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چكیده
دو واژة «ثرو و فقر» واژگانی هسالتند که همواره در مطالعا معناشالناسی از آن دو
به عنوان واژگان مقابل یاد میشالالود .این دو واژه در متون اسالالالمی از بسالالامد باالیی
برخوردارند .ثرو و فقر عالوه بر قرآن کریم در احادیث وروایا بهویژه روایا علوی
نیز به کرا ذکر شالالدهاند .این در حالی اسالالت که لغتشالالناسالالان همواره به بیان
مضالالمون لغوی این دو اکتفا کردهاند و دیگران حداکثر از منظر دسالالتورا اخالقی
درباره این دو مفهو به گفتگو پرداختهاند .الگوی «مربع نشالالانهشالالناسالالی» یكی از
الگوهای مكت نشالالانهشالالناس الی پاریس و روش الی برای بازنمود ژرفسالالاخت معنایی
متن ،مبتنی بر رواب تقابلی اسالت که توس الگیرداس گریماس تبیین شده است.
در این پژوهش سالالالعی بر آن اسالالالت تا با بهرهگیری از این مربع ،گفتمان میان دو
مفهو بهظاهر متقابل «ثرو » و «فقر» تبیین شالالود .در این پژوهش حد مشالالتر
«ما » در نظر گرفته شالالده اسالالت؛ بنابراین ثروتهای دیگر همچون عقل و غیره که در
روایا به آنها اشالالاره شالالده اسالالت موضالالوع این پژوهش نیسالالت .در این راسالالتا واژگان
جانشالین دو کلمه «ثرو و فقر» بر اساس مربع نشانهشناسی گریماس مورد واکاوی
قرار گرفتهاند .حاصالالل بررس الیها این اسالالت که ثرو و فقر فق بر اسالالاس مفهومی
مقالابالل هم هسالالالتند و واژگان دیگری به عنوان واژگان جانشالالالین وجود دارند که
نشاندهنده درجا فقر و ثرو میباشند.
واژگان کلیدی

abbasi.a@qhu.ac.ir
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روایا علوی ،نشانهشناسی گفتمان ،مربع نشانهشناسی ،گریماس ،ثرو  ،فقر.
 .1مقدمه و بیان مسئله

اطنمعنت «نشننهشانس » مزجؤیه دمنشهن جدید در دنرن اعنصا مستم می دمنش هه ومکنو نظن هن
نشننهم ا پادمزد و ا توم آ رم مزجؤیه دمنشهن روزآاد در دنرن اعنصا لیم ههحسنب آورد (پنکتچ
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و دیگام 1365 ،ا .)33 ،پرشخخافت سخخایع لیوا االل دمنش نشخخننهشخخانسخ در دنرن اعنصخخا ماکنننت
جخدیخد رم پخدیخد آورد و اطخنمعخه زهن دی و اتو دیا رم ومرد ااحیه نویا سخخخنخته مسخخخت (صخخخفو ،
1313ا .)3/1 ،می مهزمرهن جدید و دمنشهن نوی گستا م نو و مفقهن اعانی جدید رم فامرو
احققن قامر ا دهد .هه ورکی ا توم گفت هاا گرا مز دمنشهن روزآاد اوج ا شخخود مز یکس خو
هام هسخط دمنش نشننهشانس مز ظافرت اتو دیا مستفند شود و مز سوی دیگا زاراههن جدید در
تحیرل اتو دیا گشخخخود شخخخود .در می ارن  ،پهوهش حنضخخخا ها رویکاد «نشخخخننهشخخخانسخخخ گفتؤن »
آ چان که در اکت نشخننهشخانسخ پنریس دنبنل ا شخود ،تکره دمرد .ممگو «ااهع نشخننهشخانس » که
مومر هنر توسخخط ممگرادما یومر گایؤنا 1اطاح شخخد ههلاوم ممگو ااتن  ،هنزنؤود مز ژرفسخخنخت
اعانی ات  ،ابتا ها رومهط تقنهی پوین رم ههدست ا دهد.
اجؤولخه رومینت ههجن انند مز مهلهرت  و در می پهوهش رومینت لیو مزجؤیه اتون هسخخختاد
که ا توم هام تحیرل دمد هن دیا س امهب هه آ اامجعه کاد و هن مسخختفند مز دمنشهن روز ،هاخ
افنهرم دیا رم در هستا آ ومکنو نؤود.
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دمنشخخخؤاخدم در ول سخخخنمرخن اتؤخند مز رواهن گوننگون هام فام اعنن ومژگنن مسخخختفند
کاد مندم اامتای می شخخرو هن هاا هاد مز فاهاگهن مغت هود مسخخت .هام نؤونه در ول تنریخ هشخخا
توجانت زیند هه اسخالیه «ثاوت» وجود دمشخته مست و ابنحث مغو هسرنر نرز در می خصو

صورت

گافته مسخت .ومکنو می اوضخوش ها مسخنا لیم نشننهشانس و هن تکره ها «ااهع نشننهشانخت » اوضوش
مصخخی می پهوهش مسخخت .دقت در می ومژ ین ههلبنرت دیگا می افاو نشخخن ا دهد که مصخخل «ثاوت»
مزجؤیخه اومرد مسخخخت کخه ومژگخن اتعخدد ها آ دالمخت ا کااد هه هؤر دمرل مز فاد ثاوتؤاد هن تعنهرا
انتیف هؤچو ااعم ،اتاف ،غا و غرا یند ا شخخخود و ممبته می اعنن هنهم تفنوتهنی دمشخخخته و ها
یک هرننگا درجنت مز ثاوت هسختاد .در ارن اعنن وکاشد هام ومژ «ثاوت» ،کیؤه «فقا» ههلاوم ومژ
1 .Greimas Algirdas Julien
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اقنهل پاهسخخنادتای کنرهاد رم دمرد .هه ور که گفتهمند «ممغا ضخخد ممفقا»م می در حنم مسخخت که خود
افاو «فقا» نرز هن ومژگن اتعدد هرن ا شخود .کیؤنت انناد سخن ل ،اسکر  ،استکر  ،فقرا ،هن س و
هسرنر ومژگن دیگا در حنمت مسم فنلی رسنناد افاو فاد هستاد که هن درجنت اتفنوت هه فقا ابتال
شخد مسخت .هه دیگا سخن در کتنبهن مغت ومژگنن که رسننادة می اعان هنشاد هسرنرند .در هاخ اتو
دیا مزجؤیه در کال لیو نرز می نکته ههچشم ا خورد

یعا «و هدم هه حنل کسخ که فقام و اسخنکر و سخن ال و احاوان مز حق و ورشکستگن و مز
رم انندگن در پرشگن خدموند شنک و دشؤ مو هنشاد!» (سردرض

 ،نناه )26

می پهوهش سخع دمرد هن هاا گرا مز ااهع نشننهشانس گایؤنا ،هه تبرر گفتؤن ارن دو افاو
هخهظخنها اتقخنهل «ثاوت» و «فقا» هپادمزد و هه می سخخخممل پنسخخخخ دهد که فاآیاد دالمت ومژ «ثاوت» در
گفتؤن رومی ههخصخو

رومینت لیو ها مسخنا «ااهع نشخننهشخانسخ » چگونه مست؟ و می دالمتهن مز

نگن گفتهپادمز ،حضات لی  ،چگونه مرزینه ا شود؟
می جستنر مز آ جات که تالش در نحوة ههکنرگرا یک مز ممگوهن نشننهشانس در حوز اطنمعنت
حدیثپهوه مست دمرم مهؤرت ویه مستم ههلالو دست آوردهن می پهوهش در تبرر نوش نگاا

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس
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حضات لی  هه اسالیه ثاوت رمهگشن خومهد هود .در یندکاد مز سنهقه می پهوهش الز هه وکا مست که
افنهرؤ انناد فقا و غان ههصورت اجزم ین هنهم ،هنرهن اورد هارس قامرگافتهمند که آخای آ هن اقنمهم
مست مز محؤد پنکتچ و دیگام هن لاوم «هنزتفسرا ومژگن «فقا و غان» در قاآ کایم هن تکره ها زاراههن
منسن شانخت سنخت افاو » .مان می دو ومژ تنکاو ها مسنا ممگو ااهع اعانی اوردهارس قامر
نگافتهمند .می نوشتنر هه دنبنل مثبنت ین نف اعنن انتیف ومژگنن نرستم چه میاکه پهوهشهن اتعدد
درمی هنر نگنشته شد مستم هیکه سع ها آ مست تن اعنن انتیف می دو هن هاا گرا مز لیم
نشننهشانس گفتؤن هارس شود و سنزوکنر تومرد اعنن و مرتبن ارن آ هن درینفت شود.
 .2مبانی نظری

در هنش ابنحث نظا می پهوهش ننست شبکه اعانی فقا و ثاوت ههمجؤنل اورد هارس قامر ا گراد.
در مدماه قبل مز هارس گفتؤن «ثاوت و فقا» ها مسنا ااهع نشننهشانس گایؤنا ،ابنحث نظا ااتبط
هن نشننهشانس گفتؤن  ،و هؤچار نظایه گایؤنا در خصو
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ااهع نشننهشانس تبرر خومهد شد.
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 1 .9شبکه معنایی ثروت و فقر

هام تبرر شبکه اعانی دو ومژ فقا و ثاوت ننست ومژ ثاوت هارس ا شود
ثروت :پاتکامرتای ومژ م کخخه ها افاو ثاوت دالمخخت دمرد ومژ «غا » مسخخخخت .پ جوی نظامت
مغتشخخانسخخن دورم کا نشخخن ا دهد که مصخخرلتای اعان اند غا  ،تومنگا و ثاوتؤاد دمنسخخته
َ
شد مست .خیرله محؤد در تعایف فاد غا ا گوید «ممغا وو مموفا» (فامهرد )361/3 ، 1313 ،
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نکته قنهلتوجه در توضخخرد می ومژ آ مسخخت که ومژ شخخانسخخن هسخخرنر هام تبرر می ومژ مز افاو

141

اقنهل آ نرز هاا هاد مند و هرن کاد مند که «ممغا ضخخخد ممفقا» (مه درید )284/2 ، 1998 ،ممبته هاگن
اخند «غا » هن حاف مضخخخنفه «ل » اتعد شخخخود ،مز ااظا افسخخخای قاآ  ،زاراه مختصخخخن

اعان هه

«اننعشد » ین «کفنیت کاد » رم فامهم ا آورد ( باس 1335 ،ا)204/2 ،
هاخ دیگا مز ومژگخن نرز وجود دمرند که ههلاوم ومژگن جننشخخخر ا توم مز آ هن یندکاد .مغی می
کیؤخنت هخهنول ها افاو فاد ثاوتؤاخد دالمخت ا کااد .هام نؤونه ا توم هه «ااعم»« ،اتاف» ،و غرا
مشخنر کاد .الز هه وکا مست که در مدماه می پهوهش ههجات پاهرز مز م نمه کال و هانها ضاورت ،تحیرل
ومژگنن هاخ مز می اومرد وکا خومهد شد.
فقر :پ جوی سخخخنخخت «فقا» در زهخن لاه نشخخخن ا دهخد که مغی مغتشخخخانسخخخن اسخخخیؤن
احور تای اعاخن ومژ «فقا» رم محترخنج و نرخنزااد دمنسخخختهمندم «ممفقا ممحنجة» (فامهرد ،1313 ،
163/5م ایح 1336 ،ا .)241/3 ،در ارن مغتشخخانسخخن آنچه تأکرد هرشخختا رم هه خود مختصخخن
َْ
ّ
دمد مسخخت توجه هه اعان اقنهل می ومژ مسخخت «ممفقا ضخخد ممغا » (مه درید313/ 5 ، 1661 ،م مه
ااظور.)51/6 ، 1313 ،
مه فنرا می کیؤه رم مز ریشخه سهحاف (ف ر) ا دمند و اعتقد مست می ریشه ها جدمی مز چرز ،
ََ
َ
خوم لضخو مز آ هنشد ،خوم نبنشد ،دالمت دمرد (مه فنرا .)333/3 ، 1366 ،هاخ نرز فقا و فقا هه
اعاخن سخخخورمخ رم در یخک خننومد اعانی جن دمد مند و اعانی اشخخخنهه هام آ درنظا گافتهمند .در هؤر
رمسختن مز سخورمخهن ستو فقامت نن هاد و گفتهمند فقرا مز آ جات فقرا مست که گوی ااا هن پشت
مو شکسته مست (مه درید313/5 ، 1661 ،م رمغ مصفانن .)535 ، 1315 ،
در جاخت یخندکاد مز ومژگن جننشخخخر که هرن کااد افاو ندمر و ه چرز و محترنج هسخخختاد س در
حنمت مسم فنلی خخخخ ومژگنن چو فقراُ ،اؤیق ،اسکر  ،استکر  ،سن ل ،هن س و دیگا ومژگن رم ا توم
نن هاد .در مدماه می پهوهش تحیرل ومژگنن هاخ مز آ هن وکا خومهاد شد.
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 9 .9نشانهشناسی گفتمان

نشخننهشخانسخ لیؤ مست که هه اطنمعه نظن هن نشننهم نظرا زهن هن ،رازگن هن ،نظن هن لالات
و غرا ا پادمزد( .گراو1313 ،ا )13،هاخنهامی سخخخند تای تعایف نشخخخننه لبنرت مسخخخت مز اجؤولهم
دوگننه اتشخخکل مز یک افاو و یک صخخورت آومی (دیاه سخخ 1313،ا )55 ،و نشخخننه یک ومحد اعاندمر
مسخخت که ههلاوم «مشخخنر گا» ها چرز جز خودا تعایف ا شخخود .نشخخننههن در صخخورت فرزیک ومژ هن،
تصخنویا ،مصخومت ،کاشهن ین مشخرنء ظنها ا شخوند .نشخننههن اعانی  ،ومت و درون ندمرند و فقط هه نشننه
اورد دور هن انتیف نشخننهشخانسخ ا توم مز نشخننهشخانسخ سخنختنرگام و نشننهشانس پسنسنختنرگام
یندکاد.
اوضخوش اطنمعه نشخننه اعانشخانس (نشننهشانس گفتؤن )« 1اعا » مست .نشننه اعانشانا زهن رم
اجؤولهم مز نشخننههن در نظا نؤ گراد ،هیکه آ رم اجؤولهم مز سنختنرهن اعانی ههحسنب ا آوردم
درومقع اوضخوش مصی هام نشننه اعانشانا نشننه نرست هیکه رومهط سنختنر پاان و نافتهم مست که
می اعان رم تومرد ا کادم یعا نشخننه اعانشخانا ها می هنور مسخت که نشخننه ههتاانی فنقد اعانست و اعان
مز رمهطه هر نشخننههن حنصخل ا شخود (لبنسخ 1363 ،ا )153 ،در می ارن آنچه مهؤرت مسنس دمرد
آ مسخت که در نشخننهشخانسخ گفتؤن  ،هاخالف نشخننهشخانسخ کالسخرک و سنختگام ،نشننههن فاصت
ً
نشخخننهپمیا اجدد ا ینهادم یعا نشخخننههن اعؤول شخخنصخخن هن کنرکادهن رمیج و تکامر هه نشخننههن
نناعؤول ،نو ،هن کنرکادهن ننااتظا و زیبنی شخخخانخت تبدیل ا شخخخوند (شخخخعرا و وفنی 1311 ،ا)5 ،
نشخخخننهشخخخانا گفتؤن هؤچو زهن شخخخانا که هه هارسخخخ زهن ا پادمزد تالا ا کاد هن مسخخختفند مز
ممگوهن زهن شخانس دستور زهن ات هن رم هرنهد و نشن دهد که چگونه ا توم اعان ات رم مز سنختنر
فامگرا ههدست آورد (رمز زمد و دیگام 1363 ،ا.)133 ،
 1 .2 .2نشانهشناسی «گر یماس»2

ممگرادما یومر گایؤنا ( ،) 1613-1665زهن شخخانا مرتومن تبنر و مز نشخخننهشخخانسخخن لصخخا جدید
مسخخخت .و هه دنبنل کشخخخف روشخخخ هام تحیرل هود (پنکتچ  ،ه تن .)33 ،هه هؤر جات پاوژ نشخخخننه
 .1در برخی کتب از نشانهشناسی گفتمان به نشانه معناشناسی تعبیر شده است.
 .2در این پژوهش نام این نشانهشناس با توجه به تلفظ انگلیسی نام او ( )Grimasگریماس در نظر گرفتهشده است.
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تبدیل ا شخخخوند که کنرهام نشخخخننه هن مرجنش هه یک راز هه آ هن اعان دهاد (چادما1313 ،ا .)335 ،در
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شانخت  1گایؤنا حنصل کوشش مو هام تجزیه و تحیرل و صورتهاد تؤن جابههن (گفتؤن  /ات )
تبرر فاآیاد تومرد اعان و شخکل ینفت دالمت در گفتؤن مسخت .گایؤنا نشخننه اعانشانس (نشننهشانس
گفتؤن ) رم لیؤ ا دمند که سخنختهن هارندی فاآیاد اعانسنز رم اورداطنمعه قامر ا دهد (دیاه س ،
1313ا )111 ،هاخ مز لقنید نشخخننهشخخانسخخن قبل مز و (فادیان دو سخخوسخخور) ابا ها میاکه اعان در
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تکتک مغنت قامر نؤ گراد هیکه در یک سخخرسخختم پرچرد مز مرتبن نت ین سخخنختنر قامر ا گراد ،اوردتوجه
گایؤنا نرز قامر گافت (انرتر و ریان .)555 ، 5335 ،
گایؤخنا در سخخخنل  1633کتنب «درهنر اعان» رم نوشخخخت و ادم هن لاوم سخخخنختنر مهتدمی اعان و
اتانسخ شخد در سخطد لؤرق ات رم مرم ه دمد .می ادل ها مسخنا یک سنختنر تضند دوگننه قامر دمرد،
هرچ فامز هخدو فاود و هرچ خوه هدو هد نرسخخخت .هه دیگا سخخخن اعان مز تضخخخندهنی هر دو جزء
کوچخکتا کخه اخن درک ا کارم هخه وجود ا آیخد .گایؤخنا سخخخنختخنر مهتدمی ما رم وسخخخعت هنشخخخرد تن
مصخخطالحنت و اتانق هن رم در آ هگاجنند .در مومخا دهه 53ارالد می

اح پرشخخافت هرشخختا کاد تن

جنی که هنلث مرم ه یک تصخخخویا شخخخد و لاوم «ااهع نشخخخننهشخخخانسخخخ » رم هه خود گافت (انرتر وریان ،
 .)553 ، 5335گایؤنا در فاهاگ توصخخرف خود «ااهع نشخخننهشخخانخت » رم اطاح ا کاد که ههلاوم
یک نظایه اام در نشننهشانس گفتؤن پمیافته ا شود.
 2 .2 .2مربع نشانهشناسی2

گایؤنا در فاهاگ توصخرف خود «ااهع نشخننهشخانس » رم می گونه تعایف کاد مست هنزنؤود تصویا
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افصخخخلهاخد ااطق ها اقومخه اعانی (گایؤنا و کورتز )331 ، 1615 ،ها مسخخخنا می تعایف ،ااهع
نشخننهشخانسخ ها «افصخلهاد ااطق » مستومر مستم یعا شرو افصلهاد و تاکر هاد ارن هؤن
اقوالت ااطق م که مز زان مرسطو رمیج هود مست .آنچه در کنر گایؤنا جدید مست ،مرم ه افصلهاد
ارخن اقوالت ااطق در یخک اح تصخخخویا و مسخخختفخند مز آ در تحیرخل ها اقومخه اعانی مسخخخت.
هدی تاتر در ممگو ااهع گایؤنا هنید نوش افصخخخلهاد اتضخخخندهن در سخخخنختنر ااهع اورد هارسخخخ قامر
هگراد و میاکه هام شخخکلگرا یک اقومه چه افصخخلهاد متفن ا مفتد و چه فاآیاد پرؤود ا شخخود.
مرزا ااهع می مسخت که سخنختنر مومره اعان رم شخکل ا دهد و ادم مست که ا توم مز یک دوگن سند
گافته تن هنالتای دوگن هن رم تحیرل کاد ،یعا ظومها پرچرد سخخخنختنر اعانی رم رمحتتا هه نؤنیش هگممرد
1 .semiotic project
2 .Semiotic square
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و درومقع می ااهع منومش گوننگون مز تقنهلهن رم هام شخخخکل دمد یک ممگو و شخخخنکیه ااسخخخجم سخخخنان
ا دهد.
هه دیگا سخخخن «ااهع نشخخخننهشخخخانسخخخ هه تومرد اعان و کشخخخف اعانی که در ملؤن نص وجود دمرد،
ا پادمزد» (شخخخعرا 1313 ،ا .)135 ،نکته قنهلتوجه در می ارن آ مسخخخت که اامتای ویهگ ااهع
نشخخننهشخخانس خ  ،ماکن نؤنیش چاخه تدریج حاکت قط هن مصخخی ات در قنم یک ااهع ،ههااظور
چگونه یک اعان در ارن دو افاو اتقنهل و احور در یک ات  ،حاکت ا کاد و جنههجن ا شخخود (رمز
زمد 1363 ،ا )13 ،درومقع می ااهع نشخن ا دهد که می ژرفسخنختهن هسختاد که احورهن مسنس
ماا دالمت رم هه وجود ا آورند .می ااهع رم ا توم ههااظور هاجسختهسنخت اومضع «پاان » در یک ات
ین فاآیاد هه کنر گافت (چادما1315 ،ا.)136 ،
هه ور خالصخه ا توم گفت «ااهع نشخننهشخانس » هؤچو قی و اوتور سنزند یک نظن گفتؤنن
هود (لبنسخ 1316 ،ا )35 ،و قندر هه فشاد و سند کاد ابنحث تجزیه و تحیرل کال مست .ه شک
آنچه هه ور گسخختاد و جناع در هحث فاآیاد کالا هن سخخنختنر روهانی کال اوردهارسخخ قامر ا گراد ،هه
کؤک «ااهع نشخخننهشخخانسخ » هه سخخنختنر کی و هسخخرنر خالصخخه تبدیل ا شخخود که فقط قی گفتؤن رم
نشننه ا رود (شعرا 1311 ،ا.)153 ،

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

تبرر فاآیاد خط سخخخرا چگونگ تومرد اعان در یک ات مسخخخت ،ههلبنرتدیگا می ممگو نشخخخن ا دهد که

 3 .2 .2ترسیم مربع نشانهشناسی و عناصر آن

ااهع اعانشخخانسخخ گایؤنا ،مز چانر ومژ تشخخکرلشخخد که ا توم آ هن رم هه چانر اوقعرت ها رو
ااهع تشبره کاد .مز اجؤوش می چانر اوقعرت ،سه نوش مرتبن حنصل ا شود تقنهل 1تضند  2که هارو
احور اتضخخندهن یعا هر دو ومژ هنالی ااهع وجود دمرد .تقنهل تانقضخخ  3که هر اتضخخند و نف آ میجند
 .1دو ش م متقابل به دو ش مای گفته میش ود که اجتماع آنها در موض وع واحد از جهت واحد و در زمان واحد ممکن نیس ت
(شهابی1364 ،ش)198 ،
 .2دو قض یه متض اد ( )Contrarietyقض ایایی هستند که مرال است هر دو اادق باشند ولی میشوند که هر دو کاذب باشند.
بهعبارتدیگر اجتماع دو قض یه متض اد در ا دق مرال استب ولی اجتماع آنها در کذب مرال نیست (خوانساری1375 ،ش،
)309/1
 .3تناقض ( )Contradictionعبارت اس ت از اختالف بین دو قض یه بهنروی که از ا دق یکی لذاته (به این معنا که یک قضیه
ً
ً
ذاتا موجب کذب قض یه دیگر اس ت نه بهواس طه امر دیگری) کذب دیگری الزم آید .یکی از دو قض یه متناقض حتما یکی اادق
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ا شود .تقنهل تکؤری  1که هر نف اتضند و ومژ االبت هاقامر ا شود (شعرا 1311 ،ا.)156 ،
هام یک ااهع اعانشخانس  3لاصا مصی در نظا گافته ا شود  -1تا هن سند ( 2اقومه ین قط
سخخخند )  -5اتخنتا هخن 3یخن تا هخن تاکرب (اقومخه یخن حخد تاکرب یخن قط ااک ) -3رومهط هر تا هن -3
لؤیکادهن (مهات.)31 ، 5311 ،
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در زیا هام تبرر می ااهع مز االنل ااسو ااهع ااگ و زندگ مستفند شد مست.
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شکل  -7مربع مرگ و زندگی

تا هن سند ااهع ااگ و زندگ مز چانر تا ین قط سند تشکرل شد مست
اوقعرت ( 1ااگ)
اوقعرت ( 5زندگ )

است و دیگری کاذب و ادق هردو یا کذب هردو مرال است (خوانساری8369 ،ش)381،
 .1تقابل تکمیلی ( )Implicationیعنی نفی یکی از دو متضاد با اثبات طرف دیگر مکمل یکدیگرند.
2 .Term
3 .Metaterm
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دو اوقعرت  1و  ،5هن یک احور اشخختاک هنهم رمهطه اتضخخند دمرند و پنیههن مصخخی ااهع رم تشخخکرل
ا دهاد.
اوقعرت ( 3نه -ااگ)
اوقعرت ( 3نه -زندگ )
تا ااک ین اتنتا ااهع اعانی دمرم شخخخش اتنتا مسخخخت .اتنتا هن تا هنی هسخخختاد که مز تاکر
یکخدیگا قامر ا گرانخد ،اتنتا هن ومرد هنز ا شخخخوند .هاخ مز اتنتا هن نن گممر شخخخد مندم انناد اتنتا
هخن  6و  5کخه هخه تاترخ اتنتا هن «پرچرد » 1و «خاال » 2شخخخانخته ا شخخخوندم ممبته اتنتا هنی هم
هستاد که ه نن مند.
اوقعرت 6

(تا  +1تا  /5ااگ  +زندگ )

اوقعرت 5

(تا  +3تا  /3نه خ ااگ  +نه خ زندگ )

اوقعرت 3

(تا  +1تا  /3ااگ  +نه خ زندگ )

اوقعرت 1

(تا  + 5تا  /3زندگ  +نه خ ااگ)

نکتخه قخنهخلوکا میاکه دو روا مصخخخی هام فکا کاد در اورد اوقعرت هن  33و اوقعرت 48وجود

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

چاخنر تا سخخخند هخه وجود ا آیاخد .هاگخنا کخه دو تا انتیف ههصخخخورت اتومم در یکزان در اقنهل

دمرد .یک رم می مسخخخت که آ هن رم ههلاوم تشخخخدید یکتا در نظا هگرایم و می کنر هن تأیرد مرزا اعانی
یک و هه ور همزان هن مهطنل اتضخخخند آ منجن پمیا مسخخخت .مزمی رو ا توم گفت که اوقعرتهن 3و 1
ا تومناد نشخخن دهادة شخخدت هنالتا مز تا هن  1و  5هنشخخاد که مز آ هن مسخختنامج ا شخخوند .هام االنل
(زندگ  +نه ااگ) هه وضخخعرت شخخدید زندگ یعا سخخازندگ خنر ممعند ااهو ا شخخود .رم دوا هم
وجود دمرد و آ میاکه آ هن ههلاوم تضخعرفشد آ تا در نظا گافته شوند .در پهوهش حنضا نگن مول
محنظ شد مست( .هاگاید هه هندیاد  ،1363 ،صص  35-31هه نقل مز گایؤنا و کورتز)1615 ،

1 .Complex term
2 .Neutral term
3 .Positive deixis
4 .Negative deixis
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نکته قنهلتوجه آ مسخخت که هام رفت مز یک اتضخخند هه اتضخخند دیگا نؤ توم اسخخرا اسخختقرم رم
کاد هیکه مهتدم هنید اقومهم نق

شخود و سخپس هه اتضخند رسخرد (لبنس 1316 ،ا .)56 ،می گونه

تفکا حنکم ها می ااهع ،مسخخخنا حاکت رم «نه» ا دمند تن هه چرز «نه» گفته نشخخخود ،ماکن ندمرد که هه
سؤت اتضند آ حاکت صورت هگراد .پس ها مسنا ااطق حنکم مهتدم هنید تضند رم نق
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در صورت نق

کارم چو تاان

یک اتضند (اقومه) مست که ا توم ههسو اتضند دیگا رهسپنر شد .در االنل هنال هام

لبور مز زنخدگ هخه ااگ مهتخدم هنید زندگ رم نق

کاد .هدی تاتر الزاه ااگ ،نق

زندگ و الزاه نق

زندگ  ،خود زندگ مست (شعرا 1311 ،ا )151 ،نحو حاکت در ااهع هه شکل زیا مست.
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شکل – 2جهت حرکت در مربع نشانهشناسی

در می شخخکل نشخخن دمد شخخد مسخخت که هام تومرد اعان زندگ در قنم یک ااهع که در رمسخختن
فاآیاد اعانسخخنز تاسخخرم ا شخخود ،مهتدم هنید مز ااگ ههسخخو نق

آ و در مدماه ههسخخو زندگ حاکت

کارم (شعرا و وفنی 1311 ،ا.)113 ،
 .3بحث اصلی

در مدماه ها مسخنا ااهع اعانی تشخایدشد در هنال ،رومهط ارن فقا و ثاوت هن تکره ها رومینت لیو تبرر
ا شود.
 9 .3ترسیم مربع نشانهشناسی ثروت و فقر
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چاننکه االحظه ا شخود می ااهع نشخننهشخانخت مز  3تا سخند و  5تا تاکرب تشخکرلشخد مست.
تا هن سند لبنرتمند مز
 .1ثاوت

 .5فقا

 .3نه خ ثاوت

 .3نه خ فقا

مزآنجخنکخه ها دوگخنن نرنز هه احور اشخخختاک دمرد تن در می ااهع قامر دمد شخخخود ا توم گفت احور
اشخختاک تا هن «انل» مسخخت( .ااقول ین غرا ااقول) که هه وجود ین لد وجود آ هه ثاوتؤاد ین فقاااجا
ا شود.
تا هن تاکرب که مز تاکر دو تا میجند ا شوند لبنرتمند مز
 .6ثاوت  +فقا
 .3ثاوت  +نه فقا

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

شکل  -6مربع نشانهشناسی فقر و ثروت

 .5نه ثاوت  +نه فقا
 .1فقا  +نه ثاوت

نکتهم که در می ارن وجود دمرد آ مسخخت که ارزم هاا ااد مز انل دمرم درجنت مسخخت .هاچه
ارزم هاخوردمر فاد مز انل هرشختا هنشخد هه ثاوتؤاد نزدیکتا ا شود و هاچه می ارزم کؤتا هنشد هه
فقا نزدیکتا خومهد هود.
در مدماه هام درک شخفنفتا ،مز سنختنر ااهع نشننهشانس و چگونگ فام اعان ثاوت و فقا در می

177
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چنرچوب ،هه هارس خ ومژ «فقا» در کیؤنت ماراممؤماار  پادمخته ا شخخود تن تفنوت سخخنزوکنر هارندی
نگن هه اسالیه «فقا» در سنان لیو و جنیگن آ در می ااهع اشنص شود.
نکته شخنین توجه میاکه در اسرا هارس سنان لیو در اورد دوگن «ثاوت و فقا» ههننچنر هنید نگن
ماراممؤماار  در اورد افنهرؤ دیگا هؤچو «اسکر » و «قانلت» و دیگا ومژگنن که در الیههن
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اعانی می دو ومژ قامر دمرند اورد ومکنو قامر هگراد .در ویل ننست  3تا مصی هارس ا شوند

شکل  – 4ترمهای اصلی مربع فقر و ثروت
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 .1ثروت

پاتکامرتای ومژ م کخخه ها افاو ثاوت دالمخخت دمرد ومژ «غا » مسخخخت .هخخه دیگا سخخخن هاچخخه ارزم
هاا ااد فاد مز حد اشخختاک یعا انل هرشخختا هنشخخد غا و ثاوت مو هرشخختامسخخت .در می «تا » ،اقومه
اشتاک (انل) در هنالتای سطد خود قامر دمرد .در نگنه کی و مندیشهم کال لی  مز یکسو هرن
ا کااد که انل ،صنحبش رم گاما ا کاد مگاچه آقن و گاما نبنشد
َ

ی َّ
«الغ َّ ی َس ِِ ُد غ َ
السی ِد» (تؤرؤ )33 ، 1313،
ِ

و مز دیگا سو فامومن انل و ثاوت رم انیه فسند قی هن و زاراهسنز وقوش اعنص ا دمناد
َ َ َ ُ
ُ ُُ َ ُ
ِب َو تَش
ِثة اَلا تف ِسد القل
«ك
ِ

ُ

ُّ ُ

الذُن َب» (تؤرؤ .)656 ،1313 ،

رومینت در می زاراه اطیب درمز دما مست و هارس هؤه آ هن در می اجنل نؤ گاجد.
هارسخ سخنان لیو در می زاراه گاوه رم نشخن دمر ا کاد که در قاآ نرز مز آ هن یندشد مست.
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انل زیند ،می گاو رم اسخت کاد مست و می است ساآغنز اشکالت و فتاههنی هام آنن مست .افاو
« ُا َتاف» هه گاوه م ال ا شخخخود که در انل گشخخخنیش دمرند ( ایح  1336 ،ا )33/6 ،و هرچچرز
نؤ تومند میشخن رم مز می نعؤت هنزدمرد (یوسف اوس  .)1533/ 5 ، 1313 ،قاآ کایم مز می گاو در 6
آیه یندکاد مسخخخت (سخخخبأ33/م زخاف53/م ومقعه36/م مسخخخامء15/م امااو  )53/ااحو

باسخخخ یندآور

ا شخود که «تافه» هه اعان نعؤت مسخت و «اتاف» کسخ مسخت که مفسنرا رم رهن کاد هنشاد و ها چه
ماراممؤماار  در توضرد مندیشه اتافر ا فاانیاد

َ
َ
َ ُّ َ
َ َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ َّ ُ
َ َ َ َ ُ
َ َ َ
ب ش َر ٍ ی َعلا
أ اْلرض ِمن عزیز َج َس ٍد َو َ َِیم لِن َكن یف الدَیا غ ِذی ت َر ٍ و رب
ل
ْ
َ
«فكم
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ٌَ ََ
َ َ
َ َ َ َ
َ ّ َ َ َ َ
َ َ
ُ
اعو ُحزَه َو یف َز ُع إىل ا َّ
ب ُّ
ار ِة عی ِش َ ِه َو ح ََاحو بلهِ ِه َو
لس َل َِ ِة إن م ِص َی َبو َزلأ ب ِه ض ََا بغض َ
الس َ ُر
ور ِیف س َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُ َ
َ ُ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ِ َ
َ َ َ َ ُ َ یض َ ََ ُ َ َ ُّ
َ
َ
ض
ت
َ
أ
و إىل الدَیا و
ل ِعب ِه فبیَا ُِ
و ِإلی ِه ِیف ِاا عی ٍِ غفِ ٍ ِإذ و ِ الدُر ِب ِه حس َكه و نقض َ ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ َُ ُ
 ،خطبه .)216
اْلیام قِاه ( »...سردرض

ً
االحظه ا شخخود که حضخخات در توضخخرح نسخخبتن والن ضخخؤ هرن سخخامنجن و لنقبت اتافر

محومالت میشخن در دنرن و سخاشخنر هود مز انل و سخااسخت مز آ رم تبرر ا کااد .حضخخات ا فاانیاد
«چقدر زار مجسخخند لزیزم خواسخخرؤن رم که در دنرن هن غممهن ممیم و رنگر پاورا ینفتاد و در آغوا
ننز و نعؤت هزرگ شخدند هه کن خود فاوهاد  ،هؤن هن که ا خومستاد هن ساور و خوشحنم غمهن رم مز دل
هزدمیاد و هه هاگن اصخربت هام مز هر نافت

اموت زندگ هن ماو و مع خود رم ساگا ا سنختاد و در

آ هاگخن کخه در سخخخنیخۀ زنخدگ (پانخنزونعؤت و) غفیتزم ،آ هن هه دنرن و دنرن هه آ هن ا خادید ،ننگان
روزگنر هن خنرهن آال و اصن  ،آنن رم درهم کوهرد ،گمشت روزگنر ،نراویشن رم درهم رینت»...
در سخخخنا دیگا لی  در خطبه  531مندیشخخخه و رفتنر اتافر رم همسخخخاگ کاش شخخخرطن قامر
ا دهد

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

دمش خومست منجن دهد و جیویش رم نگراند ( باس 1335 ،ا.)556/5 ،

َ
َ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ
َ
َ َ َ َ ََ َ
َ َ
َ
« َ َّمَا إبلی ُس َف َت َع َّص َ َ
أ یّ َو َ َّما اْلغَیا ُ
ب َع آدم ِْلص َ ِلَ ِه َو َع َن علی ِه یف ِخلق ِت ِه فقا ََا َاری و ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َ
َ َ
َ ِ َ ُ َ َ
ُ َ َ َُ َ َ
َ مَ ُ ُ َ َّ َ
َ َ
َ
ُ
ِمن م َ ف ِو اْلمم فت َع َّص ُبِا ِْلثار م َِ ِاقع الَ َعم فقالِا مَ ُن َِْث َمِاا و َوادا و ما ن ِبعذبی »
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

مان  در می خطبه هه شخخاح لیت گادنکشخخ و تعصخخخ ثاوتؤادم و نندم هن ااد رفن ی و
سخاانیهدمر پادمخته مسخت که میشن هم مز شنگادم مهیرس شؤاد ا شوند .می هن هه ساانیههن و فازندم
کخه مز آثنر و اومرد نعؤتهن مما ا هنشخخخاد تعصخخخ ا ورزندم چان که حقتعنم مز گفتنرشخخخن حکنیت
ا کاد

175

175

َ

َ

َ

َ َ

«مَ ُن َْ ُِث َمِاا َو َوادا».
آثخنر فامومن می نعؤختهن ه نرنز و رفن یب مسخخخت و هه هؤر دمرل می نعؤتهن انیۀ فنا و تکبا
صخنحبننش هود  ،ممبته هنید توجه کاد که اطیق ماومل و موالد ،نعؤت نرسخت هیکه نعؤت مز ماور نسب مست
و نسخخبت هه نعؤتدهاد و ااعم لیره و نرز هه ملتبنر اانفع که آدا مز آ هن کس خ ا کاد نعؤت خومند
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ا شود ،فا ا کاد (مه ارالم1336 ،ا.)363/3 ،
مان لی  در فاانیش اتمکا ا شوند که مز است غا ّ هنید هه خدم پان هاد
ُ

َ

َ

َ

ََ َ َ َ

َ
َّ
اّ ِمن َسك َر ِة ال ِغ َ ّّ ف ِإ َّن ل ُه َسك َرة َب ِعیَد ا ِلفاق ِو» (تؤرؤ )156 ، 1410،
« ِاست ِعیذوا ب ِ
ِ

چاننکه االحظه ا شخخود در می تا هنالتای درجه انل هه درمخترنردمشخخت تعیق ا گراد .لی  در
می تا اتافر رم هخهلاوم ثاوتؤاخدتای مفامد در جناعه اعاف کاد و در لر توجه هه سخخخودااد انل،
هام اتافر و کسخخخنن که مز انل در اسخخخرا سخخخاکشخخخ و غاور هاا ا هاند ،لنقبت خوشخخخ رم تاسخخخرم
نؤ کااد.

171

شکل  – 5ترم  1مربع فقر و ثروت

 .2فقر

ً
ً
می تا دقرقن نقطة اقنهلتا  1مسخخخت و افاو کناال اتضخخخند آ رم در هاا گراد .ههلبنرتدیگا ،مگا

درتا  ،1ثاوت درنانیت درجهما اورد پ جوی قامرگافته مسخخخت در می نقطه ،فقا درنانیت درجهما قامر
دمرد .در می (اقومه) حد اشخختاک یعا «انل» در حد صخخفا مسخخت .رومینت لیو در اورد می اقومه هسخخرنر
مسخت .هنش مز می رومینت در اورد فقا هؤنهو فقا مست و هنش دیگا مز رومینت مز کسنن سن ا گوید

171

که هه نانیت درجه فقا گافتنرشد مند .لی  در اورد فقا ف حدومته ا فاانید
َ َ

َ

َ َ

«الفق ُر اَلَِ ُت اْلْ َ َُب» (سردرض

 ،حکؤت )156

و در حکؤت  356هه احؤد حافره توصخخره ا کااد که مز فقا هه خدم پان هبادم چام که فقادی منسخخن
رم ننقص ،لقل رم ساگادم و لنال دشؤا مست

گاو دو رومینت هسخختاد که هه فاد ا پادمزد که گافتنر فقا مسخخت .در هارسخخ ومژگنن فقا و شخخبکه
اعاخنی پراماو آ  ،مزجؤیخه ومژگنن که ههلاوم جننشخخخر ومژ «فقرا» وکا ا شخخخود کیؤنت «هن س» و
«سخن ل» و «اسکر » مست .ومکنو دقرق افاو اوردنظا در می اتنتا  ،نشن دهاد افاو اوردنظا هه
«اسخخکر » نزدیک مسخخت .چاننکه مغتشخخانسخخن گفتهمند اسخخکر کسخخ مسخخت که چرز ندمرد (مه
درید )165/5 ، 1661،ا گوید که ااد اسخخکر رم ههمشخختبن در غرا جن خودا و هه اعا فقرا ههکنر
ً
ا هاند درحنم که فقرا مندک انم دمرد و اسخخخکر کسخخخ مسخخخت که مصخخخال هرچ انم ندمرد (مه درید،
 )316/5 ، 1661مصخؤع ا گوید «فقرا کس مست که انم هام خورد دمردم مان اسکر هرچ چرز
ندمرد» (مزها  )135/6 ، 1351 ،ههمجؤنل ،حنلو روز اسخخکر مز فقرا هدتا مسخخت (جوها ، 1333 ،
315/5م مزها  )135/6 ، 1351 ،دقخت در تحیرل ومژگنن «اسخخخکر » نشخخخن ا دهد که هه کسخخخ

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

ٌ
ٌ ِ َ َ َ ٌ
َُ
ُ َ َّ َ َ َ َ
ِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َّ
اّ ِمََه فَإن الفق َر مَق َصَََو َِِّدین مَدُش َو ِِّ َعقَا د ِاع یو
« یا نبى إ َخَا عل یو الفق َر فَاس َت ِعَذ بَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِّ َمقأ».

اسخخکر ا گویاد که اوقعرت مو هه سخخؤت فقا اطیق در حنل حاکت مسخخت .ومژ اسخخکر  6هنر در قاآ
آاد مسخخت (هقا 513/م قیم53/م اجندمه3/م منسخخن 1/م هید .)15/در مندیشخخة لیو ماکن وقوش چار
حنم وجود دمردم یعا می ماکن وجود دمرد که فاد مز غا و ثاوت هه روزگنر نرنزااد هرنفتد
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
َ
ی ال َع ِافی ِو َو ال ِغ َّ َبَا َت َر ُاه ُم َعایف ِإذ َس ِق َم َو َبَا َت َر ُاه غ َِیا ِإ ِذ ِاف َتق َر»
«ا ی َب ِغى ِِّ َعب ِد َن ی ِثم بخصلت
ِ
ِ

(سردرض  ،حکؤت )311
نکته شخنین وکا آ مست که در نگن لی  اسنکر استحق کؤک و ینر هستادم در سرا لیو
و در انجام مهدم منگشتا که حر نؤنز رخ دمد آورد مند که رفتنر حضات درومقع «تصد ها اسکر »
هود مست (رک لاوس حویز 533/1 ، 1316 ،م بن بنی  .)5/5 ، 1313 ،در وصرتنناه حضات
نرز سفنرا فامومن نسبت هه اسنکر دید ا شود

َ َّ
َ
َ َّ َ َ َّ َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َُ
ّ یف ا َّلط َب َقو ا ُّ
ی» (سردرض
اْ
لسفلى ِم َن ال ِذی َن ا ِحیلو لم ِم َن اَل َس
« اّ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
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 ،نناه )63

179
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شکل  -3ترم  2مربع فقر و ثروت

 .3نه ـ ثروت

در می تا حد اشخختاک یعا «انل» ههوفور ینفت نؤ شخخود و درلر حنل نبودا اطیق نرسخخت یعا
فقا هه صخورت اطیق در می تا هاوز احقق نشد مست هیکه غا در حنل ارل هه سو فقا اطیق مست.
می «تا » هرن کااد حنمت مسخخت که فاد ثاوتؤاد هود  ،مکاو در اسخخرا حاکت هه سخخؤت فقا ین هه لبنرت
هاتا در آسخختننه فقا قامر دمرد و هه هؤر دمرل مز ارزم «انل» و کنسخخته شخخد مسخخت .در گن ننسخخت
رومیت مز لی  نشن ا دهد که حضات چار حنمت رم اتصور ا دمناد
َ

167

َ

َ

« ُر َّب ِغّ َو َرُ الفق َر ال َب ِاقى» (تؤرؤ )315 ، 1313 ،

گخن هخن هعخد هارسخخخ نشخخخن ا دهد در مندیشخخخه لیو مز می حنل هام زیاکن غارؤت و هام
ننهنادم ههلاوم انیة حسات یندشد مست
َ
َ َ
َ ُ
«فِت ال ِغّ غ َِی َمو اْلْیا

ِ

َ

َو َحس َرةال ََما» (تؤرؤ .)311 ، 1313 ،

در هارس خ ومژگنن فقا و شخخبکه اعانی پراماو آ  ،یک مز ومژگنن که ههلاوم جننشخخر ومژ «فقرا»
مز آ یند ا شخود «افیس» مسخت .مز نگن مغتشانسن «افیس» مز ریشه سهحاف (ف ل ا) و مصل آ
مز فیس مسخختُ « .افیس» کس خ مسخخت که ارزم انل مو کم هنشخخد (مه درید .)133/5 ، 1661 ،ایح
تصخاید ا کاد وقت کسخ هعد مزآ نکه انل و پول دمشخت ،هه حنم مفتند که پوم هامیش هنق نؤنند هنشد
هه مو افیس ا گویادم یعا حقرقت منتقنل مز حنل یسخخخا هه لسخخخا «مفالا» مسخخخت ( ایح 1336 ،ا،
 .)13/3در محکخن فقا نرز توجاخنت ویه م هه «مفالا» و «تفیرس» دید ا شخخخود .هام نؤونه لی

167

 در اورد کس که هه مفالا مفتند مست ا فاانید

َ
َ ُ
ََ ٌ
َ
َ َ َ َ ُ ٌ َ َ َّ ُ َ َّ
َكن ذو ُعس َ َر ٍة فَ ِظ َرة ِإىل َمی َس َ َر ٍة»
اّ عز َو َجَا َو إن
«ا حبس َع مف ِلس قَا
ِ

)331/13
و ین در سنا دیگا ا فاانید
َ َ َ

َُ

َ

َ

(نور ، 1331 ،

« ِإذا َفل َس َّالر ُج ُا َو ِعَِد َم َت ُاع َر ُجا ب َعی َِ ِه ف ُه َِ َ َح ُّم ب ِه» (مه حرو )53/5 ، 1316 ،
ٍ ِ

ِ

ثاوت هسرنر که یک نفا اؤک مست هدم گافتنر شود.

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

دقت در می رومیت و کنرهاد هنب مفعنل ریشخه (ف ل ا) نشخن ا دهد که مفالا حنم مست هعد مز

161

شکل  -4ترم  6مربع فقر و ثروت

 .4نه ـ فقر

در می تا حد اشخختاک یعا «انل» ههوفور ینفت نؤ شخخود و درلر حنل هودا اطیق نرسخختم یعا
ثاوت ههصخخورت اطیق ینفت نؤ شخخود .می «تا » هرن کااد حنمت مسخخت که فاد ه چرز هود  ،مکاو در
اسخخخرا حاکخت هخه سخخخؤخت ثاوت یخن در آسخخختخننه تومنگا قامر دمرد و هه هؤر دمرل هه ارزم «انل» و
مفزود شد مستم مان هاوز ههصورت اطیق «انل» رم در مخترنر ندمرد.
در افاو شخانسخ ومژگنن وکا شخد« ،ممفقا» هه اعان «ممحنجة» ههکنر رفته و کس که چار حنل و
روز دمشته هنشد «فقرا» مست (فامهرد 163/6 ، 1313،م أزها  )135/6 ، 1351،آنچه در می تا
ً
اام مسخخت میاکه فقرا کس خ مسخخت که ه چرز و تاگدسخخت اطیق ندمرد .در مندیش خه لیو نرز دقرقن می
نکته دید ا شود

161

َُ

َ
عَد اّ من دیَار ِ
الغّ» (تؤرؤ )353 ، 1313 ،
« ِدرُه الفقی َزكى
ِ
ِ
ِ

می سخخن نشخخن ا دهد که در نگن حضخخات ،فقرا مندک انم دمرد .در نگن کال لیو فقا زیات
میؤن اعاف شد مست
َ

ُ

«الف ُ
الیان» (تؤرؤ )53 ، 1313
قر زیَو
ِ
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و حضات لی  تصاید دمرند که هاکس فقا و نرنز خود رم آشکنر کاد قدر و اازمت خود رم مز دست
خومهد دمد

َ َ
َ
َاه َر ف َ
قره َّذ َ ق َ
در ُه» (تؤرؤ
«من

)553 ، 1313 ،

162

شکل  – 2ترم  7مربع فقر و ثروت

در زیا هام دسخختینفت هه شخخانخت دقرق اعانی ثاوت و فقا 3 ،تا غرامصخخی ین اتنتا هن دوگن
ثاوت و فقا» در ااهع گایؤنا اورد هارسخخخ قامر ا گراند و هایک مز می اتنتا هن مز نگن تحیرل مغو و
نرز مز ااظا رومیت لیو هارس خومهد شد.

162

 .5فقر  +ثروت

در می اتخنتا  ،اقومخه اوردهحث آ مسخخخت که در لر ثاوت ،فقا هم وجود دمشخخخته و ها دو ههیک مندمز
اوردتوجه هنشخخادم یعا وضخخعرت هارس خ ا شخخود که در آ حد اشخختاک «انل» در وضخخعرت ارننه قامر

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

شکل  -9متاترمهای مربع فقر و ثروت

دمشخته هنشخد .دقت در افاو اوردنظا می اتنتا نشن ا دهد که افاو «هنرل» ا تومند هرن کااد م
رسخخن هام می افاو هنشخخد« .هنرل» و «هنخل» هادو مسخخم فنلل مز «هنل» هسخختاد (جؤاا ، 1661 ،
« .)565/1مهنل» هه اعان ماسخنک مست (اقنیرس .)353/6 ، 1366 ،هنرل کس مست که نسبت هه
چرز که مسخخختحقن تاگگرا ندمرد ،هسخخختگ و تاگ دمرد (رمغ « )136 ، 1315 ،هنرل» در لر
ً
هاا ااد مز ثاوت مز آ هاا م نؤ هاد و مزمحنظ منتفنش دقرقن هؤنناد فاد تاگدست مست .اصدر «هنل»
ُ
در قاآ  15هنر هسناد دمرد .ومژ جننشر آ اصدر «ش ّد»  6هنر در قاآ ههکنر رفته مست.
حضات لی  در اورد نسبت ارن سه افاو «هنل»م «غا » و «فقا» ا فاانیاد
َ َ

َ َ

َ

َ َ

« ِإذا ِبخ َا الغّ ِِبع ُر ِوف ِه َب َاع الف ِق ُی» (سردرض
ِ

 ،حکؤت )353

در مندیشه لیو هنل لنر تیق ا شود
َ ُ

«البخ ُا َع ٌار» (سردرض

 ،حکؤت )3

حضات در حکؤت  151در اورد حنلو روز هنرل ا فاانیاد
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ُ ُ ُ َ َ َ َّ
َ َّ
َ ُ َ
َ ُ َ
ُ َ َ َ َ
َ ُّ َ َ
ُ
ا ال َفق َر الذی مَ ُه َُ َر َ
أ ِللبخیَا یس َتجج
ب فی ِعیِ یف الدَیا عیِ
ب َو یفِته ال ِغّ ال ِذی إیاه ل
«عجبَ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
َ ُ َ َ َ ی ََ َ
اس ُ
ب یف اْلخ َرة ح َس َ
اب اْلغ َِیا ِ »
و
ا
ر
الفق ِ
ِ ِ ِ
ِ

یعا درشگفتم مز هنرل ،هه سو فقا ا شتنهد که مز آ ا گایزد .و ساانیهم رم مز دست ا دهد
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کخه هام آ تالا ا کاخد .در دنرخن هؤچو تارخدسخخختخن زنخدگ ا کادم مان در آخات انناد ثاوتؤادم
احنکؤه خومهد شد.
ً
در می سخن حضخات دقرقن توضرد ا دهاد که هنرل در حنمت هر فقا و ثاوت قامر دمرد .مان 
در میاجن فااود مسخختم مفامد هنرل تاان نسخخبت هه دیگام هنرل نرسخختاد .هسخخرنر ا شخخود که نسخخبت هه
خویشخخخت هم هنرخلمند هن می که دمرم ثاوتمند ،زندگ سخخخنت و فقرامنهم هام خود فامهم ا کااد و
هؤن گونه که مان  فااود مسخخخت هام فامر مز فقا آیاد فقا مااوز رم هام خود تاتر ا دهاد .آ هن
هؤچار هه دنبنل غا و ثاوت هرشخخختا در آیاد مند درحنم که غان مااوز رم مز دسخخخت ا دهادم چامکه مز
ثاوت خود هاا م نؤ هانخد (اکخنر 1313،ا .)36/13 ،هنهمآی دو افاو غان و فقا در وصخخخف هنرل
قنهلتوجه مست.
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شکل  – 73متاترم  0مربع فقر و ثروت

 .6نه ثروت +نه فقر

در می اتنتا  ،اقومهم اطاح مسخت که در لر نه ثاوت ،نه فقا هم هنشد و ها دو ههیک مندمز اوردتوجه
هسخختاد .وضخخعرت ارننه که در آ نه ثاوت در حد کؤنل مسخخت و نه فقا هه نانیت درجه وجود دمرد .هه دیگا
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سخخخن اتنتا (نه فقا  +نه ثاوت) در می صخخخورت شخخخکل ا گراد .ومکنو دقرق افاو اوردنظا در می
اتنتا  ،نشخخن دهاد افاو «قانلت» مسخخت .مز نظا مغتشخخانسخخن «قننع» کسخخ مسخخت که هه ارزم کم
روز ما رمض مست (فامهرد 13/1 ، 1313 ،م مه درید .)635/5 ، 1661 ،قننع مز نظا کاش رفتنر
فاد مسخخخت که درخومسخخخت دمرد و هاگنا که هه مو دمد ا شخخخود رمضخخخ ا گادد (أزها ، 1351 ،
 .)135/1چار فاد هه ارزم کم رمضخ مسخت و مز آ لصخخبنن نرسخت و شخخدت سخنت مو رم هه خشخخم
رنج ا هاد الز مسخخخت هام پرشخخخباد ماور زنخدگ خود قاخنلخت ورزد .لی  در رومینت هه می اسخخخالیه
پادمختهمند .ننسخختر و اامتای رومیت که ارن ثاوت و قانلت مرتبن هاقامر ا کاد سخخنا مسخخت که در
آ مان  یندآور ا شود که قانلت فاد رم ثاوتؤاد ا کاد
«القَاعو الغّ الظاُر» (تؤرؤ )536 ، 1313 ،

ً
ممبته هنید توجه دمشخخخت که اؤک مسخخخت در میاجن ااظور مز غا ه نرنز هنشخخخد نه ممزمان ثاوتؤاد ! لی
 زندگ هن قانلت رم گومرمتای نوش زندگ ا دمناد
ُ

َ
َاعو ََُْ عیِ» (تؤرؤ )65 ، 1313 ،
الق
« ِ

و در تشبرا هرن ا کااد که قانلت شؤشرا مست که هاگز کاد ننومهد شد
ُ

ُ

ٌ

«القَاعو سیف ایبِ» (اجیس )65/31 ، 1333 ،

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

نؤ مندمزد ( ایح 1336 ،ا .)313/3 ،وقت که فاد نه دمرم ثاوت ه مندمز مسخخخت و نه مز فقا ه مندمز

در مندیشة لیو پنیباد هه قانلت مز دو چرز ساااشأ ا گراد
هیادهؤت م

َ
«من ش َر

و لزتنفسم

ُ
َّ
َاعو» (تؤرؤ
الق ِ
المو لزوم ِ
ِ

ُ
ِ
َاعو» (تؤرؤ
« ِمن ِعز الَفس لزوم الق ِ
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)511 ، 1313،
.)515 ، 1313،

در رومیخنت لیو هنش ااؤ وجود دمرد کخه هخه ثؤامت قاخنلت ااهو مسخخخت .هام نؤونه لی 
لزت رم ههلاوم یک مز ثؤامت قانلت اعاف ا کاد
ََ ُ

َ
َاع ِو ِالع ّز» (تؤرؤ )531 ، 1313،
الق
«َثرة ِ

مز دیگا ثؤامت قانلت در کال لیو ا توم هه ارننهرو و مقتصخند در اعرشخت و نرز خویشت دمر
مز دست درمز کاد ههسو ااد یندکاد.

َ َ
ََ ُ
ُ
َ
ُ َ
كت َسب و ُالعزو ُ عن الطلب» (تؤرؤ
القَاع ِو الًا یف اَل
«َثرة
ِ
ِ
ِ
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)351 ، 1313 ،

هههاحنل در مندیشخه لیو اامتای رمهکنر مرم هشخد هام زندگ آ مسخت که فاد قانلتپرشه کاد
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و درلر حنل مز اومه دنرن هاتای هاا رم هباد.

شکل  -77متاترم  3مربع فقر و ثروت

 .7ثروت  +نه فقر

در می اتنتا  ،اقومه اطاح آ مسخت که در لر وجود مندک فقا ،ثاوت هم وجود دمرد .هه دیگا سن در
می اتنتا  ،حد اشخخختاک یعا «انل» زیند مسخخخت و ارزم هود آ مز نبودا هرشخخختا مسخخختم یعا در می
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وضخخخعرت می «ثاوت» مسخخخت که هاتا دمرد .ومکنو دقرق افاو اوردنظا در می اتنتا  ،نشخخخن دهاد
افاو اوردنظا هه «غا » نزدیک مسخخخت .فاد غا ّ در حنل گممر مز فقا ههسخخخو ثاوت قامر دمرد .چاننکه
پرشتا هارسخ شخخد مزنظا تحیرل مغو «ممغا ّ » رم «ضخخدممفقا» گفتهمند .در رومینت لیو اومرد هس خرنر هه
می اوضخخخوش مختصخخخن

دمرد .لی  مغارخنء رم در جخنیگنه نزدیک هه اتافر قامر ا دهاد .چاننکه

پرشتا نرز هرن شد حضات در خطبه  533ا فاانیاد
َ َ َ
ُ
َّ
«َما اْلغ َِیا ُ ِمن م

َ َ ُ

َ

َ ف ِو اْل َمم ف َت َع َّص ُبِا»...
ِ

حاف «ا » در می لبنرت «هعضخخخره» مسخخخت و هانهامی حضخخخات «مغارنء» رم جز مز اتافر ا دمناد که
هاوز هه درجه متامف ناسخخرد مند .در هرن لیو کس خ هه درجه «غا ّ » ا رسخخد که هه آنچه در دسخخت ااد
مست ،ه نرنز ورزد

َ
َ
َّ
َ
َ َ َّ َ
ّ من ُرزق الیْ َ ع َّما یف َی ِدی الَا
«َا ال ِغ
ِ
ِ

» (تؤرؤ .)355 ، 1313 ،
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 .8فقر +نه ثروت

در می اتنتا  ،اقومة اورد نظاآ مسخخت که در لر وجود فقا ،مندک ثاوت هم وجود دمرد .هه دیگا سخخن
در می اتنتا  ،حد اشخختاک «انل» کم مسخخت و ارزم نبود آ مز هودا هرشخختا مسخخت یعا در می اقومه
«نرنزااد » ها «ثاوت» هاتا دمرد .در رومینت لیو ماکن پ جوی افاو اعانی اوردنظا در می اتنتا
وجود دمرد .ومکنو دقرق افاو اوردنظا در می اتنتا  ،نشخخخن دهاد افاو اوردنظا هه «هن س» نزدیک

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

شکل -72متاترم  4مربع فقر و ثروت

مست« .هن س» مز ریشه «هما» ین «هأا» هه اعان فقا و شدت (مزها  .)33/13 ، 1315 ،کس مست
که هالی ها مو ننزلشخد و چاننکه گفتهمند می فاد در نقطه اقنهل کسخ قامر دمرد که نعؤت ها مو تؤن شد
مسخخخت (فامهرخد  )315 /3 ، 1313،در هرخن تفخنوت ومژ «هن س» و «فقرا» گفتهمند «هن س» هه جات
ابنمغه در حد فقا ههکنر ا رود (لسخخخگا  )135 ، 1333 ،نکته قنهلتوجه در ومژ «هن س» آ مسخخخت که
مغتشخخانسخخن ها می نکته مصخخامر دمرند که در می کیؤه افاو شخخدت نافته مسخخت (زانشخخا ، 1636 ،
 .)53می شخخخدت هخه حد مسخخخت که هام هرن تاحم ها فاد فقرا و کؤک هه مو هم ههکنر ا رود (زهرد ،
 .)166/1 ، 1313ریشه «هالس» در قاآ  33هنر و کیؤه «هن س» یکهنر (حج )51/وکاشد مست .شنین
توجه مست که ومژ «فقرا» هام نشن دمد شدت فقا و نرنزااد ههکنر نؤ رود.
در نگن کال لیو  ،خدموند تاان مارد فاد هن س مست
َ ُ

َ

َ

«[اِّهم] فكَ َأ ا َّلر َجا َ ِِّ ُمبت ِتس» (سردرض
ِ

 ،خطبه )113

و قبل مز رسرد هه روزگنر تاگدست هنید هام آ چنر م مندیشرد

165

165

َ

َ

َ
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«َا َع ِام ٌا ِلَف ِس ِه قب َا َم ُبؤ ِس ِه» (سردرض
ِ

 ،خطبه )51

شکل  -76متاترم  2مربع فقر و ثروت

هعد مز هارس  3تا مصی و  3اتنتا مز ااهع نشننهشانس گایؤنا ا توم مضالش انتیف می ااهع
رم ههصورت زیا تاسرم کاد

161

شکل -77مربع نشانهشناسی فقر و ثروت

161

 .4دست آورد و نتایج

اطنمعه ااهع نشخخننهشخخانسخخ گایؤنا در دوگن ثاوت و فقا نشخخن ا دهد که هاخالف کنرهاد ااسخخو ،
هایخک مز دو ومژ «فقا» و «ثاوت» دمرم الیخههخن اعاخنی اتعخدد و درجخنت و اامت انتیف هود و هه
هؤر دمرل کنرهادهن گوننگون دمرند .می کنرهادهن ههخوه در کال لیو قنهلاشخخنهد مست .ومژگنن
االل «اتاف» و «غا » ها دو هه اعان فاد انلدمر هسخختاد هن می تفنوت که «غا » هاوز هه حد «اتاف»
اتاف و نرز غا ها دو دچنر غرن هسخختاد و مفامد هنید که مز می حنمت هه خدم پان هباند .الیههن اعانی
«فقا» مز ومژگنن االل «اسخخکر » و «هن س» تشخخکرلشخخد مسخخت هن می تفنوت که «هن س» هاوز هه درجه
«اسخخکر » ناسخخرد و می «اسخخکر » مسخخخت که درنانیت درجه ندمر و ه چرز قامر دمرد .مز پ جوی
سخنان لی  هه دسخت ا آید که مز می حنمت نرز هنید هه خدم پان هاد .نکته اام آ مست که ملتصن
هخه خخدم در هادو حخنمت نانی فقا و ثاوت در مندیشخخخه لیو دید ا شخخخود .در رف مغو انهر «فقا و
ثاوت» ومژگن دیگا االل «قننع» و «هنرل» قامر دمرندم ههلالو مزجؤیه مفامد دیگا که حضخخورشخخن در
رف ارننه اتصخور مسخت «فقرا» و «افیس» مسخت که در سنان حضات لی  هه رلنیت حنل آنن و
کؤک هه میشن سفنرا شد مست.

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

ناسخخخرد و می «اتاف» مسخخخت که درنانیت درجه هاا ااد مز انل قامر دمرد .در نگن کال نگا لیو فاد
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169

منابع
.قرآن کریم

.نهجالبالغه ،سردرض

مإلسال ).

 ،تاجؤه سرد لیراق فر

 .1مه حرو  ،نعؤخخن ه احؤخخد اغاه  ، 1316 ،دعـائم اإلســـالم و ذکر الحالل و الحرام و القضـــایـا و

األحکام ،قم امسسه آل ممبرت .
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 .5مه درید ،احؤد ه حس  ، 1661 .جمهرة اللغة ،هراوت دمرممعیم میؤالیر .
 .3مه فخنرا ،محؤخد ، 1366 ،معجم مقـاییس اللغـة ،تحقرق لبخد ممسخخخال احؤخد هنرو  ،هراوت
دمرممفکا.
 .3مه ااظور ،احؤد ه اکا  ، 1313 ،لسان العرب ،هراوت دمرممفکا.
 .6مه ارالم ،ارالم ه لی 1336 ،ا ،ترجمه شــر نهجالبالغه ،تاجؤه قاهننعی احؤد اقد و لی
مصغا نومی یحر زمد  ،چنپ مول ،اشاد هارند پهوهشان مسالا آستن قدا رضو .
 .5أزها  ،احؤد ه محؤد ، 1351 ،تهذیب اللغه ،هراوت دمرإحرنء ممتام ممعاه .
 .3تؤرؤ آاد  ،لبدممومحد ه احؤد ، 1313 ،غررالحکم و درر الکلم ،قم دمر ممکتنب مإلسالا .
 .1جوها  ،مسؤنلرل ه حؤند ، 1333 ،الصحا  ،هراوت دمرممعیم میؤالیر .
 .9چادما ،دمنرل1313 ،ا ،مبانی نشانهشناسی ،تاجؤه ااد پنرسن .تاام
 .13خومنسنر  ،احؤد1325 ،ا ،منطق صوری ،تاام

157

مسو ااا.

منتشنرمت آگن .

 .11دیاه س  ،آنه انر 1313 ،ا ،درآمدی بر نشانهشناسی ،تاجؤه اظفا قااان  .تاام

پاسش.

 .15رمغ مصفانن  ،حسر ه احؤد ، 1315 ،مفردات الفاظ القرآن ،هراوت دمرممقیم.
 .13زهرد  ،احؤده ااتض  ، 1313 ،تاج العروس من جواهر القاموس ،هراوت دمرممفکا.
 .13زانشا  ،احؤوده لؤا ، 1636 ،اساس البالغة ،هراوت دمر صندر.
 .16شعرا  ،حؤردرضن1311 ،ا ،مبانی معناشناسی نوین ،تاام

سؤت.

 .15شخخعرا  ،حؤردرضخخنم تامنه وفنی 1311 ،ا ،راهی به نشــانه معناشــناســی ســیال ،تاام

منتشخخنرمت

لیؤ فاهاگ .
 .13شانه  ،احؤود1364 ،ا ،رهبر خرد ،تاام

نشا خرن .

 .11صفو  ،کوروا1313 ،ا ،درآمدی بر معناشناسی ،تاام

سور ااا.

 .16بن بنی  ،سخخرداحؤدحسخخر  ، 1313 ،المیزان فی تفســیر القرآن ،قم دفتا منتشخخنرمت مسخخالا

157

(جناعه ادرسر حوز لیؤره قم).
 .53باس  ،فضل ه حس 1335 ،ا ،مجمعالبیان ،اام
 .51ایح  ،فنا ممدی 1336 ،ا ،مجمع البحرین ،اام

منتشنرمت ننصاخساو.
اکتبة ممؤاتضو .

 .55لاوس حویز  ،لبد لی ه جؤعه ، 1316 ،نورالثقلین ،قم مسؤنلریرن .
 .53لسگا  ،حسر ه لبدممیه ، 1333 ،فروق اللغات ،هراوت دمرمآلفن ممجدیدة.
 .56کیرا  ،احؤد ه یعقوب  ، 1333 ،الکافی ،اام

دمر ممکت مإلسالارة.

 .55گراو ،پ یا1313 ،ا ،نشانهشناسی ،تاجؤه احؤد نبو  .تاام

نشا آگه.

 .53مرال ومسط  ،لی ه احؤد1335 ،ا ،عیون الحکم و المواعظ ،قم دمر ممحدیث.
 .51اجیس  ،احؤدهنقا ه احؤدتق  ، 1333 ،بحار األنوار ،هراوت دمر إحرنء ممتام ممعاه .
 .56اکنر شرامز  ،ننصا و دیگام 1333 ،ا ،تفسیر نمونه ،تاام

دمرممکت مالسالاره.

 .33نور  ،حسخر ه احؤدتق  ، 1331 ،مسـتدر الوسائل و مستنبط المسائل ،قم امسسه آل ممبرت
.
 .31یوسف اوس  ،حسر  ، 1313 ،االفصا فی فقه اللغة ،قم اکتبة ماللال مإلسالا .

نشانهشناسی گفتمان «ثروت و فقر» در روایات علوی
با تکیه بر مربع نشانهشناسی گر یماس

 .53فامهرد  ،خیرل ه محؤد ، 1313 ،کتاب العین ،قم منتشنرمت هجات.

پایان نامه

 .35هندیاد  ،هنمه1363 ،ا ،نشـانهشناسی گفتمان ظن و یقین در قرآن کریم ،رسنمه دکتا دمنشگن آزمد
مسالا  ،ومحد لیو تحقرقنت تاام .
مقاالت

 .33پنکتچ  ،محؤد( .ه تن) ،آشانی هن اکنت اعانشانس اعنصا ،نامه پژوهش فرهنگی .شؤنر .3
 .33پنکتچ  ،محؤدم سخخامفامز ،حسخر م آشخخان ،حسخخن ممدی و کوثا  ،اسخخعود1365 ،ا ،ومکنو نظایه
فاهاگ «سخخپاا نشخخننهم » یور موتؤن و کنرهسخخت آ درزاراه تحیرل اانسخخبنت ارن دی و
سراؤن .مجله راهبرد فرهنگ .شؤنر  .36صص .66-33
 .36پنکتچ  ،محؤدم شخرازمد ،احؤدحسخ و شخرازمد ،احؤدحسخر 1361 ،ا ،هنزتفسرا ومژگن «فقا و
غان» در قاآ کایم هن تکره ها زاراههن

منسخخن شخخانخت سخخنخت افاو  .مجله مطالعات قرآنی و
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