
                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 1۲، پاییز و زمستان 139۸

تحلیل روان شــناختی »مترفین« و »عالمان فاســد« به عنوان دو گروه مرجع 
در قرآن کریم

 Psychological analysis of “the heretics_Motrafin” and
“corrupt scholars” as two reference groups in the Holy Quran

علی مخدومی/ کارشناسی ارشد روان شناسی، موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت، قم، ایران.
کاویانی / دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران. ✍ محمد 

Ali Makhdoomi / M.A in positive psychology, Institute of Ethics and Education, Qom, Iran
Mohammad kavyani / Associate Professor, Department of Psychology, Seminary and University Research 
Institute, Qom, Iran                    m_kavyani@rihu.ac.ir

Abstract
The aim of the present study is to 
analyze the psychology of the wealthy 
rich “corrupt_Motrafin” and corrupt 
scholars from the perspective of the 
Holy Quran as two reference groups. To 
achieve this goal, first the criteria of the 
reference group and the reference group 
were explained from the perspective of 
contemporary science, and then by the 
method of qualitative content analysis, 
the verses related to the discussion were 
examined. For this purpose, the related 
words \”subordination_Tabe\”, \”model_
Osveh\” and \”following_Eqtedae\” were 
used. Given the importance of the two 
groups of rich people and corrupt scholars 
and their beneficial effect on society, these 
two groups were selected as the target 
community; Then, using the method of 
thematic interpretation, verses related to 
these two groups were analyzed and their 
characteristics were extracted from the 
Holy Quran. The findings showed that 

چکیده
روانشــناختی  هــدف پژوهــش حاضــر تحلیــل 
ثروتمنــدان متمول »مترفین« و عالمان فاســد 
از منظــر قــرآن کریــم  به عنوان دو گــروه مرجع 
اســت. برای رســیدن به این هدف ابتدا مالک 
و معیارهــای گــروه و گــروه مرجــع از نــگاه علــم 
معاصــر تبیین گردید و ســپس بــا روش تحلیل 
محتــوای کیفــی، آیــات مرتبــط بــا بحــث مورد 
بررســی قــرار گرفــت، برای ایــن مهــم از واژگان 
اســتفاده  »اقتــداء«  و  »اســوه«  »تبــع«،  مرتبــط 
شــد. با توجه به اهمیت دو گــروه ثروتمندان و 
عالمان فاســد و تأثیر به سزای آن ها در جامعه، 
ایــن دو گروه به عنوان جامعــه هدف انتخاب 
بــا اســتفاده از روش تفســیر  شــدند؛ در ادامــه 
موضوعی، آیــات مرتبط با این دو گروه تحلیل 
و ویژگــی هــای آن هــا از قــرآن کریــم اســتخراج 
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بیان مسئله 
انسان موجودی فطرتًا اجتماعی است و رشد و توانمندسازی خود را در جامعه دنبال می کند. 
کرده و در ادامه در اجتماعات بزرگ تر  گروه اجتماعی، یعنی خانواده شروع  حیات را از اولین 
در  دارد.  پی  در  وظایفی  و  مسئولیت ها  اجتماع،  در  زندگی  می پذیرد.  تأثیر  و  می کند  زیست 
فرایند شکل گیری رفتار، نگرش و کنش افراد در جامعه، عوامل متعددی نقش دارند؛ ازجمله 
مهم ترین آنها افراد یا گروه های مرجع هستند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش گران 
اجتماعی قرار می گیرند. گروه مرجع دو کارکرد عمده ایفا می کند: اواًل هنجارها، رویه ها، ارزش ها 
کارکرد هنجاری دارند، ثانیًا استاندارد ها و  و باورهایی را به دیگران القاء می کند و به اصطالح 
معیارهایی در اختیار کنشگران قرار می دهند که کنش و نگرش خود را با آنها محک می زنند و 
به اصطالح کارکرد مقایسه ای و تطبیقی ایفا می کنند. از مهم ترین گروه های مرجع ثروتمندان و 
عالمان فاسد هستند که در هر زمان با تأثیر بر افراد، سبب ایجاد خسارت های جبران ناپذیری 
می شوند. الزم است ویژگی های این گرو ها از منبع اصیلی همچون قرآن مورد بررسی قرار گیرد 
تا حد امکان از آثار مخرب آنها جلوگیری به عمل آید. با توجه به اهمیت گروه های مرجع الزم 
است یک روان شناس اجتماعی این مهم را در بسترهای مختلف بررسی نماید. از مهم ترین 

منابعی که می توان گروه های مرجع را شناسایی کرد و مورد مطالعه قرار داد قرآن است.

the characteristics of the erring people 
include repetition and insistence on the 
wrong path, prioritizing their interests 
over the truth, presenting false logic and 
stubbornness in the path of deviation and 
the characteristics of corrupt scholars. 
It included the use of unlawful and 
illegitimate property, the accumulation 
of wealth and non-payment of religious 
funds, the blocking of God’s way, the 
distortion of divine commandments, and 
the concealment of truth.
Keyword: Reference group, miscreants, 
corrupt scholars_Motrafin, Quran.

شــد. یافته هــا نشــان داد ویژگی هــای مترفیــن 
مقــدم  اشــتباه،  راه  بــر  اصــرار  و  تکــرار  شــامل 
دانســتن منافــع خــود بر حــق و حقیقــت، ارائه 
منطقــی نادرســت و لجاجت در مســیر انحراف 
و ویژگی های عالمان فاســد شــامل اســتفاده از 
امــوال ناحــق و نامشــروع، جمــع آوری ثروت و 
عدم پرداخت وجوهات شرعی، مسدود کردن 
راه خدا، تحریف احکام الهی و کتمان حق، به 

دست آمد. 
گــروه مرجــع، مترفیــن، عالمــان   کلیدواژه هــا: 

فاسد، قرآن.
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قرآن، کتاب هدایت بشر، به ابعاد مختلف زندگی انسان اشاره دارد، ساحت اجتماعی هم از 
مواردی بوده که مورد اهتمام قرار گرفته است. به عنوان نمونه در آیه 13 سوره حجرات آمده 
است: »ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، و تیره  ها و قبیله  ها قرار دادیم، تا یکدیگر 
را بشناسید، ولی گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست، خداوند دانا و خبیر است«. 
اهمیت  از  اجتماعی،  و  فردی  مسئولیت های  به  دادن  توجه  کنار  در  آسمانی  کتاب  این  در 
گروه های اجتماعی نیز سخن به میان آمده و بر تأثیرگذاری گروه ها بر افراد و تأثیرپذیری آنها 
کید کرده است؛ تا جایی که از کلیدواژه هایی چون »تبع«، »اسوه« و »اقتداء« می توان  از افراد تأ
به این مهم پی برد. می شود این تأثیرپذیری را در قالب گروه های مرجع بررسی نمود. در قرآن 
کلی برای آنها  گروه های مرجع به صورت مثبت و منفی معرفی شده اند و برخی شاخص های 
گمراهی  گردیده است، این شاخص ها عبارت است از: 1. دانایی، نادانی ۲. هدایت و  مطرح 

3. عدالت، ظلم 4. بندگی خدا، بندگی خود )میرسندسی، 1393(. 
دید  با  که  آنهاست  تبیین  و  توصیف  مرجع،  گروه های  جزئی  بررسی  مهم  مسئله  اما 
گردد و مصادیق آن در زمان معاصر مورد  آنها تحلیل  روان شناختی و اجتماعی ویژگی های 
و  داد  قرار  معیار  را  مثبت  مرجع  گروه های  بتوان  نگرش ها  و  کنش ها  در  تا  گیرد  قرار  توجه 
دارند،  باالیی  تأثیرگذاری  که  گروه ها  این  از  مورد  دو  کرد.  اجتناب  منفی  مرجع  گروه های  از 
راه حق  از  زیادی  عده  گمراهی  زمان سبب  در طول  که  فاسد هستند  عالمان  و  ثروتمندان 
اهداف خود، فضاهای  برای پیش برد  بی دغدغه  مال اندوزان  نیز  معاصر  زمان  در  شده اند. 
کنار آنها نیز عالمان  رسانه ای به وجود آورده و سبب ناامیدی در قشری از مردم می شوند در 
فاسد فعال بوده و بسترسازی می کنند. در این پژوهش نگارنده به دنبال آن است که گروه های 
مرجع ثروتمندان و عالمان فاسد را در قرآن بررسی کرده و با نگاه روان شناختی و اجتماعی این 

مهم را تحلیل نماید.

پیشی»ه
و  بوده  کلی  به صورت  بیشتر  شده  ارائه  قرآن  در  مرجع  گروه های  مورد  در  که  تحقیقاتی 
شاخصه های نوعی را مورد پژوهش قرار داده است. میرسندسی در مقاله درآمدی بر مصادیق 
کرده است. برخی دیگر از  کریم همین رویه را دنبال  گروه های مرجع در قرآن  و شاخص های 
پژوهش ها هم چون »نقش مالء و مترفین در تهدید امنیت جامعه« به دنبال نقش مترفین 
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گروه  کنونی هستند. اما نسبت به ثروتمندان »مترفین« و عالمان فاسد با رویکرد  در جامعه 
مرجع تحقیقی ارائه نشده است. 

قبل از وارد شدن به اصل بحث الزم است مفاهیم اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گیرد: 
را  گروه  برخی  است،  گروه  مفهوم  مرجع  گروه های  بحث  در  بنایی  زیر  عناوین  از  رلوه:   
که با یکدیگر روابط متقابل  از انسان هاست  از تعدادی  کرده اند: »گروه مرکب  چنین تعریف 
داشته، از عضویت خود در یک جمع)که اعضای آن از یکدیگر انتظار اعمال و رفتار مشترکی 
گاه اند« )کوئن، 1373( عده ای دیگر بیان کرده اند: »تعامل دو نفر یا بیشتر که برای  دارند(، آ
اهداف مشترک، اثرگذاری، اثرپذیری، کنش متقابل که همان احساس نیاز، پیوند و انسجام، 
وابستگی، ثبات و دوام و ایفای نقش می باشد مورد توجه قرار می گیرد« )عیسی مراد، 13۸9(. 
با بیانی دیگر گروه تعدادی از افراد که در تعامل با یکدیگر به شکل چهره به چهره یا در یک 

سری از چنین مالقات هایی شرکت دارند، هستند )بروگاتا و بلز، 1953(.
 )13۸3 نعیمیان،  از  نقل  )به  پالوس  نظر  از  برشمرد.  می توان  ویژگی های  گروه  برای 
دنبال  را  مشترک  هدف های   .۲ دارند.  تقابل  و  کنش   .1 از:  است  عبارت  گروه  ویژگی های 
در  نشان می دهند. 5. عضویت  متقابل  وابستگی   .4 دارند.  ثابتی  نسبتًا  رابطه   .3 می کنند. 

گروه مهم است.
 از نظر اسماعیلی و همکاران، )1391( می توان ویژگی ها را موارد زیر دانست:

1. شباهت. ۲. تعامل و وابستگی: تعاملی که منجر به حالتی از وابستگی برسد. 3. ساختار: 
اجتماعی:  نقش های   .4 می کند.  را مشخص  گروه  پایگاه  و  نقش ها  هنجارها،  که  قواعدی 
هنجارهای گروه مشخص می کند که چه رفتاری باید انجام شود. 5. پایگاه اجتماعی: میزان 
قدرت، پرستیژ یا اعتباری است که اعضای گروه دارند. 6. به هم پیوستگی گروهی 7. هویت 

اجتماعی. 
از منظر اسالم می توان فوایدی برای گروه برشمرد:

گروه باعث پیوستگی، اتحاد، همدلی، همراهی و انسجام افراد می شود.
و  کرده  نزدیک  به هم  را  انسان ها  دهی،  مشورت  و  گیری  مشورت  اصل  راستای  در  گروه 

مشارکت فعال را تقویت می کند.
گروه نقش به حداقل رساندن تعارض ها را ایفا می کند.

گروه میزان موقعیت های حمایتی افراد را افزایش می دهد.
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گروه در تقویت باورهای دینی و اعتقادات اخالقی انسان مؤثر است.
گروه احساس ارزشمندی و مفید بودن انسان ها را تقویت می کند.

گروه پذیرش انواع مسئولیت های اجتماعی را در افراد تقویت می کند.
گروه فعالیت های جمعی و گروهی مانند نماز جماعت، مراسم مذهبی، مناسک حج و غیره 

را منشأ بسیاری از آثار مثبت فرار می دهد.
گـــروه میزان امیـــد، دلگرمی، توجه بـــه آینده توجه به امـــور مثبت را در فـــرد اعضای گروه 

تقویـــت می کند.
دیگران  با حضور  و  گردد  تشکیل  گروه  افراد  اجتماعی  اعمال  و  رفتار  باعث می شود  گروه 

نقش افراد پررنگ تر شود. )عیسی مراد، 13۸9(
رلوه های ملخا: به گزارش سروستانی )13۸1( اولین شخصی که بحث گروه های مرجع را 
مطرح نموده »هیمن« در سال 194۲ است. او در کتاب خود دارد که انسان ها در شکل دهی 
به نگرش ها بیش از آن که به خود متکی باشند، به گروه هایی که با آنان ارتباط دارند، تکیه 
گروه ها عضویت دارد؛ ولی رفتار بعضی از  می کنند. از منظر قنادان )1375( انسان در برخی 
گروهی است که فرد عضو آن نیست  گروه مرجع  گروه های دیگر را به عنوان الگو برمی گزیند؛ 
از این  گروه های مرجع  او پذیرفته و مقبول است.  گروه برای  ولی ارزش ها و هنجارهای آن 
گاهی ها و ایدئولوژی ها و افکار معینی را به افراد القاء می کنند.  نظر اهمیت دارند که رفتارها، آ
و  مقایسه  معیار  را  آن  که شخص  گروهی  عبارت،  با  را  مرجع  گروه  نیز   )1393( میرسندسی 
داوری و تصمیم گیری درباره عقاید و رفتار خود قرار می دهد، تعریف کرده و با استفاده از منابع 

مختلف شاخص های گروه مرجع را با ترتیب زیر بیان می کند:
الف( منبع الهام بخش برای شکل گیری نگرش ها، باور ها و رفتارها

ب( مرجع اخذ هنجارهای معنی بخش به زندگی
ج( منبع دریافت اهداف 

د( الگویی برای همانندسازی
و( مرجعی برای این که فرد خود را به آنها مربوط بداند.

ه( فرد آرزوی ارتباط با آنها را دارد.
ی( تأیید آن مرجع برای فرد مهم و آن را جستجو می کند. 

از مرتن،  نقل  )به  نیوکمب  کرد،  و منفی تقسیم  به دو قسم مثبت  را  گروه مرجع  می توان 
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1957( گروه مرجع مثبت را گروهی می داند که فرد تمایل به عضویت در آن دارد و نگرش ها 
و رفتارهای جاری در آن گروه را مطلوب می داند. اما در مقابل گروه مرجع منفی، گروهی است 

که جاذبه ای برای فرد ندارد و شخص خود را از آن دور نگاه می دارد.
گرو های اجتماعی نزدیک است مفهوم طبقه  که به بحث  طبقه اخرماعی: مفهوم دیگر 
و  معین  اجتماعی  منزلت  دارای  که  می شود  اطالق  انسان ها  از  گروهی  به  »طبقه«  است؛ 
کنش  امتیازات مثبت یا منفی و منافع مشترک و مشابهی هستند که برای دفاع از این منافع، وا
این  آنان،  ویژگی های  اساس  بر  می توان  و  می دهند  نشان  واحدی  عکس العمل  یا  گروهی 
کشاورزان  کرد، مانند طبقه نجبا، شاهزادگان، تجار، روحانیان و  کنش را از آنها پیش بینی  وا

)اختر شهر، 13۸۸(.

وش محقیق
در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، متن قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت. 
شناسایی  بود،  اجتماعی  گروه های  و  مرجع  گروه های  مورد  در  که  آیاتی  نخست  مرحله  در 
گردید و در ادامه دو گروه ثروتمندان »مترفین« و عالمان فاسد »احبار« برای بررسی و تحلیل 
روان شناختی - اجتماعی به عنوان گروه هایی که تأثیر بسزایی در رفتار جامعه دارند انتخاب 
شده و آیات مرتبط طبقه بندی شدند و با استفاده از نشانه های گروه و گروه مرجع، مورد نظر و 
دقت قرار گرفتند و درنهایت ویژگی های مدنظر از آیات استخراج گردید. برای برداشت از آیات 
از روش تفسیر موضوعی استفاده شد و توضیحات روایات نیز در این مهم کمک کردند. تفسیر 
گردآوری مبتنی بر  کوششی است بشری در فهم روشمند پاسخی از قرآن، در سایه  موضوعی 
تئوری آیات، به مسائل و موضوعات زنده عملی و نظری برخاسته از معارف بشری و حیات 

جمعی که انتظار می رود قرآن، سخن حقی در آن باره دارد )جلیلی، 13۸7(.

رلوه های ملخا ش الرن کلحت
مفهوم  در  که  تبعیت  و  الگوپذیری  به بحث  توجه  با  قرآن  در  مرجع  گروه های  بررسی  برای 
کلمه »تبع« و مشتقات )174( آن بررسی شود هرچند اصل  گروه مرجع نهفته است می توان 
مفهوم گروه در قرآن با کلماتی مانند قوم )3۸3 بار(، ناس )۲40 بار(، امه )64 بار(، قریه )56 
بار(، مالء )۲9 بار(، فریق )۲۸ بار(، فئه )10 بار(، حزب )9 بار(، فوج )5 بار(، عصبه )4 بار(، و 
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شعوب )1 بار( مطرح شده است.
البته مفهوم گروه های مرجع را از کلیدواژه هایی چون اسوه »الگو« به معنای حالت و روشی 
زیان بار  و  بد  یا  و سودمند  نیک  پیروى،  است )مصطفوى، 1360( خواه  پیروى  که شایسته 
باشد. واژه اسوه در قرآن کریم سه بار آمده است: یک بار در سوره احزاب آیه ۲1 در مورد پیامبر 

اسالم؟ص؟ و دو بار در سوره ممتحنه آیات 4، 6 درباره ابراهیم خلیل و همراهان ایشان. 
کلیدواژه دیگر کلمه »اقتداء« می باشد، در قرآن مقتدا را چنین معرفی می کند: اینان کسانی 

هستند که خدا هدایتشان کرده است، پس به روش ایشان اقتدا کن)انعام/90(.
کریم اشاره شده، در آیه سوم  گروه های مرجع به مثبت و منفی نیز در قرآن  تقسیم بندی 
که  است  آن  به خاطر  »این  تصویر می کشد:  به  را  تبعیت  و  پیروی  نوع  دو  هر  سوره محمد 
کافران از باطل پیروى کردند و مؤمنان از حقی که از سوى پروردگارشان بود، این گونه خداوند 

براى مردم زندگیشان را توصیف می کند« )محمد/47(. 
گرایی  فرعون  غیر  و  گرایی  فرعون  به  تقسیم بندی  یک  در  پیروی  این  جزئی  موارد 
از: 1. ستمکاران مستضعف؛  گرا عبارت است  گروه ها و دسته های فرعون  تقسیم می شود و 
از  5. فراریان  خاموش؛  ستمدیدگان   .4 فرومایه؛  آوارگان   .3 چاپلوس؛  پیرامونیان   .۲
گروه های حق: مثل  باطل،  و  پایه شاخص های حق  بر  دیگر  برخی  صحنه )صدر، 13۸9(. 
صادقین و صالحین و گروه های باطل: مثل مترفین، مالء را معرفی نموده اند. این شاخص ها 
بندگی خدا،  گمراهی؛ 3. عدالت، ظلم؛ 4.  و  نادانی؛ ۲. هدایت  دانایی،   .1 از:  عبارت است 
بندگی خود؛ )میر سندسی، 1393(. نصری )1376( جامعه را به افرادی که موافق و مخالف 
با انبیا هستند، تقسیم بندی کرده و گروه های مخالف با انبیا را گروه های ذیل دانسته است: 

1( جباران؛ ۲( مالء )اشراف(؛ 3( مترفین؛ 4( عالمان فاسد و 5( مستضعفان.
اختر شهر )13۸۸( با توجه به تعریف پی یر الروک1 نسبت به طبقات اجتماعی، طبقات و 

گروه های مطرح شده در قرآن را در دو قالب مادی و معنوی بیان می کند.

گروه های مادی عبارت اند از: 

کمیت سیاسی )مال(: به گفته راغب، گروهی  1. ثروتمندان )مترفین(؛ ۲. گروه های درون حا
و  می کند  پر  را  چشم ها  دیدارشان  و  منظر  و  دارند  اتفاق نظر  خاص  فکر  بر  که  می گویند  را 

1. Pierre Laroche.
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کریم از این طبقه سی بار یاد  شخصیت ظاهری شان مردم را به خود متوجه می سازد. قرآن 
کرده است. مال درواقع همان اشراف هستند که وضع ظاهری شان نظر افراد محروم را به خود 
نقش  مستضعفان  روحیه  تضعیف  در  که  خودکامه اند  سیاست مدارانی  اینان  می کند.  جلب 
کریم آمده  فعالی دارند؛ 3. جباران و فرمانروایان طاغوت: واژه »طاغوت« هشت بار در قرآن 
که  است و مراد از آن خدایان دروغین و مردمان متجاوز و طاغی است. اینها افرادی هستند 
در مقابل دعوت انبیا مخالفت ورزیدند و از هیچ توطئه ای در برابر پیامبران فروگذار نکردند. 
که در برابر انبیا ایستادگی می کردند  گروهی از مستضعفان بودند  4.گروه مستضعفان: الف( 
و به مبارزه با آنها می پرداختند. اینان به جهت ضعف و ناتوانی خود در جبهه استکبار قرار 
داشتند و به دالیلی چون ضعف فکری قادر به شناخت جبهه حق از باطل نبودند و همچنین 
به علت ترس و وحشتی که از مستکبران داشتند از ایمان آوردن به انبیا خودداری می کردند. 
می شد،  افزوده  انبیا  دعوت  بر  چه  هر  و  دادند  مثبت  پاسخ  انبیا  دعوت  به  که  ب( کسانی 
مستضعفان بیشتری به آنها روی می آوردند و با اظهار پشیمانی از گذشته خویش به مبارزه با 

مستکبران - که موجبات اسارت آنها را در قبل فراهم آورده بودند - می پرداختند.

گونه شناسی طبقات اجتماعی از بعد معنوی و ارزشی

احبا و هبانان: اینها گروه هایی هستند که به نام هایی همچون »عالمان فاسد« و »گروه 
فراریان از صحنه« خوانده شده اند. سمبل این گروه ها را می توان »احبار« و »رهبان« نام برد. 
مانی ن و نذحلان: واژه »ربانیون« سه بار در قرآن آمده است )مائده، آیه 44 و 63 و آل 

عمران، آیه 79( مفرد این واژه، »ربانی« به معنای تربیت کننده است.

فیمای کلی ثلومم»دان از م»ظل الرن 
کرده اند را با واژه  که در زندگی خود فریفته شدند و خدا را فراموش  کریم ثروتمندانی  قرآن 
از  و  نکنید  پیروی  و  دوری جسته  گروه  این  از  که  می دهد  تذکر  و  می کند  معرفی  »مترفین« 

سرگذشت آنها عبرت بگیرید. 
که  کتب لغت در می یابیم  گردد. با مراجعه به  در ابتدا الزم است مفهوم مترفین مشخص 
گرفته شده است. ابن منظور)1414( »ترف« را تنعم یعنی برخورداری  مترفین از ریشه »ترف« 
از نعمت، و »ترفه« را نعمت، تعریف نموده است و مترف را کسی می داند که راحتی و آسایش 
در زندگی او را فریفته باشد و دارای نعمت زیاد و گشایش در بهره وری از دنیا و خواسته های 
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آن باشد«.
 راغب اصفهانی )141۲( »ترف« را به معنای توسعه در نعمت و »اتراف« را به معنای نعمت 
دادن تبیین نموده است. در قرآن مترف همیشه در مقام نکوهش آمده، مترف کسی است که 

به فراخی نعمت، خدا را فراموش کند و فریفته شود.
در مورد فرق مترف و منعم عالمه مصطفوی )136۸( دارند: »و الفرق بین المترف و المنعم: 
هذا  و  الیه.  متوّجه  أو  غیرها  عن  غافل  ناقصة،  أو  كاملة  معنوّیة  أو  مادّیة  علیه  أنعم  من  المنعم  أّن 

بخلاف المترف فاّنه من توّغل فی النعم المادّیة غافلا عن المعنوّیات«. 
از سخن ایشان به دست می آید فرق عمده مترف در غفلت او از معنویات و توجه  ویژه  او 

به مادیات است. 
در اصطالح قاموس مترف را به معنی ثروتمند می داند، یعنی کسی که به او نعمت زیاد داده 
شده و آن در صورت عدم ایمان سبب طغیان و سرکشی است و از موارد استعمال آن در قرآن 
مجید به دست می آید که ثروتمند و قدرتمند سرکش مراد است )قرشی، 141۲(. صاحب مجمع 
البیان گفته است: »ترفه« به معناى نعمت است. ابن عرفه در معناى آن گفته: »مترف« کسی 
کرده باشند و هر چه دلش خواست بکند و جلویش را نگیرند. در  که افسارش را رها  گویند  را 
نهایت می توان گفت مترفین اهل فسق و جور بوده و به قدری بر جامعه تأثیرگذار هستند که 

مرحله  آخر اتمام حجت به حساب می آیند.
کاربرد دو واژه »اتراف« و »مترف« در قرآن، نزدیک به همان معنای لغوی است. مشتقات 
این واژه هشت بار در قرآن کریم)پنج بار به صورت اسم مفعول، و سه مورد فعل ماضی(، به 
که در مورد مترفین در قرآن  کار رفته و در همه آنها نیز در مقام نکوهش است. ویژگی هایی 
که به دنبال ناز و نعمت و عیش و نوش رفتند و آن چنان  آمده است عبارت اند از: افرادی 
مست باده غرور و تنعم و لذات شدند که دست به انواع گناهان زدند)هود/116(. همان هایی 
می برند  تباهی  و  فجور  و  فسق  سمت  به  را  جامعه  نعمات،  در  شدن  غرق  سبب  به  که 
بر در  کنندگان  که داشتند سائالن و تقاضا )اسراء/16(. همواره در این زندگی پرناز و نعمتی 
آنها می گویند:  به  بازمی گشتند  امید می آمدند و محروم  با  آمد داشتند،  و  خانه هایشان رفت 
کنید، و این در حقیقت یک نوع استهزاء و  بازگردید و همان صحنه هاى نفرت انگیز را تکرار 
آیه  سرزنش است)انبیاء/13(. مرحوم طباطبایی )1374( در مورد توصیف اشراف قوم نوح 
33 مومنون، می فرمایند: »اشراف و بزرگان قوم نوح که فرو رفته در دنیا و فریفته زندگی مادى 
را علیه پیغمبرشان می شورانند. خداى سبحان به سه  کالم خود، عامه مردم  این  با  بودند 



120                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 1۲، پاییز و زمستان 139۸

صفت آنها را یاد کرده: یکی کفر به خدا به خاطر عبادت غیر خدا، و دیگرى تکذیب روز قیامت 
که لقاى آخرتش خوانده، یعنی لقاى حیات آخرت، به قرینه مقابلش یعنی جمله ”فی الحیاه 
که ایشان از هر چه غیر از دنیا  کفر به مبدأ و معاد باعث شد  الدنیا“. و این دو صفت یعنی 
است منقطع گشته، یکسره به دنیا رو آورند، و چون که در زندگی دنیا هر جور خواستند رفتار 
کردند و زخارف و زینت هاى لذت بخش آن یک سره ایشان را به خود جلب کرد، صفت سومی 
در ایشان پیدا شد، و آن پیروى از هواى نفس و فراموشی هر حق و حقیقت بود، و به همین 
گاهی هم، رد و  گاهی انکار معاد، و  گاهی انکار توحید بیرون می جست، و  جهت از زبانشان 
انکار دعوت رسالت، چون این دعوت به دنیاى ایشان و افسار گسیختگی آنان ضرر می زد، و 

از پیروى هواى نفس بازشان می داشت«.
در آیه ای دیگر1 بیان می دارد به اینکه زیاده روى در لذایذ کار آدمی را به جایی می کشاند که 
از پذیرفتن حق استکبار ورزد، معمواًل مترفین در صف اول مخالفین انبیاء بودند. آیه بعد به 
منطق پوشالی آنها که در هر زمانی براى اثبات برترى خود متوسل می شدند و به اغفال عوام 
می پرداختند اشاره کرده، می گوید: »و آنها گفتند ما از همه ثروتمندتر و پراوالدتریم«. آنها برای 
نکنند  پیدا  رهایی  آنها  از چنگال  و مستضعفان  نیفتد  به خطر  نامشروعشان  منافع  که  این 
کان را به  با انواع حیل و بهانه ها به تخدیر و تحمیق مردم می پرداختند، مسئله تقلید از نیا

عنوان بهانه مطرح می کردند و سخت روى این مسئله ایستاده بودند.۲
هم  امروز  که  همان گونه  دانسته،  گنه کاران  سردمداران  را  ثروتمندان  نیز  دیگر3  آیات  در 
دیده می شود فساد جامعه هاى بشرى از گروه متنعمین مست و مغرور است که عامل گمراهی 
کز شهوات، و  دیگران نیز می باشند، سرنخ تمام جنگ ها و خونریزی ها و انواع جنایات، و مرا
گرایش هاى انحرافی، به دست این گروه است، و به همین جهت قرآن قبل از هر چیز انگشت 

روى آنها می گذارد. و مجازات آنها را دردناک توصیف می نماید.4

محلی  وان د»اجری اخرماعی نمرلسیدن
»مترفین« یک گروه اجتماعی هستند:

اندوزی  ثروت  در  همه  مترفین  است،  گروه  اعضای  شباهت  گروه  تشکیل  ویژگی های  از 

ُتْ ِبِه كاِفُرون )سباء، 34(.
ْ
ْرِسل

ُ
ا ِبا أ  ُمْتَرُفوها ِإّنَ

َ
 قال

َّ
َیٍة ِمْن َنِذیرٍ ِإل نا ِف َقْر

ْ
ْرَسل

َ
1. َو ما أ

ا َعىل  آثارِِهْم ُمْقَتُدوَن  )زخرف، ۲3(. ٍة َو ِإّنَ ّمَ
ُ
ا َوَجْدنا آباَءنا َعىل  أ  ُمْتَرُفوها ِإّنَ

َ
 قال

َّ
َیٍة ِمْن َنِذیرٍ ِإل نا ِمْن َقْبِلَك ِف َقْر

ْ
ْرَسل

َ
۲. َو َكذِلَك ما أ

 ذِلَك ُمْتَرِفنَی  )واقعه، 45(.
َ

ْم كاُنوا َقْبل ُ 3. ِإّنَ
ُرون  )مؤمنون، 64(.

َ
أ َعذاِب ِإذا ُهْم َیْ

ْ
َخْذنا ُمْتَرِفهِیْم ِبال

َ
4. َحّتَ ِإذا أ
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که قلب این افراد  مشترک هستند و از اثرات این ثروت زیاد مستی و طغیان و تکبر است چرا 
همواره به یاد حیات ظاهرى دنیا بوده، ما وراى آن را فراموش می کند. از دیگر رفتار مشترک 
امید  با  دارند،  آمد  و  رفت  خانه هایشان  در  بر  که  است  کنندگانی  تقاضا و  سائالن  طرد  آنها 
می آیند و محروم بازمی گردند. ثروتمندان متمول همه اهل ظلم و ستم هستند و برای رسیدن 

به خواسته های خودشان دست به هر کاری می زنند. 
کسب نعمت های  گروه، داشتن هدف مشترک است، مترفین با هدف  از ویژگی های دیگر 

دنیوی و مال اندوزی با یکدیگر همکاری می کنند.
تعامل و ارتباط اعضای گروه از دیگر ویژگی های تشکیل گروه است که در مترفین می توان 
گمراه  گمراهی و ضاللت به دنبال  آنها به عنوان سردمداران  که  را دید، تا جایی  این تعامل 
کردن مردم برای بیشتر بهره بردن و ثروت اندوزی هستند. از موارد تعامل و ارتباط این گروه 
کامجویی و هوسرانی خود  که چون تعلیمات آنها را، از یک سو مزاحم  مقابله با انبیاء است 
که با غصب حقوق آنها به این زندگی پر  می دیدند، و از سوى دیگر مدافع حقوق محرومانی 
زرق و برق رسیده بودند، و از سوى سوم آنها همیشه براى پاسدارى مال و ثروتشان قدرت 
حکومت را یدک می کشیدند، و پیامبران را در تمام این جهات در نقطه مقابل خود می دیدند، 
لذا فورا به مبارزه برمی خاستند. اینها فقط در مورد تقابل با انبیاء نیست که تعامل دارند بلکه 
در برابر هر قدم اصالحی از ناحیه هر دانشمند مصلح و عالم مجاهدى برداشته شود این گروه 
سر به مخالفت برمی دارند، و براى  در هم شکستن برنامه هاى مصلحان توطئه می چینند و از 
هیچ جنایتی روى گردان نیستند. به همین دلیل با انواع حیل و بهانه ها به تخدیر و تحمیق 
که هر  مردم می پردازند و امروز نیز بیشترین فساد دنیا از همین»مترفین« سرچشمه می گیرد 

جا ظلم و تجاوز و گناه و آلودگی است آنجا حضور فعال دارند )مکارم و همکاران،1371(.
منطق و پشتوانه  مترفین در مبارزه  تاریخی تکیه به قوت اقتصادی و کثرت فرزندان است. 
گونه  از هر  که برای اهداف خود  از سمبل های مترفین در تاریخ شخص معاویه است  یکی 

نیرنگ و حیله استفاده برد )سید رضی، 1414(.
کز فساد اخالقی و اقتصادی، روابط  که با ایجاد مرا از دیگر ویژگی های مترفین این است 
کردن به هم نوعان  عاطفی، اخالقی و اقتصادی انسان ها را دچار سقوط می سازند و با ظلم 

خویش زمینه را برای اضمحالل جامعه فراهم می سازند )هاشمیان فرد، 13۸6(.
کتور های گروه بودن مترفین برقراری جلسات و هماهنگی است که در آیات سوره   از دیگر فا
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مبارکه مؤمنون بر تشکیل جلسات سری1 از جانب این دسته اشاره شده است.۲
که منبع  گروه مرجع این است  گروه مرجع به حساب می آید: مهم ترین مالک  مترفین جزء 
به  کریم  قرآن  در  مترفین  باشد،  رفتارها  و  باور ها  نگرش ها،  شکل گیری  برای  بخش  الهام 
با  مهم  این  به  است،  معرفی شده  منفی  مرجع  گروه  عنوان  به  الهام بخش  منبعی  عنوانی 

کلیدواژه  تبعیت در آیه  116 سوره  هود اشاره شده است.3
گردد تا افراد  که ویژگی های آن شناسایی  گروه مرجع منفی این است  از مسائل مهم یک 
جامعه از این ویژگی ها دوری کرده و از افراد دارای این ویژگی ها دوری بجویند. از آیات قرآن 

کریم موارد زیر به دست می آید:
که در نعمت های مادی غرق شده اند  افرادی  از ویژگی  راه اشتباه:  بر  الف( تکرار و اصرار 
ُهْم 

َ
ِإّن کرده اند اصرار بر اشتباه است، این نکته در سوره  واقعه آمده است: »  و خدا را فراموش 

عظیم«  »حنث  تعبیر  مورد  در  َعِظیم « 
ْ
ال ِحْنِث 

ْ
ال ی 

َ
َعل وَن  ُیِصّرُ كاُنوا  َو   )45( ُمْتَرِفیَن  ذِلَك  َقْبَل  كاُنوا 

اختالفی بین مفسرین موجود است برخی منظور آیه را اصرار بر گناه بزرگ می دانند )طبرسی، 
کبیره و یا شرک خدا  گناهان  گناه عظیم به معنای  137۲(، آلوسی )1415( آیه را به اصرار بر 
ترجمه کرده است و طباطبائی )1374( معنایی مطلق برای حنث در نظر دارد و اطاعت از غیر 
خدا را صحیح می داند. از این نظرات به دست می آید اصرار بر اشتباه و گناه از صفات مترفین 

بوده و این خصلت به گفته  امام صادق؟ع؟ عامل بدبختی است)حر عاملی، 1409(.
ب( مقدم دانستن منافع خود بر حق و حقیقت: ثروتمندان بی توجه به معنویت به دنبال 
اهداف مادی خود هستند و با آنچه بر سر راهشان باشد مقابله می کنند هر چند حقیقت باشد 

هر چند سخنان فرستاده  خداوند باشد تا جایی که پیامبر؟ص؟ را مجنون خطاب می کنند. 
نیز  او  منطق  و  نگاه  است  شده  غرق  نعمت  در  که  شخصی  نادرست:  منطقی  ارائه   ج( 
متناسب با زاویه  دیدش می گردد تا جایی که کثرت اموال و فرزندان را دلیلی بر برتری آنها نزد 
که علی بن ابی طالب؟ع؟ در غررالحکم )تمیمی، 1410( می فرمایند:  خدا می دانند در حالی 

»مالک برتری دین است و گرنه دنیا که به غیر دوست دار خدا نیز داده می شود«.4
1. سامر به معنای جلسات شبانه و سری می باشد.

ْیُكْم 
َ
ا ل ُتْنَصُروَن )65( َقْد كاَنْت آیاِت ُتْتىل  َعل ُكْم ِمّنَ َیْوَم ِإّنَ

ْ
ُروا ال

َ
أ ْ ُروَن )64( ل تَ

َ
أ َعذاِب ِإذا ُهْم َیْ

ْ
َخْذنا ُمْتَرِفهِیْم ِبال

َ
۲. » َحّتَ ِإذا أ

ُجُروَن )67(.  َتْ
ً
یَن ِبِه ساِمرا ِ ْعقاِبُكْم َتْنِكُصوَن )66(ُمْسَتْكِبر

َ
َفُكْنُتْ َعىل  أ

ُموا ما 
َ
ِذیَن َظل

َّ
َبَع ال ْم َو اّتَ ْینا ِمْنُ َ نْ

َ
ْن أ  َقِلیاًل ِمَّ

َ
ْرِض ِإّل

َ ْ
َفساِد ِف ال

ْ
َن َعِن ال ْو ٍة َیْنَ وا َبِقّیَ

ُ
ول

ُ
ُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم أ

ْ
كاَن ِمَن ال ْو ل 

َ
3. َفل

رِِمنی . ْترُِفوا ِفیِه َو كاُنوا ُمْ
ُ
أ

 من حیّب.
ّ

4. إّن اهّلل سبحانه یعطى الّدنیا من حیّب  و من  ل حیّب  و ل یعطى الّدین إل
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د( لجاجت در مسیر انحراف: قرآن در مورد مترفین می فرماید: »آیات و نشانه های خداوند 
برای این افراد واضح می شود منتهی به خاطر لجاجت دوری می کنند و به تعبیر آیه به عقب 
و  است،  گشتن  بر  عقب  عقب  معنی  به  »نکوص«  ماده  از  »تنکصون«  برمی گردند«.1  عقب 
کنایه  »اعقاب« جمع »عقب« )بر وزن جهش( به معنی پاشنه پا است و مجموع این جمله 
که بر  که سخن نامطلوبی را می شنود و به قدرى نگران و وحشت زده می شود  از کسی است 
پاشنه پایش به عقب باز می گردد. نه تنها در برابر شنیدن آیات الهی عقب گرد می گردند، بلکه 

در برابر آن حالت استکبار به خود می گیرند )مکارم و همکاران، 1371(.
سیمای کلی از عالمان فاسد در قرآن کریم

گر ناباب آن را حمل  گر در دست اهلش باشد وسیله ای برای نجات بشر است ولی ا علم ا
گاهی با تعبیر »احبار« و  کند مسیر انحراف جهت حرکت مریدان است. قرآن عالمان فاسد را 
گاهی با »رهبان« یاد می کند.۲ گاهی هم بدون ذکر عنوان خاصی به عالمان فاسد اشاره دارد.
ْحَباٌر، لما یبقى من 

َ
أ َحْبُر: العالم و جمعه: 

ْ
راغب اصفهانی )141۲( در مورد معنای حبر دارد: »ال

أثر علومهم فی قلوب الناس، و من آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها« عالم را از آن جهت حبرگویند 
کردن  که اثر علم و عملش می ماند و جمع آن احبار است . فراهیدی )1409( عالوه بر مطرح 
معانی دیگر قید اهل دین را هم به عالم اضافه نموده است. افرادی چون مصطفوی )136۸( 
کتابت عاِلم به وسیله  کرده اند، دلیل این نام گذاری را  که در یک فرض »حبر« را »مداد« معنا 
مداد گفته اند. ایشان به معنای دیگری با این عبارت تصریح دارند: »أّما الِحَبُر: فالظاهر كونه 
أّما معنى السحر فی حابر: فاّن السحر و الكهانة كانت  مأخوذا من حابر عبرّیة، فهو بمعنى العالم، و 
ون« ریشه  کلمه در این معنا عبری و به معنای عالم  شائعة فی متقّدمی علماء الیهود و فی ولد هار

و سحر در نظر گرفته شده است.
با توجه به استعماالت قرآنی الزم است فرق احبار، رهبان و ربانییون مشخص گردد. 

علمای  در  بیشتر  است  معتقد  و  می داند  دانشمند  معنای  به  را  احبار   )1374( طباطبائی 
یهود استعمال می شود. و کلمه »رهبان« جمع »راهب« است، و راهب به کسی گویند که خود 
را به لباس رهبت و ترس از خدا درآورده باشد، و لیکن استعمال آن در عابدان نصاری غلبه 

ُجُروَن )67( )مؤمنون(.  َتْ
ً
یَن ِبِه ساِمرا ِ ْعقاِبُكْم َتْنِكُصوَن )66( ُمْسَتْكِبر

َ
ْیُكْم َفُكْنُتْ َعىل  أ

َ
1. َقْد كاَنْت آیاِت ُتْتىل  َعل

ا   ُهَو ُسْبحاَنُه َعّمَ
َ
 ل ِإلَه ِإّل

ً
 واِحدا

ً
 ِلَیْعُبُدوا ِإهلا

َ
ِمُروا ِإّل

ُ
َیَ َو ما أ ِسیَح اْبَن َمْر َ  ِمْن ُدوِن اهّلِل َو الْ

ً
بابا ْر

َ
ْم أ ْحباَرُهْم َو ُرْهباَنُ

َ
ُذوا أ َ ۲. اتَّ

به 31(. ُیْشرُِكون )تو
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یافته است. ایشان در المیزان معتقد است: ربانیون علمایی هستند که تربیت مردم را به دست 
دارند. اینها کسانی هستند که در جنگ با کافران از خدا یارى می جویند1 و نبرد می کنند. چه بسا 
کارزار و نبرد پرداختند.۲ از طرفی مجاهد  که به  که به همراه آنها دانشمندانی بودند  انبیایی 

و قتاده »رّبانیان« را فقهای یهود و »احبار« را دیگر علمای آنان دانسته اند)سیوطی، 1404(.
با  یهود  از  عالمانی  هدایت خداوند  کتاب  در  گمراه  و  فاسد  عالمان  هر صورت سمبل  در 
نام احبار و عالمانی از مسیحیت با نام رهبان می باشد. واژه »َاحبار«، به صورت صریح 4 بار 
در قرآن کریم ذکر شده است؛ دو بار به همراه »رّبانیون« و دو بار به همراه »ُرهبان« و همچنین 

در آیات دیگر نیز نکاتی بیان می گردد.
ساختن  طرف   بر  براى  و  است  نور  و  هدایت  که  تورات  ویژگی  به   44 آیه   مائده  سوره   در 
برابر  در  که  الهی؟مهع؟  پیامبران  اشاره می شود.  است،  نازل شده  نادانی  و  تاریکی هاى جهل 
کتاب براى  کار آمدند همگی بر طبق این  فرمان خدا تسلیم بودند و بعد از نزول تورات روى 
یهود، حکم می کردند. نه تنها آنها چنین می کردند بلکه علما، بر طبق این کتاب آسمانی که 
را به آن  اینجا روى سخن  گواه بودند داورى می کردند.در  بر آن  و  آنها سپرده شده بود،  به 
کرده و می گوید: از مردم نترسید و  دسته از دانشمندان اهل کتاب که در آن عصر می زیستند 
گر حق را کتمان کنید مجازات  احکام واقعی خدا را بیان کنید، بلکه از مخالفت من بترسید که ا
کتمان حق و  کمی نفروشید. در حقیقت سرچشمه  خواهید شد و ضمنًا آیات خدا را به بهاى 
احکام خدایا ترس از مردم و عوام زدگی است و یا جلب منافع شخصی و هر کدام باشد نشانه 
ضعف ایمان و سقوط شخصیت است، و در جمله هاى باال به هر دو اشاره شده است )مکارم 
که بر خالف حکم خدا  و همکاران، 1371(. در پایان آیه، حکم قاطعی درباره این گونه افراد 
داورى می کنند صادر کرده، می فرماید: آنها که بر طبق احکام خدا داورى نمی کنند، کافرند.

آیه  این  در  را مذمت می نماید.  کتاب  اهل  علمای  مائده3  از همین سوره   دیگر  آیه ای  در 
مقابل،  در  و  به حدود خداى سبحان  قولی نسبت  تجاوز  از  که عبارت است  »اثم«  تعبیر  از 
کل سحت« که نمونه معصیت عملی می باشد، استفاده شده است. در نتیجه مذمت احبار و  »ا
ربانیون به خاطر سکوت است که چرا در مقابل این خالف ها سکوت کرده اند.در آیه ای دیگر4 

ین. 1. وانصرنا عىل القوم الكافر
. بیون كثیر ۲.كإین من نىب قاتل معه ر

ِبْئَس ما كاُنوا َیْصَنُعوَن )مائده، 63 (.
َ
ْحَت ل ْكِلِهُم الّسُ

َ
َ َو أ ثْ ِ

ْ
ُم ال ْحباُر َعْن َقْوهِلِ

َ ْ
وَن َو ال اِنّیُ ّبَ ْو ل َیْناُهُم الّرَ

َ
3. ل

ا   ُهَو ُسْبحاَنُه َعّمَ
َ
 ل ِإلَه ِإّل

ً
 واِحدا

ً
 ِلَیْعُبُدوا ِإهلا

َ
ِمُروا ِإّل

ُ
َیَ َو ما أ ِسیَح اْبَن َمْر َ  ِمْن ُدوِن اهّلِل َو الْ

ً
بابا ْر

َ
ْم أ ْحباَرُهْم َو ُرْهباَنُ

َ
ُذوا أ َ 4. اتَّ

به، 31(. ُیْشرُِكون  )تو
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گرفته اند. شکی  از علمایشان مورد مذمت قرار  افراد عادی به علت اطاعت بی چون و چرا 
نیست که یهود و نصارى در برابر علماء و راهبان خود سجده نمی کردند و براى آنها نماز و روزه 
و یا سائر عبادت ها را انجام نمی دادند، ولی از آنجا که خود را بدون قید و شرط در اطاعت آنان 
قرار داده بودند و حتی احکامی را که بر خالف حکم خدا می گفتند واجب االجراء می شمردند 
قرآن از این پیروى کورکورانه و غیر منطقی تعبیر به »عبادت« کرده است )مکارم و همکاران، 
و  و هیچ جرم  باطل است1  به نحو  اموال مردم  از ویژگی های علمای فاسد خوردن   .)1371
گناهی به قدر تعدى به حقوق مردم، جامعه را فاسد نمی سازد. طباطبائی )1374( علت این 
مطلب را این طور دانسته اند: » زیرا مهم ترین چیزى که جامعه انسانی را بر اساس خود پایدار 
گر انواع  که خدا آن را مایه قوام اجتماعی قرار داده، و ما ا می دارد، اقتصادیات جامعه است 
کنیم و به جستجوى علت  گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقًا آمارگیرى 
که علت بروز تمامی آنها یکی از دو چیز است: یا فقر مفرطی است  آن بپردازیم خواهیم دید 
که انسان را به اختالس اموال مردم از راه سرقت، راهزنی، آدم کشی، گران فروشی، کم فروشی، 
که انسان را به اسراف و ول  غصب و سایر تعدیات وادار می کند، و یا ثروت بی حساب است 
خرجی در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تهیه سکنی و همسر، و بی بند و بارى در شهوات، 
هتک حرمت ها، شکستن قرق ها و تجاوز در جان، مال و ناموس دیگران وامی دارد. و همه 
این مفاسد که از این دو ناحیه ناشی می شود هر یک به اندازه خود تأثیر مستقیمی در اختالل 
براى  احکام مجعول  و  ثروت  و جمع آورى  اموال  حیازت  باید  که  نظامی  دارد،  بشرى  نظام 
کند، وقتی این  تعدیل جهات مملکت و جدا ساختن آن از خوردن مال به باطل را ضمانت 
کند، و  گردد و هر کس به خود حق دهد که هر چه به دستش می رسد تصاحب  نظام مختل 
از هر راهی که برایش ممکن باشد ثروت جمع نماید قهرًا سنخ فکرش چنین می شود که از هر 
کرد چه مشروع و چه نامشروع، و به هر وسیله شده  که ممکن شد باید مال جمع آورى  راهی 
باید غریزه جنسی را اقناع و اشباع کرد چه مشروع و چه نامشروع، و هر چند به  جاهاى باریک 
کار بدین جا بکشد شیوع فساد و انحطاط هاى اخالقی  هم بکشد. و پر واضح است که وقتی 
به صورت یک محیط حیوانی  را  انسانی  درمی آورد، محیط  اجتماع بشرى  بر سر  بالئی  چه 
پستی در می آورد که جز شکم و شهوت هیچ همی در آن یافت نمی شود، و به هیچ سیاست و 
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تربیتی و با هیچ کلمه حکمت آمیز و موعظه اى نمی شود افراد را کنترل نمود.« 
 ادامه  آیه، مسدود کردن راه هدایت الهی توسط علمای فاسد را متذکر می شود و در نهایت 
دوباره به بحثی اقتصادی اشاره می کند که علمای فاسد طال و نقره ها را جمع آوری کرده و در 

راه اصالح جامعه انفاق نمی کنند.
کریم راه عالمان فاسد را متذکر می شود در حالی که واژه های احبار  آیاتی دیگر نیز در قرآن 
که  و رهبان در آنها نیامده است.به عنوان نمونه در سوره  بقره )146( آمده است: » کسانی 
کتاب آسمانی به آنان داده ایم، او ]پیامبر[ را همچون فرزندان خود می شناسند؛ )ولی( جمعی 

گاهانه کتمان می کنند! «.1 از آنان، حق را آ
خوانده اند،  انجیل  و  تورات  در  که  اوصافش  اساس  بر  را  اسالم؟ص؟  پیامبر  کتاب،  اهل 
گروهی از آنان حق را در حالی  که پسران خود را می شناسند و مسلمًا  گونه اى  می شناسند، به 

که می دانند، پنهان می دارند.
آمده،  آخرت  عذاب  و  دنیا  خزى  از  انسان  نجات  براى  اسالم؟ص؟  پیامبر  که  می دانستند 
داده، می دانستند  او خبر  از  انجیل  و  تورات  که  است  کسی  این شخص همان  می دانستند 
که باید به او ایمان بیاورند، اما چون ایمان آوردن به او را، نابودى ریاست خود می  دانستند، 
به او نپیوستند و از ایمان آوردن دیگران هم مانع شدند. نمونه ای از فعالیت های آنان این 
بر  و  نوشته هاى دروغ  که هنگام خواندن دست  گروهی هستند  از یهود  بیان می شود:  طور 
که آنچه  کنید  گمان  بافته هاى خود زبان و صدایشان را چنان پیچ و خم می  دهند تا شما 
آنچه  می گویند:  و  نیست  آسمانی  کتاب  از  که  حالی  در  است،  آسمانی  کتاب  از  می خوانند 
می خوانیم از سوى خداست. در حالی که از سوى خدا نیست و با آن که می دانند به خدا دروغ 

می بندند.۲

محلی  وان د»اجری  اخرماعی ن عاهمان سافدن
گرفت  گروهی در جامعه در نظر  گروه اجتماعی هستند. آنها را می توان  »عالمان فاسد« یک 
کتمان حق و  که شباهت هایی در رفتار و عملکرد و اهداف دارند. در خوردن اموال مردم در 
حقیقت و مواردی دیگر اشتراک دارند و اهدافی چون استمرار تحکم به مردم و غارت اموال 

ُموَن.
َ
ّقَ َوُهْم َیْعل َ َیْكُتُموَن الْ

َ
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َ
ْم ل ِإّنَ ِمْنُ ۲. و

ُموَن )آل عمران، 76(.
َ
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ْ
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ُ
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و جاهل نگه داشتن آنها را دنبال می کنند. تعامل و همکاری عالمان متمول در این راستا هم 
از نکات مهم گروه بودن آنهاست چرا که همگی در »یحرفون الكلم عن مواضعه« دست داشته و 
همکاری می کردند و نسبت به این مسئله اعتراض و مخالفتی از خود نشان نمی دانند و این 

وابستگی و به هم پیوستگی گروهی از شاخصه های آنهاست.

رلوه ملخا مه حساب می ری»د: عاهمان سافد خزء 
مشخص است که عالمان گروهی هستند که افراد آن را معیار مقایسه و داوری و تصمیم گیری 
گاهی شان از آنها تبعیت  که به پشتوانه  علم و آ درباره  عقاید و رفتار خود قرار می دهند چرا 
گروه  کتورهای  فا لذا  قرار می دهند  با عالم  متناسب  را  اهداف خود  الگویی  و همچون  کرده 
کریم به حد اعالی تبعیت از احبار  مرجع در مورد عالمان فاسد قابل تطبیق است. در قرآن 
کورکورانه و بدون تفکر تبعیت محض از عالمان را مذمت  که  و رهبان اشاره شده به نحوی 
نموده است.1 این معنی در روایتی از امام »باقر« و امام »صادق«؟امهع؟ آمده است که فرمودند: 
ولی  نیاوردند  بجا  نماز  و  روزه  پیشوایان خود  براى  نصارى(  و  )یهود  آنان  به خدا سوگند   «
پیشوایانشان حرامی را براى آنان حالل، و حاللی را حرام کردند و آنها پذیرفتند و پیروى کردند 

و بدون توجه آنان را پرستش نمودند« )برقی، 1371(.
از طال  و صلیبی  آمدم  ابن حاتم می گوید: خدمت رسول خدا ؟ص؟  در حدیثی دیگر عدى 
در گردن من بود، به من فرمودند: این بت را از گردنت باز کن ! من نیز اطاعت کردم، سپس 
...« هنگامی که آیه 

ً
ْربابا

َ
ْحباَرُهْم َو ُرْهباَنُهْم أ

َ
َخُذوا أ

َ
نزدیک تر رفتم شنیدم این آیه را می خوانند »اّت

به پایان رسید گفتم: ما هیچ موقع پیشوایان خود را نمی پرستیم ! فرمودند: آیا این طور نیست 
که آنها حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل می کنند و شما از آنها تبعیت می کنید؟ گفتم: بله 

چنین است، فرمود: همین عبادت و پرستش آنها است  )طبری، 1415(.
گردد تا افراد  که ویژگی های آن شناسائی  گروه مرجع منفی این است  از مسائل مهم یک 
کرده و از افراد دارای این ویژگی ها برحذر باشند. از آیات قرآن  جامعه از این ویژگی ها دوری 

کریم موارد زیر به دست می آید:
که خداوند به بیشتر  الف( افرفاشه از ام ال ناحق و نامشلوع: از ویژگی های ناپسندی 
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َ
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ً
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ُ
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ً
بابا ْر

َ
ْم أ ْحباَرُهْم َو ُرْهباَنُ

َ
ُذوا أ َ 1. اتَّ

به 31(. ُیْشرُِكون )تو
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کل  احبار و رهبان نسبت می دهد، خوردن مال به باطل است.1 برخی از مفسران منظور از أ
مال به باطل در این آیه را گرفتن رشوه برای تحریف کتاب خدا و تخفیف در احکام می دانند. 
چگونگی  و  باطل  نحو  به  مال  خوردن  توضیح  در  مفسرین  از  برخی   )1415 )طبرسی، 
از  قرآن  تعبیر  به  و  و بدون مجوز  بیهوده  را  اموال مردم  آنها چگونه  اینکه  »اما  گفته اند:  آن 
طریق»باطل« می خورند در آیات دیگر کم و بیش به آن اشاره شده و قسمتی هم در تواریخ آمده 
کتمان می کردند تا مردم  است. یکی اینکه: حقایق تعلیمات آئین مسیح؟ع؟ و موسی؟ع؟ را 
به آئین جدید )آئین اسالم( نگروند، منافع آنها به خطر نیفتد و هدایایشان قطع نشود، چنان 
که در آیات 41 و 79 و 174 سوره بقره به آن اشاره شده است. و دیگر اینکه با گرفتن »رشوه« 
از مردم حق را باطل و باطل را حق می کردند و به نفع زورمندان حکم باطل می دادند، چنان 
که در آیه 41 سوره »مائده« به آن اشاره شده است. یکی دیگر از طرق نامشروع درآمدشان این 
بود که به نام »بهشت فروشی« و یا »گناه بخشی« مبالغ هنگفتی از مردم می گرفتند و بهشت و 
آمرزش را که منحصرا در اختیار خداوند است به مردم می فروختند که در تاریخ مسیحیت سر و 
صداى زیادى بپا کرده و بحث ها و جدال هایی برانگیخته است!«)مکارم و همکاران،1371(.
بدون  رهبان  و  احبار  دلعی:  وخ هات  پلشاجت  عدم  و  ثلوت  خما روی  ب( 
پرداخت وجوهات واجبه اموال، آنها را تصرف می کردند.۲ از قرائن و روایات به دست می آید 
منظور از گنج، مالی است که زکات آن داده نشده باشد در روایتی پیامبر اسالم؟ص؟ این معنا 

را تایید می کنند.3 )طوسی، 1414( 
کلشن اه جدا: عالمان فاسد مسیر هدایت شدن انسان ها را مسدود می کردند  ج( مسدوش 
زیرا آیات الهی را تحریف نموده و یا به خاطر حفظ منافع خویش مخفی می داشتند، بلکه هر 
را مخالف جایگاه و منافع خود می دیدند متهم می ساختند، و با تشکیل محکمه هاى  کس 
کمه و به شدیدترین حالت محکوم و مجازات  را به بدترین شکل محا آنها  تفتیش مذهبی 

می کردند.4 
د( محلیف احکام اههی: این ویژگی با برخی از آیات که به  صورت صریح بر تحریف کتاب 
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خدا از سوی عالمان یهود داللت دارند، تأیید می شود.1 در روایتی از امام صادق؟ع؟ سوالی 
پرسیده شد در مورد احبار و رهبان، حضرت در جواب فرمودند: آنها حالل خدا را حرام و حرام 

خدا را حالل می کردند.۲ )برقی، 1371(.
ه( کتمان حق: از ویژگی های مهم عالمان فاسد این است که برای رسیدن به خواسته های 
کتاب به  که اهل  خود حق را مخفی می کنند و از بیان آن پروا دارند. خداوند متذکر می شود 
کتب خود دیده اند،  را در  را می شناسند چون تمامی خصوصیات پیامبر؟ص؟  خوبی، حقایق  

گاهانه آنها را پنهان می کنند.3  ولی به صورت کاماًل آ

محث و نریجه ریلی
آموز بیان  گروه های مرجع نکاتی عبرت  انسان در مورد  کتاب هدایت  کریم به عنوان  قرآن 
می کند که با برخی تعاریف و مفاهیم علم روز هماهنگ است . قرآن همان طور که گروه های 
مرجع مثبت را معرفی می کند به گروه هایی نیز به عنوان گروه مرجع منفی اشاره دارد. از میان 
ثروتمندان  دارد  جامعه  افراد  عملکرد  و  رفتار  در  بسزایی  تأثیر  که  دسته ای  دو  گروه ها  این 
راه حلی است برای  آنها  که شناخت ویژگی های  متمول » مترفین « و عالمان فاسد هستند 
متمول  ثروتمندان  برای  آمده  دست  به  ویژگی های  گروه هاست.  این  از  دوری  و  شناسائی 
عبارت اند از: تکرار و اصرار بر راه اشتباه، مقدم دانستن منافع خود بر حق و حقیقت ، ارائه  
منطقی نادرست و لجاجت در مسیر انحراف. از سوی دیگر عالمان فاسد نیز نشانگانی دارند: 
استفاده از اموال ناحق و نامشروع، جمع آوری ثروت و عدم پرداخت وجوهات شرعی، مسدود 

کردن راه خدا، تحریف احکام الهی و کتمان حق.
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