بحث ،به چند مطلب اشاره میگردد.
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الف) جهل به نيازهای موجودات و از جمله انسان.
) با فر عالِم بودن به نيازها ،ناتوانی در برطرف کردن آن.
ج) بخيل بودن با فر ِ داشتنِ علم و قدرت ...اگر در پرتو توحيد ،همة شئون انسران تحرت
تدبير خدا قرار گرفت و خدا وی را کافی بود ،ديگر چيزی موجب زوال حرّيّرت او نخواهرد شرد»
(همان.)911 :
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4ـ تعریف امکان ماهوی و فقری
امکان ماهوی ()Essential Possibility
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هر ماهيّتی ذاتاً نسبت آن به وجود و عدم يكسان است و به اصطالح فنّی ،نسبت به ايرن دو
ال به شرط است .اين ويژگی يعنی استواء نسبت به وجود و عدم را که در هر ماهيّتی ثابت است،
«امكرران خرراص» مررینرراميم و چررون ايررن صررفت ،صررفت ماهيّررت اسررت ،آن را «امكرران
ماهوی»میخوانيم.
امکان فقری و وجودی (()Existential possibility)Possibility in the sense of Need
مالّصدرا می گويد« :بر اساس اصالت وجود ،ما نبايرد معلرول را نسربت بره علّرت «مررتبط»
بناميم ،بلكه معلول عين«ربط» به علّت اسرت و نيرز نبايرد معلرول را نسربت بره علّرت «فقيرر»
بخوانيم ،چه معلول عين«فقر»است (صدرالمتألّهين شيرازی6060 ،ق ،.ج71 :6ر .)77
از اين رو ،بر اساس تحليل مالّصدرا از علّيّت ،بين «وجود معلول» و «ربط به علّت» هوهويّت
برقرار است و به حمل «هوهو» بايد گفت«:وجود معلول همان ربط به علّت است» ،نه اينكره بره
صورت حمل «ذو هو» بگوييم« :وجود معلول دارای ربط بره علّرت اسرت» .مالّصردرا ايرنگونره
ربطيّت وجودی را «امكان فقری» ناميد و مدّعی شد کره «امكران» بردين معنری ،صرفت نَفظر ِ
«وجود» است و نه صفتِ ماهيّت.

1ـ جایگاه این بحث در فلسفه و کالم
حدوث ،امكان ماهوی و امكان فقری ،مفاهيم سهگانهای هستند که در بحرث علّرت احتيراج
ممكن به علّت در فلسفه و کالم اسالمی مطرح مریشرود .متكلّمرين برر مبنرای حرادث زمرانی
دانستن عالَم ،در اين بحث قائل به حدوث زمانی ،و حكما بر مبنای اعتقاد به قِدَم زمانی دانستن
عالَم ،تا قبل از مالّصدرای شيرازی ،و بر اساس ال اقتاائيّت و تساوی ماهيّت نسبت بره وجرود و
عدم که از آن به امكان تعبير میکنند ،مناط احتياج ممكن به علّت را همين امكان ماهوی بيان
کرده اند .اين دسته از حكما بر مبنای اصالت ماهيّرت و اعتباريّرت وجرود مریگوينرد چرون هرر
ماهيّتی نسبت آن به وجود و عدم ،مساوی است در خروج از حدّ استوا و تلبّ به وجود ،محتاج
به مرجّحی است که همان علّت است .گرچه مالّصردرا در بسرياری از کترا هرای خرود از برا
مماشات با قوم و تساوی بودن هر دو در نتيجه ،از نظريّة امكان ماهوی در برابرر حردوث زمرانی
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دفاع می کند ،ولی رأی اختصاصی او بنا بر تصري ،خرودش در مواضرعی ديگرر از کترا هرايش،
همان امكان فقری است .وی بر اساس اصالت وجود و اعتباريّت ماهيّت ،منراط نيراز ممكرن بره
علّت را وجود ممكنات بيان کرده است و اين مالک به معنای تعلّقی بودن وجود ممكنرات بروده
که وی از اين امر به امكان فقری تعبير میکند.
بیان مطلب :موجود دو قسم است6 :ر موجودی که هستی از حاقِّ ذات او انتزاع میشرود و

9ـ سیر از امکان ماهوی به امکان فقری
دو نكته در اين مطلب مدّ نظر است :الف) از امكان ماهوی به امكان فقری منتقل میشرويم.
آیةاهلل جوادی آملی مینويسند« :پيگيری و تحقيس در امكان ماهوی ،انسان را بره سروی امكران
فقری راه می برد و امكان فقری زمينة شكل گيری برهانی برتر را در اثبات وجرود واجرب فرراهم
می آورد .اصالت وجود و اعتباری بودن ماهيّرت ،واقعيّتری اسرت کره انتقرال از ماهيّرت و امكران
ماهوی به وجود و امكان فقری را ضروری میسازد؛ زيرا بر مبنای اصالت وجود ،ماهيّت از مروارد
جعل ،افاضه ،علّيّت و نظائر آن خارج است و جز به تبع وجود محقّس نمیشود» (جروادی آملری،
636 : ،6873ر.)676
بنابراين ،حرکت و انتقال از امكان ماهوی به امكان فقری ممكن است نه برالعك  ،و امكران
فقری زمينة اثبات واجب است نه امكان ماهوی .از اين رو ،امكان ماهوی با واسطه مریتوانرد برر
اثبات واجب داللت کند.
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عين هستی است1 .ر موجودی که هستی از حاقّ ذات او انتزاع نمریشرود و بنرا برر ايرن ،عرين
هستی و هستی صِرف نيست .به قِسم اوّل ،هستی محض ،وجود نامحردود و واجرب بالرذّات نيرز
اطالق می شود و حقيقت اين قِسم از موجودات ،استقالل اسرت .بره دومرين قِسرم نيرز هسرتی
محدود و واجب باليير میگويند .در اين قِسم أخير ،دو چيز يعنی يک ذات و يک ربرط بره غيرر
نداريم ،بلكه ذات اين موجود عين ربط و تعلّس به غير است؛ يعنی اصل وجود آن تعلّقی است .از
اين رو ،اين موجود قبل از تعلّس به علّت ،هيچ نوع تحقّس و وجوبی نداشته ،بلكه همه را از ناحية
علّت کسب کرده است ،لذا تمام حقيقت آن عين تعلّس به علّت است و اين همان معنای «امكان
فقری» در ماسوی اهلل است.
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1ـ تساوی در نتیجه
نتيجة امكان ماهوی اين است که ممكن برای موجود شدن نيازمند مرجّحی خارجی است و
مرجّحی که آن را از حدّ استوا خارج کند ،مبدأ فاعلی است که بدان وجود عطا میکند .بنابراين،
از احتياج ماهيّت به مرجّ ،،نيازمندی موجود ممكن به وجود استنتاج می شود که همين مطلب
از مفادّ و محتوای اصلی امكان فقری است.
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2ـ غیر دائمی بودن وصف امکان ماهوی
وقتی ماهيّتی موجود شد ،ديگر متّصف به امكان ماهوی (تساوی نسربت بره وجرود و عردم)
نخواهد بود ،ولی به طور دائم ،متّصف به امكان فقری است .از اين رو ،امكان فقری ،وصف دائمی
غير قابل زوال هر موجودِ ممكن است.

6ـ الزم ذاتی بودن امکان ماهوی برای ماهیّت
احتياج و امكان ماهوی اگرچه الزم ذات ماهيّت هستند ،ليكن خارج از دايرۀ ذات و ذاتيّرات
آن می باشند (يعنی معنای امكان ،جن يا فصل هيچ ماهيّتی نيسرت) و احتيراج و نيرازی کره
برای وجودهای معلولی اثبات میشود ،عين ذات به معنای هويّت و واقعيّرت آنهرا مریباشرد ،نره
ذات به معنای ماهيّت و به تناسب اين احتياج ،نوع ديگری از امكران کره زايرد برر ذات معلرول
نيست ،اثبات می شود و اين نوع از امكان که همانند احتياج و نياز مربوط به آن ،عين ذاتِ شیء
ممكن و محتاج است ،امكان فقری ناميده میشود .از اين رو ،امكان فقری عين همان احتيراج و
فقری است که در ذات معلول جای دارد» (همان.)676 :

7ـ داللت امکان فقری بر غنای ذاتی واجب
حاور فقر در متن هستی فقيرانة وجوداتی که با ماهيّت قرين هستند و ماهيّت از محردودۀ
آنها حكايت میکند ،هر نوع نفسيّتی را از آنها سلب میکند و واقعيّت آنها را بره صرورت معرانی
حرفی که عين ربط و تعلّس به غير هستند ،درمی آورد .معنای حرفی ،معنايی است که به تنهايی
فاقد معناست و همة مراد و معنايی که از آن فهميده میشود ،در پناه تعلّس و ارتباط به غير و از
ناحية غيری است که حرف به آن پيوند دارد و آن غير که به حرف معنا میبخشرد ،حتمراً يرک
معنای اسمی است ...همة وجودات امكانی بر اين مبنا ،آيت و نشانة حقيقتی هستند که منرزّه از
فقر و نياز است و بینيازی و غنا در متن ذات و هويّت آن مستقر است (همران 638 :و  .)630از
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اين رو ،بر اساس آية شريفة مورد بحث ،خداوند متعال همان حقيقرت صرمد و برینيراز اسرت و
ماسوای او ،دارای هستی فقيرانه و محتاج به او هستند.

2ـ ناشناخته بودن برهان امکان فقری در نزد فالسفة غرب

3ـ امتیازهای برهان امکان فقری
اين برهان نسبت به ديگ ر براهين اثبات وجود خدا دارای دو مشخّصة ويژه است :الف) دارای
نتاي و آثار بيشتر ) .مبرّا بودن از نقائص و کاستیهای ديگر براهين .از اين رو میتوان گفرت:
6ر امكان فقری بر خالف برهان حدوث مقيّد به موجودات مادّی نيست و با نظر به مجرّدات نيرز
اقامه میشود1 .ر ا ين برهان بر خالف برهان نظم ،با تحقّس يک شیء و با قطع نظر از همراهرانی
که در کنار او هستند و هماهنگی آنها ماية نظم است ،تماميّت پيدا میکند8 .ر ايرن برهران برر
خالف برهان حرکت ،حدوث و نظم ،مستقيماً به اثبات مبدأ واجب میپردازد0 .ر امكران فقرری
در مقابل امكان ماهوی ،بینيازی آن از استحالة دَور و تسلسل آشكارتر است؛ زيرا با اقامة برهان
امكان فقری ،ابتدا مبدأ واجب اثبات می شود و از آن پ محدوديّت سلسلة وسائطی که سببيّت
و علّيّت مطلقة واجب را ارائه میدهند ،اثبات میگردد (ر.ک؛ همان.)633 :

نتیجهگیری
6ر منظور از فقر و غنای در آية شريفه ،فقر و غنای در وجود است .از اين رو ،همة ماسوا اهلل
و به ويژۀ انسان دارای هويّت و حقيقت ،فقر محض وجودی است و خداوند متعال تنهرا موجرود
غنیّ بالذّات است.
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برهان امكان ماهوی از طريس آثار حكمای مشّاء به آمروزشهرای کالسريک حكمرای قررون
وسطی راه پيدا کرده است .امّا برهان امكان فقری که حاصل دقّتهای عقلی حكمای متألّه است
و به مدّت چهار قرن در مدار اصلی آموزش های فلسفی شريعی قررار دارد ،همچنران در مروطن
اصلی خود از نشاط و شادابی بهرهمند است و ذهنيّت آشفته متفلسفين و تراريجنگراران فلسرفة
غر که با دوری از تفكّر عقلی در اسارت شكّاکيّت بسريط و مرکّرب ،آشركار و پنهران ناشری از
حاکميّت ح گرايی قرار گرفتهاند ،از آشنايی با اين برهان تاکنون محروم مانرده اسرت (همران:
.)633
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 1ر بهترين معنا که جامع و دربردارندۀ همة معانی بازگو شده ،توسّط مفسّرين در ذيرل آيرة
شريفه باشد ،معنای امكان فقری (وجودی) است.
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8ر بر اساس امكان فقری ،همة ممكنات در تمام عوالم وجودی دارای فقر وجودی هسرتند و
اين صفت زايل شدنی نيست و به همين دليل ،اين فقر إلی اهلل ،مقوّم ذات همة موجودات ممكن
به ويژه انسان است.
0ر نتيجة برهان امكان فقری اين است که وجود فقير بدون اتّكاء به موجود غنی نمریتوانرد
تحقّقی داشته باشد .بنابراين ،تحقّس وجودات امكانی دليل بر ثبروت موجرودی اسرت کره غنریّ
بالذّات است و مبدأ هستی تلقّی می شرود؛ زيررا اگرر سلسرلة موجرودات فقيرر و وابسرته را نيرز
نامحدود بچنداريم ،بدون فر وجود موجودی غنیّ بالذّات که عرين هسرتی اسرت ،نمریتروانيم
تحقّس موجودات عالم را توجيه کنيم.
9ر از ديدگاه فلسفة مالّصدرا که بر اساس اصالةالوجود استوار است ،امكان فقری به معنرای
فقر وجودی سرتاسر عالم هستی به جز ذات واجب را فراگرفته است و کُلّ ماسوای حس ،نسربت
به آن ذات ،ربط محض و فقر صرفاَند و شأنی از شئون و جلوهای از جلوات و مظهری از مظراهر
آن جلیّ بالذّات و ظاهر مطلس شمرده میشوند.

پینوشتها
6ر چنانکه مینويسند« :فَاهللُ سُبحَانُهُ غَنِیٌّ بِالذَّاتِ لَهُ أَن يُذهِبَهُم وَ يَستَينِی عَرنهُم وَ هُرم فُقَررَاءٌ
بِالذَّاتِ لَي َ لَهُم أَن يَستَينُوا عَنهُ غَيرُهُ ،وَ المِالَکُ فِری غَنَراهُ تَعَرالَی عَرنهُم وَ فَقررُهُم أَنَّرهُ تَعَرالَی
خَالِقُهُم وَ مُدَبِّرُ أَمرَهُم وَ إِلَيهِ اإلِشَارَةُ بِأَخذِ لَفظِ الجَالَلَةِ فِی بَيَانِ فَقرِهِم وَ بَيَانِ غَنَاهُ .فَيَعُودُ مَعنَری
الكَالَمِ إِلَی نَحوِ مِن قَولِنَا :يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُم بِمَا أَنَّكُم مَخلُوقُونَ مُدبرُونَ لِلَّهِ الفُقَرَاءِ إِلَری اهللِ فِريكُم
کُلُّ الفَقرِ وَ الحَاجَةِ وَ اهللُ بِمَا أَنَّهُ الخَالِسُ المُدبِرُ ،اليَنِی الَ غَنی سِوَاهُ :پ

خدای سربحان از حيرث

ذات ،غنی است .او میتواند همة انسانها را از بين ببرد ،چون از آنها بینياز است و آنان از حيث
ذات محتاج هستند .از اين رو ،نمیتوانند به چيزی غير از خدا ،از خردا برینيراز شروند و مرالک
بی نيازی خدا از خلس ،و نيازمندی خلس به خدا اين است که خدا خالس و مدبّر امور خلس است و
آوردن لفظ جاللة «اهلل» اشاره به فقر خلس و غنای خدا دارد .در نتيجه ،برگشرت کرالم بره ايرن
گفتار است که بگوييم  :هان ای انسان ها! شما به جهت اينكره مخلروق و امورتران مرورد تردبير
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خداست ،فقراء و محتاج به اوييد .در شما همه گونه احتياج هست و خدا بدان جهت که خالس و
مدبّر است ،غنیّ است و به غير او کسی غنیّ نيست» (طباطبائی6067 ،ق ، .ج .)80 :67
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