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  میرکدگاه قرآن یاز د یاجتماع ينابرابر
  زانید بر تفسیر المیکبا تأ

  **نیالدن شرفیدحسیس/  *یصادق گلستان
  دهيكچ
اسـت.   يو نـابرابر  يقشـربند ، ر هر جامعـه يناپذمشهود و اجتناب، دارشهير ياجتماع هايتياز واقع يكي

موسـوم  ، النك يةبه دو نظر ه عمدتاًك اندردهكارائه  يمختلف يهادگاهين موضوع داي نييشناسان در تبجامعه
ـ   كهصدد است ن نوشتار دراي دارند. ارجاع ييگراردكاركو  ييبه تضادگرا ـ  يبـا روش ـ يو تحل يفيتوص  يل

بحـث و   يئامـه طباطبـا  علّ يهـا دگاهيزان و دير الميت تفسيبا محور بارهناي در را ميركقرآن  يلكمواضع 
  كند. يبررس

ـ ، يقرآن هايآموزه يةآنها بر پا يابيو ارز يشناختمطرح جامعه يهادگاهيد يبه برخ يرد انتقادكيرو  يبخش
 ن مطالعه است.اي جياز نتا
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  مقدمه
 ین روشـن یـی توان تبمیانه یو فهم عام نخسته در نگاه ک ايگونهبه، اندممتنع و سهل یاجتماع هايدهیپد

 يآنهـا بـرا   یاجتمـاع  يامـدها یآثـار و پ  یظاهر آسان و بررسـ مسائل به نای نییاما تب ؛داد دست هباز آنها 
از دانـش   فراوانـی ه سـهم  کـ مختلـف   ينظـر  يهـا دگاهیـ اسـت. وجـود د   دشـوار  یاربسـ ، شناسجامعه
 هـاي دهیـ پد كدر یدگیـ چیت و پیـ بـر اهم  یروشـن  ۀنشان، داده است قرارخود  مختصرا  یشناسجامعه
ه از کــاســت » ينــابرابر«موضــوع  یاجتمــاع هــايدهیــن پدایــ از یکــین علــم اســت. ایــشــدة همطالعــ

 هـاي هیـ ها و نظردگاهیاز د چشمگیرياست و بخش  یاجتماع هايتین واقعیرتریو فراگ ترینمحسوس
از  ییگشـا و رمـز  یبررسـ  ۀمعتقدنـد دغدغـ   یبرخـ  است؛ تا آنجا کهرا به خود معطوف داشته  یاجتماع

 يمحـور  هـاي شـه اندی موجود بـوده اسـت.   یشناسگسترش جامعهبسط و  در ثرؤعامل م، تین واقعیهم
معطـوف بـه    عمـدتاً ، یعنـوان طبقـات اجتمـاع    بـا  سکارل مارکهمچون  کیالسکشناسان جامعه یبرخ

  است. يموضوع نابرابر
ج مترتـب  ید آن و آثـار و نتـا  یجاد و تشدای رب مؤثرن عوامل ییتب، دهین پدایي ریگلکند شیفرا یبررس
ۀ دغدغـ  تـرین عمده، یو فرهنگ يساختار هاينهیمختلف و با ارجاع به مستندات و زم يمنظرهابر آن از 

 ه درصـدد کـ  هـایی پرسـش  تـرین ده بـوده اسـت. عمـده   ین پدای با رو شدنبهرودر  یشمندان اجتماعاند
    ن قرارند:ای از اندآمدهبدان بر  ییگوپاسخ

  ؟اندجامعه یعیطب ندیفرا ياقتضا، یاجتماع هاييا نابرابرآی. 1
رد مثبـت دارد و  کارکـ  یات اجتمـاع یـ ح يازات بـرا یـ ها و امتو نظام تفاضل پاداش يا وجود نابرابرآی. 2

  است؟ یمصالح جمعة نندکنیمأت
 يامـر ، انکـ است و در صـورت ام  یشدن يآن امر یجیحذف تدر براي یو اقدام عمل يزیرا برنامهآی. 3

 است؟ نیمطلوب و عقال
 مـی ز از متـون عل یمتمـا  ايوهیشـ ز بهین يبخش خود به موضوع نابرابرتیم هدایدر ضمن تعالم یرکقرآن 

قـرآن   یلـ کصدد است تا مواضع ن نوشتار درای گشوده است. مؤمنان يرا فرارو هاییه و افقپرداختج یرا
 یبررسـ  طباطبـائی علّامه  يهادگاهیو د زانیالمن یر وزیت تفسیرا با محور یاجتماع يدر موضوع نابرابر

  د.یور پاسخ گوزبم هايبه پرسش، تا اندازه توانو  کند

  تبيين مفهومي
ر دیگـ همچـون  ، یآن در علوم و مطالعـات اجتمـاع   گستردةاربرد کرغم به زین» یاجتماع ينابرابر«مفهوم 



   ۷نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان 

دسـت داده نشـده اسـت.    از آن بـه  یواضح و مورد وفـاق ، ف واحدیتعر، ن حوزهای م و مصطلحاتیمفاه
مفهـوم   یعنـ ی، ظـاهر متفـاوت  از دو مفهـوم بـه   بیشـتر ، یاجتمـاع  هـاي ح تفاوتیشناسان در توضجامعه

وفـور بهـره   به )inequality social( و مفهوم نابرابري اجتماعی )social stratification( قشربندي اجتماعی
امـا در  ، اسـت  ده شـده یـ ن برگزیمتفـاوت التـ   ةدو واژ، ن دو مفهومای یفارس يهامعادل رايب رند.یگمی

شناسـان  جامعـه  یرسـد. برخـ  مـی به نظر ن یمفاد آنها تفاوت محسوس يل نظریو تحل یاربرد اصطالحک
  ).  21ص ، 1373، نیتام( اندهکردن موضوع توجه ای به، ف خودیلأت در نیملوهمچون 

شناسـان  جامعـه ن دو واژه در عـرف  ایـ ی ف اصـطالح یاز تعـار  ايدهیـ ان گزیبه ب، ن مقدمهایپس از 
  م:یپردازمی
هـا  صورت الیهبه، آن ةدهندهاي تشکیلاعضاي یک جامعه و گروه، آن بافرایندي است که ، يقشربند. 1

، رویـ ب( گیرنـد روي هـم جـاي مـی   ، همانند آنکه در سطوح مختلف چیده شـده باشـند  ، و قشرهایی
  ؛)381 ص، 1370

برخـی صـفات و خصـایل     راههـا از  به سطوح و الیه )جامعه( بیانگر تقسیم گروه اجتماعی، قشربندي .2
    ؛)442 ص، 1385، مهرانیشا( است يگریمشترك در پیوند با د

یک نظام اجتمـاعی   ةدهندیلکتش یمتفاوت افراد انسان يبندرتبه ) عبارت ازپارسونزد یاز د( يقشربند .3
ه از کـ و از جهـات معینـی    يردست در ارتباط بـا دیگـ  دست و زبرزیر در جایگاهو نگریستن به آنها 

  ).  665 ص، 1376، گولد( استز اهمیت یاجتماعی حا نظر
تفاوت افـراد   است: چنین باالف یند تعاریابر مثابۀبه، يا قشربندی ياز نابرابر حاضر ف مختار نوشتاریتعر

ثــروت و ، همچــون قــدرت یمیــاب اجتمــاعکازات یــهــا و امتزان برخــورداري از ارزشیــجامعــه در م
  سازد.میمتبلور ، یمراتبهاي متفاضل و سلسلهن تفاوت خود را در قالب قشرها و الیهای؛ منزلت

 ينابرابر يشناختن جامعهييتب

ن ایـ ۀ آنهـا از حوصـل   کتـ کتـ  یلیتفصـ  یه بررسک ی هستاجتماع ين نابرابرییتب بارةدر یمختلف يآرا
دگاه یـ د یعنـ ی، النکـ دگاه یـ تـوان در دو د مـی شـده را  ارائـه  يهـا دگاهیـ نوشتار خارج است. مجموع د

ز یتـب سـت  کو م ییردگراکارکـ تـب  کاز آن به م، یشناسات جامعهیه در ادبک يدگاه انتقادیار و دکمحافظه
  د.کر يبنددسته، شودمیاد ی

  كاركردي نييالف) تب

هـا  دهیـ پد ۀهمـ  و وقوع و استمرار دهدمیدست بهاجتماعی هاي از پدیده کارانهمحافظه یاین نظریه تبیین

۸      ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

کنـد. بـه   تفسیر مـی  ه ویبقا و ثبات جامعه توج نیزو  یات جمعین نیازها و اقتضائات حیمأت جهترا در 
 یاجتمـاع  ياسـت. نـابرابر  این نظریـه  مسلم از اصول ، لکبه حال سودمندي هر پدیده  فرض، گریان دیب
ـ . از دشـود مـی ل یـ ن منظر تحلیر از همیناپذو اجتناب ینیع ايدهیز به پدین هـاي  نـابرابري ، د کـارکردي ی

از  مـور و  دیـوس آید. شمار میهاي کارکردي آن بهاجتماعی محصول فرایند طبیعی جامعه و از ضرورت
، هـاي اجتمـاعی  مندي پدیدهدر آثار خود و در چارچوب اصل سود یند کهپردازان کارکردگراهیجمله نظر

 هـاي اهمیت کارکردي مناصب و سـمت  ۀمتفاوت بودن درج به توجیه این پدیده پرداختند. این نظریه بر
نـد. مـا بـراي    دارن یسـان کیـ اهمیت ، لحاظ کارکرديجامعه به هرهاي د دارد. یعنی سمتیکأاجتماعی ت

 آن موقعیـت را  هـاي متوقـع از  م که بتواند نقشیازمندیی نهایشاخصبه ، هاي اجتماعی مهماحراز سمت
م بود و تفاضـل پاداشـی بهتـرین آن    یتشویقی خواهسازوکارهاي ازمند ین، رند. براي تحقق این منظوکفا ای

  ).123ص ، 1374، تزریر( است
محـول   هـاي نقـش  یـۀ طبیعی است که جامعـه را بـر پا  سازوکاري قشربندي اجتماعی ، ن اساسیا بر
  کند.مید یافراد متناسب تمه دستگوناگون را بهاجتماعی  يهااشغال جایگاه، ردهک یدهسامان

  تبيين انتقاديب) 

سـتیز   ۀنظریـ ، کنـد کارکردي که نابرابري را در چارچوب ثبات نظام اجتماعی تفسیر مـی  ۀبرخالف نظری
نـد. از  کمـی ارزیـابی  ج آن یاز نتـا  یکـ ی منزلـۀ و بـه اجتمـاعی  و تعارض این پدیده را در ذیل کشمکش 

جامعـه و نـه    یعـ یطبسـازوکار  محصـول   نـه نـابرابري اجتمـاعی   و اسـتمرار  گیري شکل، هین نظرای دید
ظالمانـه و  کشـی  بهره ۀجینتتحمیلی و جبري و  امالًکامري ، آن کارکردي يهاو ضرورت نیازها يمقتضا

علـت وجـود قشـربندي ایـن     شناسان جامعه یبرخ ۀبه گفت .اجتماعی است يهاگروه یبرخ یطلبمنفعت
حفـظ  ، ر طبقاتدیگ ۀهزین امنافع خود را ب سپس، ندشدقدرتمند  ا غنی وهبرخی گروه نخسته کاست 

  ).  220 ص، 1374، رابرتسون( کنندو تقویت می
بـه   همـواره ، آن بـودن غیرطبیعی لیدلبه  یخیدر روند تارنابرابري اجتماعی  ثبات و استمرار، رونایاز
، ن ابزارهـا ایـ  ه بـر یکدار جامعه با تربرخو ۀ. طبقاستمستند بوده و ایدئولوژي قدرت ، زورن چو یعوامل

و  هـا ز مهـار اعتـراض  ینموجود و نار آمدن با وضع کو پذیرش  يالزم برا یو روان یذهن يجاد فضایا در
  رند.یگمیبهره ، خواهانهعدالت هايها و فروخواباندن شورشمخالفت
ـ  و، برابري همانعدالت ، ستیزگرایاند یاز د  ينهادهـا ناشـی از کـارکرد ناسـالم     ينـابرابر  یعـدالت یب
 جهـت اجتمـاعی و در  ر یناپـذ اجتنابهاي از ضرورت، نابرابري نوعف هر ذح، رونایاست. از یاجتماع

  شود.میارزیابی  یو منافع جمعمصالح ن یمأت



   ۹نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان 

  ين نابرابرييم و تبيركقرآن 
 یـۀ متفـاوت از دو نظر  یموضـع ، یاجتماع ين نابرابرییه قرآن کریم در تبک دآییمن بریات چنآی از ظواهر

نـابرابري موجـود در جامعـه را     هـاي هنـ گو ۀسـو همـ  رده است. قرآن از یککانتفادي اتخاذ  کارکردي و
 ضـرورت  ةدایـ  نـد و از کمـی ر نیتفس یخاص اجتماع يهارد ناصواب گروهکو محصول عمل یعیرطبیغ
، گـر ید ياز سـو  ؛نـد کمـی ز دفـاع ن یـ اجتمـاعی ن  هـاي ها و تفاضلتفاوت ۀنفی هم جاد برابري مطلق وای

ازهـا و  یطبیعـی جامعـه و ن   هـاي ندیو فراسازوکارها  از، انیردگراکارکز همچون یها را نن نابرابريای ۀهم
  داند.مین یناش، آن يردکارک هايضرورت

و  یعـ یطبسـازوکار  و در چـارچوب   دارد يردکارکـ ه یـ ها توجقرآن برخی نابرابري نگاهاز ، رونایاز
رد کـ محصـول عمل  غیرطبیعـی و ، هـا يبرخـی نـابرابر  ، . در مقابـل شـوند می جامعه تفسیر ریناپذاجتناب

نظـام   بـر  ءسـو  يآثـار ، بـوده  يجـار  هـاي شهـا و رو اسـت یجامعـه و س  یدرون يارهاکسازونادرست 
ن ایـ  رییاصالح و تغ جهتم در یرکدنبال دارد. قرآن به یات جمعیح هايندیت و ساختارها و فرایشخص
، سـطوح مختلـف   متناسـب و در  يشدن آنها در چارچوب الگوهاییه اجراکدارد  ییرهنمودها، تیوضع
 يهـا دگاهیـ د تـرین هـم منـد.  ک کمـ ک ریناپـذ هیـ توج يهـا ينـابرابر  یجیاهش و محو تـدر کتواند به می

  ن قرارند:  ای م ازیرکاز قرآن  شدهبرگرفته

  ياجتماع يبودن اصل نابرابر يعيطب .۱

و نظـام تکـوین شـمرده شـده      یاله حکمت يمقتضا، اجتماعی هاياصل وجود تفاوت در فرهنگ قرآن
هاي اجتمـاعی را در نظـام خلقـت    تفاوت یگیري برخهاي شکلخود زمینه یخالق هست، روایناست. از

 یروحـ  ار متنوع جسـمی و یبس هاياییو استعداد و توان يوجود هايتیرا با ظرف هارده و انسانکد یتمه
: حجـرات  ؛22 :روم( ها در رنگ و نـژاد و زبـان  من اشاره به تفاوت انسانم ضیرکرده است. قرآن کخلق 

ات یـ ح هـاي هیو سرما یگیري از مزایاي زندگبهره ةدر نحومؤثر  هايتیتفاوت استعدادها و قابلبر ، )13
، افتـه یاسکـ انع گوناگون یاجتماع هايتیهاي فردي وضعن تفاوتای، کشیرده است. بکتأکید  یجمع

زند. بـه  میافراد رقم  يرا برا ياز نابرابر یتبع آن درجاتتحرك اجتماعی و به ۀنیزم یمختلف هايبه نسبت
دسـت آوردن مزایـاى زنـدگى در افـراد انسـان      ها و استعدادها در بهاختالف قریحه: «علّامه طباطبائیان یب

سـت کـه بتـوان    چیـزى نی  و شـود هایى طبیعـى و تکـوینى منتهـى مـى    خره به ریشهچیزى است که باال
مجتمعات بشـرى   .آن اختالف در اختالف درجات زندگى جلوگیرى نمود تأثیریا از ، دگرگونش ساخت

 »داراى ایـن اخـتالف بـوده اسـت    ، کنـیم دهد تا بـه امـروز کـه مـا زنـدگى مـى      که تاریخ نشان مىازآنجا
  ).  537 ص، 4 ج، 1380، یئطباطبا(

۱۰     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

 هـاي تیـ تفـاوت افـراد نـه در اسـتعدادها و قابل    ، انـد دهکرات بدان توجه ی آیه برخک يگریتفاوت د
از رزق و  يزان برخـوردار یـ ه تفـاوت در م کـ بل، شاره شدابدان تر پیشه ک يوجود هايهیو سرما يفطر
  .شودمیالتفات ن بدانچندان  يقشربند یشناسجامعه هايهیه در نظرک یتفاوت، مقرر است يروز

م  «د: یـ فرمامیزخرف  ةسور 32 ۀیآ م دریرکقرآن  یأَهـ       منَه یـنا بم نُ قَسـ نَحـ ک بـر ت مـحونَ رم قْسـ
نـد  اا آنـان یـ آ؛ »...معیشَتَهم فی الْحیاةِ الدنْیا و رفَعنا بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجات لیتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخْرِیا

م یانشـان تقسـ  یا میـ دن یل] معـاش آنـان را در زنـدگ   یسا[و نند؟ ماکمیم یدگارت را تقسره رحمت پروک
 یاز آنهـا بعضـ   یم تا بعضـ ایگر] قرار دادهی[دی باالتر از بعض، آنان را از [نظر] درجات یو برخ، مایردهک

  د.رنیگر] را در خدمت گی[د
دسـت  هـا بـه  دلیل بر اینکه اختیار ارزاق و معیشت«نویسد: این آیه می در تفسیر علّامه طباطبائی

اوالد و سایر چیزهـایى اسـت   ، عافیت و صحت، اختالف افراد مردم در دارایى و فقر، انسان نیست
خواهد مى نیزبینى او با اینکه هر فرد از افراد بشر را که در نظر بگیرى مى .دنشوکه رزق شمرده مى

یـک از  بینیم که هیچاما مى ؛دارا باشد، اش را که دیگر بیش از آن تصور ندارداز ارزاق نهایت درجه
فهمـیم کـه   از اینجا مـى  .شوندل نمىیآنچه آرزومندند نا ۀرسند و به همافراد به چنین آرزویى نمى

یک از مصـادیق رزق  بود هیچ فرد فقیر و محتاجى در هیچچون اگر مى ؛دست انسان نیستارزاق به
پـس اختالفـى    .شدپیدا نمى مختلف و متفاوت، بلکه هیچ دو نفرى در داشتن ارزاق ؛شدیافت نمى

ن خلـق  ایـ ممشیتى از خدا در  ۀوسیلترین دلیل است بر اینکه رزق دنیا بهبینیم روشنکه در آنان مى
  نه به مشیت انسان.، تقسیم شده
 ۀط آن اسـت و بقیـ  ییکى از صدها شـرا ، دست آوردن رزقها در بهاینکه اراده و عمل انسانبر عالوه 

آیـد کـه   دسـت مـى  نیست و از انواع رزق آنچه مطلوب هرکسى است وقتى بهطش در دست آدمى یشرا
ط و یدست خدایى است که تمـامى شـرا  ط بهیدست هم دهند و اجتماع این شراط دست بهیآن شرا ۀهم

  شود.اسباب به او منتهى مى
چـون   ؛شـود خـدا تقسـیم مـى    ۀمال بود و اما جاه و آبرو نیز از ناحی ةباراینها که گفتیم در ۀهم

و بـا بـاال   ، روددرجات انسان در جامعه باال مـى ، خاطر آنمتوقف بر صفات مخصوصى است که به
آن صـفات   ؛فرمـان خـود درآورد   زیـر تواند پایین دستان خود را تسـخیر کنـد و   رفتن درجات مى

قـوم و قبیلـه و   ، داشتن ثـروت ، قاطعیت عزم، علو همت، شجاعت، زیرکى، عبارت است از فطانت
و رفَعنـا  « کـه فرمـوده:  همچنان، دهدکه جز به صنع خداى سبحان براى کسى دست نمى، اینها امثال

  ...».بعضَهم فَوقَ بعضٍ



   ۱۱نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان 

کـه   شـود مـی اسـتفاده  ، ...»و رفَعنا بعضَـهم «و ، »نَحنُ قَسمنا...«یعنى ، از مجموع دو جمله، پس
ج ، 1380، یئطباطبـا ( خداى سـبحان اسـت  ، مردم جاه) در بین( ارزاق مادى و معنوى ةکنندتقسیم

  ).  148ص ، 18

  هاي تكوينيرد تفاوتكارك. ۲

مندي از منابع کمیاب اجتماعی و نیز تفـاوت در  ها اعم از تفاوت در بهرههاي تکوینی انسانتفاوت
 مطابق نظام هستی است که خداي سبحان از آن به نظام احسن یـاد کـرده اسـت   ، توانایی و استعداد

ها در زندگی اجتماعی آثاري مهم دارند که به برخی آنها در ذیـل  این تفاوت، کشبی). 10 سجده:(
  شود:اشاره می

  کار اجتماعی ) تقسیمالف
ف اسـت. آنچـه بسـتر    یوظـا  کیـ کتقسیم کار و تف، اجتماعی یر زندگیناپذي اجتنابهایکی از ضرورت

 ان افراد است. غالب مفسـران بـه  یم يوجود يهافاوتاز ت یفیسازد وجود طتحقق این مهم را فراهم می
اسـاس   هـا کـه بایـد بـر    زنـدگى جمعـى انسـان   ، هـا نبـود  اگر این تفـاوت  اند کهدهکررد توجه کارکن ای

، گـر یان دیـ بـه ب ). 603ص ، 10 ج، 1377، یعقـوب ی( افتیمینامکان ، ها و تقسیم کار ادامه یابدتخصص
 یشـک  به کار گمارنـد و  توانستند یکدیگر را استخدام کنند وآدمیان نمی، ها وجود نداشتاگر این تفاوت

 چرخـد رخ نظـام اجتمـاعی نمـی   چـ ، ها از یکدیگر تحقق نیابـد انسان هنیست که اگر تقسیم کار و استفاد
  ).265 ص، 1372، مصباح(

زیـاد اسـت کـه    ج انسـان در زنـدگى دنیـا آنقـدر     یکثرت حوا«سد: ینوباره مینای در یئطباطبا امهعلّ
ـ   ، ندسـاز آنها را در زندگى فردى خـود بـرآورده    ۀتوانند همنمىها فردفرد انسان طـور  هو مجبورنـد کـه ب

گیرنـد و از آنـان   بعضى دیگر را به خدمت خـود مـى  ، بعضى روست که اوالًایناز .اجتماعى زندگى کنند
  .دهندقرار مىاساس زندگى را تعاون و معاضدت یکدیگر  ثانیاً ؛نندکاستفاده مى

چه دارد بـا آنچـه دیگـران دارنـد     آنهریک هر، شود که افراد اجتماعل کار بدینجا منجر مىآنتیجه مدر
گفتـیم هریـک از افـراد اجتمـاع مـازاد       زیرا ؛شوداز همینجا نوعى اختصاص درست مى، کندمیمعاوضه 
خواهـد از  ج زنـدگى مـى  یه از حـوا دهد و آنچمى، که یا غله است یا کاالى صنعتى، هاى خود رافراورده

  گیرد.هاى دیگران مىمازاد فراورده
کند آن را به بهتـرین  سعى مى، این نوع زندگى این است که فرد در هر کارى که تخصص دارد ۀالزم

مـازاد آن   و قهـراً ، داردچه خـودش الزم دارد نگـه مـى   کند هراز آنچه درست مى، وجه ممکن انجام داده

۱۲     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

هـاى  و او هم به فـراورده ، دیگر اشتغال دارند يهاچون دیگران به کار، شوددیگران واقع مىمورد احتیاج 
مانند نـانوا کـه    ؛کندهاى خود زیاد آمده مبادله مىیحتاج خود را با آنچه از فراوردهو ما، آنان محتاج است

و سـقا  ، کنـد ا کار مـى پس نانوا براى سق، و سقا هم محتاج نان اوست، محتاج آبى است که سقایان دارند
  ).  149ـ148ص ، 1380، یئطباطبا( »هم براى نانوا

  ) آزمایشب
 ۀهمـ  بارةدر، تسنت آزمایش است. این سن، خداوند در نظام آفرینش یتغیرهاي مطلق و التاز جمله سن

 همـۀ زات آنهـا و در  یر تمـا دیگـ ا و یجغراف، خیتار، نژاد، تیمل، فرهنگ، اخالق، نظر از دینقطع، هاانسان
ویژه در زنـدگی اجتمـاعی   هت را بکه بستر تحقق این سن مهم ياست. عنصر يو سار يجار، مقاطع عمر
 ینیوکـ و ت یعـ یطب هـاي هیسـرما  ياعطـا ، گـر یان دیـ به ب ؛هاي تکوینی افراد استتفاوت، سازدفراهم می

نـه  اسـت  رفتـه  یصـورت پذ ، انـات کن امایـ  اسـتفاده از  ةدر نحـو  نش آنـا یمتفاوت به افراد با هدف آزما
  و اعمال تبعیض بدون دلیل و مبنا. یازبخشیامت

، ردهکـ هـاي تکـوینی اشـاره    آن با تفاوت ۀبه رابط، سنت آزمایش يریفراگ قرآن کریم ضمن تأکید بر
ضٍ     « د:یفرمامی عـقَ بفَـو ضَـکُمعب فَـعر ضِ والْأَر فخَالئ لَکُمعي جالَّذ وه ی مـا     و فـ کُملُـوبیل جـاترد

از شـما را   یگر] قرار داد و بعضیدکی[ نین جانشیه شما را در زمک یسک و اوست)؛ 165انعام: ( »...آتاکُم
  . د...یازمایداد تا شما را در آنچه به شما داده است ب يبرتر یگر درجاتید یبر برخ

، از آن جملـه ، ر شـده اسـت  کـ ینی ذاین برتـري تکـو  مصادیق متعددي براي ، در منابع تفسیري
ص  3ج ، 1336، ؛ همـو 178ص ، 2ج ، ق1415، اشانیکفیض ( مال و ثروت، جاه، روزي، شرافت

حکمـت  ). 606ص ، 4ج ، 1372، طبرسـی ( عقل و نیرو ) و86ص ، 2ج ، ق1407، ؛ زمخشري500
نحـوة تعامـل   صورت که صاحبان جاه را بهبدین، ها اعمال سنت آزمایش استاجتماعی این تفاوت

، زمخشـري ( آزمایـد نحوة رفتار با فقرا و مسـتمندان جامعـه مـی   آنها با زیردستان و ثروتمندان را به
  ).  86ص ، 2ج ، ق1407

هـا  انسـان این نظام عجیبـى کـه در زنـدگى دنیـوى     «سد: ینومیله ئن مسای لیدر تحل علّامه طباطبائی
بـه بزرگـى و    آنهـا ون ئزمـین و اخـتالف شـ   بـر  خالفت نسل بشـر   ۀلئکند و اساس آن مسحکومت مى

علـم و جهـل و غیـر آن    ، سـیت ئوریاسـت و مر ، غنا و فقر، ذکوریت و انوثیت، ضعف و قوت، کوچکى
یافتـه و بـه آن منتهـى    چه نظامى است اعتبارى و قراردادى ولـیکن بـه دنبـال تکـوین پیـدایش     گرا .است

وجـود آوردن  تعالى است و منظـورش از بـه   این نظام هم خداى ةآورندوجودحقیقت بهپس در .شودمى
  ).  546ص ، 7 ج، 1380، یئطباطبا( »است انسانامتحان و تربیت ، آن



   ۱۳نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان 

  مطلق   يبرابر يو نف يه تفاضل پاداشيتوج .۳

مطلـق و   يبرابـر بـر  ، ينـابرابر  هـاي گونـه  ۀخواندن همـ  یعیرطبیو غ یلیز با توجه به تحمیست یۀدر نظر
ت یـ مطلوب يبـرا  يمتعـدد  یهات اجتماعیتوج، هین نظرای د.شومید یکتأ یگونه تفاضل اجتماعحذف هر
ت یـ کحـذف مال ، نآ راه حـل تحقـق   تـرین یاساسـ  که رده استک بیان یاجتماع هايتفاضل ۀحذف هم

  است. یخصوص
، ساختارها شمرده نشـده نادرست رد کتحمیلی و محصول عمل، هاانواع نابرابري ۀهم، د قرآنیاما از د

هـا  ينـابرابر  یبرخـ ، افـزون بـر آن  . یسـت و مطلـوب ن  يز ضـرور یتالش در جهت حذف آنها ن قاعدتاً
د و یـ کأم ضـمن ت یرکـ شـده اسـت. قـرآن     یتلق، لک ۀنیاز جامع ةکنندو تأمین، ریپذهیتوج، ریناپذاجتناب

و بـه  اسـت  ده کـر د ییـ ز تأیـ را ن یاصـل تفاضـل اجتمـاع   ، ن مردممیاعدالت و مساوات  ياصرار بر اجرا
  است.داده  بازتابخود  یاجتماع هايمختلف آن را در آموزه يهاانیب

معـروف از نظـر    اسـت.  اسالم شریعت خود را براساس فطرت و خلقـت بنـا کـرده   ، زانیالمان یبه ب
سـو نشـده و   البته مردمى که از راه فطرت به یـک  ؛اسالم همان چیزى است که مردم آن را معروف بدانند

یکى از احکام چنین اجتماعى این اسـت کـه تمـامى افـراد و     . ده باشندنگردیاز حد نظام خلقت منحرف 
ن است بـا احکـامى کـه    نتیجه احکامى که علیه آنادر ؛اجزاى اجتماع در هر حکمى برابر و مساوى باشند

البته این تساوى را باید با حفظ وزنى که افـراد در اجتمـاع دارنـد رعایـت     . برابر باشد، است به نفع ایشان
باید با فـردى کـه   ، ون مختلف حیات اجتماع داردئر کمال و رشد اجتماع در شب يتأثیرآن فردى که  .دکر

باید براى شخصى که حاکم بر اجتماع اسـت حکـومتش    مثالً .داشته باشد تفاوت، را ندارد تأثیرآن مقدار 
و بـراى   ؛اشنیرومنـدى ، بـراى کـارگر نیرومنـد    ؛براى جاهل جهلـش  ؛محفوظ شود و براى عالم علمش

و حق هر صـاحب حقـى   ، ن آنان اعمال کردایمگاه تساوى را در آن، ضعفش در نظر گرفته شود، ضعیف
  ).  349ص ، 6ج ، همان( را به او داد

نـد و حقـوق   ارعایت حقوق واجبشـان یکسـان   براي استحقاقداشتن در ، افراد همۀدر فرهنگ قرآن 
خود آن حقـوق مختلـف   در چه اختالف و ارزش اجتماعى افراد اگر ؛چه باشد محترم استافراد هر ۀهم

جمیع افراد بشـر چـه    هکن صورت ایبه یمواهب زندگ ۀاز هم يافراد در برخوردار ۀهم ياما تساو، باشد
صالحیت نـدارد کـه جزئـى     آن فرد شریفى که وجودش براى جامعه مفید است و چه آن کسى که اصالً

مهلکـى اسـت کـه     سم، این [یکسان نبودن حقوق]. وق مساوى باشندحق ۀدر هم، از مجتمع شمرده شود
  ).  511ص ، همان( دسازمجتمع رخنه کند حیات آن بخش را تباه مى ةدر هرجا از پیکر

ن کـ ممدر عمـل   يه حـذف همـۀ انـواع تفاضـل و نـابرابر     کـ رده است کز ثابت ین یخیات تاریتجرب

۱۴     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

بـر   کنـونی بـزرگ   یاجتمـاع و  یاسـ یس هـاي نظام یه برخکز یست يدئولوژای ه وینظر، مثال ينیست؛ برا
در مقـام  ، ن جوامع قرار گرفته استایی م مناسبات اجتماعیتنظ يات آن مبنایگرفته و مدعلکآن ش يمبنا

 ریاتحـاد جمـاه   شـور کبـارز آن   ۀد. نمونیخود را به اثبات رسان يارآمدکنا، ینیت عیواقع ۀتجربه و عرص
درصـد مـردم    هنُتنها ، یات جمعیبر ح يدئولوژای نای رغم تسلطه بهکسابق است  یستیالیسوس يشورو

صد همـراه وابسـتگان خـود بـر     در کیحدود  یتیند و نخبگان آن با جمعبودآن عضو حزب کمونیست 
ن یاز مزایاي گوناگون بـا بهتـر  نیز و  يد و از درآمدي چندین برابر شهروندان عادداشتنکشور سلطه  همۀ

  ).  209ـ208ص ، 1374، رابرتسون( ن برخوردار بودندکممت یفیک
فسـادهایى کـه   ، ین مسلک نیز وجوهى از فساد را به بار آوردا«سد: ینومیباره نای در علّامه طباطبائی

بطالن حریت فرد و سـلب اختیـار   به  توانمی از آن جمله ؛دارى از آن خبرى نبودهرگز در روش سرمایه
 حقیقت ایـن سـنت بـا خلقـت بشـر در افتـاده      و در، معلوم است طبع بشر با آن مخالفکه اشاره کرد او 

  رغم طبیعت بشر خود را بر بشر تحمیل کند یا با خلقت بشر بستیزد.تا على هو خود را آماده کرد است
چـون طبیعـت    ؛دارى وجود داشت به حال خود بـاقى مانـد  آن فسادهایى هم که در سرمایه ۀتازه هم
که در آن کار براى خود امتیـازى و تقـدمى   ، شودمیاست که وقتى دست و دلش به کارى باز  بشر چنین

دهـد و اگـر بنـا    سوى کارى سوق مـى سراغ داشته باشد و امید تقدم و افتخار بر دیگران است که او را به
 .سـازد ر نمـى خود هموارکس با عالقه رنج کار را بهیچ، کس امتیاز نداشته باشدکس بر هیچباشد که هیچ

  افتد.معلوم است که با بطالن کار و کوشش بشر به هالکت مى
امـا   ؛اى جز قانونى دانسـتن امتیـازات ندارنـد   چارهه کدیدند  ]هاستیالی[سوس هاشیوعى، جهتبدین

 ؛افتخارات و امتیازات را به طرف افتخارات غیرمادى یا افتخـارات تشـریفاتى و خیـالى برگرداننـد     ۀوجه
یا ایـن افتخـارات خیـالى    ، براى اینکه مردم جامعه ؛دارى دوباره عود کردولى دیدند همان محذور سرمایه

بـار  گذاشـت ایـن  که همـان آثـار سـویى کـه ثـروت در دل ثروتمنـد مـى       ، دانستندراستى افتخار مىرا به
دانستند که محـذور  مىگذاشت یا افتخارات را پوچ می يبرجاافتخارات خیالى آن آثار را در دارندگانش 

  ).  538 ص، 4 ج، 1380، یئطباطبا( گذاشتخالف طبیعت آرامشان نمى

  مالكيت خصوصي و نابرابري اجتماعي ة. نقد رابط۴

اربـاب   در دسـت مالکیت خصوصی یعنی مالکیت ابزار تولید ، نابرابري اجتماعی أگرایان منشد ستیزیاز د
 هـاي شکشمکتضادها و ، کردهبقات پایین جامعه را استثمار ط، راهاشراف است که از این  ۀقدرت و طبق

، مالکیت خصوصی عـالوه بـر حـذف نـابرابري اجتمـاعی      يامحا، رونایشوند. ازمیرا موجب  ینحلیال
  رد.ککن خواهد از آن را نیز از جامعه ریشه یمنازعات اجتماعی ناش



   ۱۵نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان 

شناختی در تحلیـل  یک خطاي روش، ها و تعارضات اجتماعی به مالکیت خصوصینزاع ۀارجاع هم
و  ياقتصـاد ، یاسـ یس، یاجتمـاع ، یعوامل فرهنگ ه معموالًکست ین يدیاجتماعی است. ترد هايتیواقع
ـ   و استمرار پدیده يریگلکدر ش يمتعدد یشناختروان عـاملی  بـع تـک  طههاي اجتماعی نقـش دارنـد و ب

سـازد. ایـن   می یواقعریو تبیین مربوط را غد نکمیت محروم یمحقق را از شناخت واقع، دیدن یک پدیده
  شود.دیده می يین تضادي از نابرابریدر تبوضوح هب، نقصان

آنهـایى  ، المـال ریختـه شـود   درآمدها به صندوق بیت ۀفرض هم که همبه«نویسد: می علّامه طباطبائی
از مالـک ثـروت بـودن     چون فساد تنها ناشـى  ؛کنندفساد و ظلم مى، ها را در دست دارندکه این صندوق

، خواهـد ظلـم کنـد و عیاشـى داشـته باشـد      آن کسى که مى .شودناشى از تسلط بر ثروت نیز مى، نیست
  ).  539 ص، همان( ببا تسلطش بر مال دولتدیگر بار  و کندبار با مال خودش این کار را مىیک

 متعاقبـاً ، یت خصوصیکمالحذف ، افتهیل ینظم سیاسی به نظم اقتصادي تقل، دگاهین دای در نیهمچن
از حقـوق و منـافع    يپاسـدار ، تیکدولت حفظ مال يفلسفه وجود، ز استلزام دارد؛ چهیحذف دولت را ن

ژه و یـ گاه ویل جایه نظم سیاسی به دلکاب است. روشن است یمکع منابع یند توزیان و نظارت بر فراکمال
 انـدازه همان  یجامعه نظم سیاس يست. برایل به نظم اقتصادي نیتقلیل و تحو درخور، متعدد يردهاکارک

تضـعیف دولـت    ةمتقابل دارند. اید ۀگر رابطیدکی. این دو نظم با ياست که نظم اقتصاد یاتیاساسی و ح
، طـرف شـود  این نیـاز بر  رد دولت تولید و توزیع منابع است و اگرکارکمبتنی بر این فرض است که تنها 

  ).  222ص ، 1382، آرون( ضرورت نخواهد داشت ییدیگر فرمانروا

 يمطلق نابرابر يسودمند ينف .۵

دگاه کـارکردي  یـ د، اسـت  يمطلـق نـابرابر   يریناپـذ هیو توج یعیرطبیغ یه مدعکز یدگاه ستیخالف دبر
هاي کـارکردي جامعـه و متناسـب بـا نیازهـا و      سـازوکار انواع نـابرابري را در چـارچوب    ۀد همکوشمی

اشـاره   ترپیشه کگونه همان، ند. موضع قرآنکر یاجتماعی تفسثبات  جهتو در  یات جمعیاقتضائات ح
جامعـه و   يردکارکـ  يهاموجود جوامع نه از ضرورت یاجتماع هايياز نابرابر یه بخشکن است ای، شد

 هـا نهیزم، یفرهنگ هايگفتمان یبرخ ۀه از رهگذر غلبکبل ؛آن است یعیو طب يعاد ينه محصول روندها
  وجود آمده است.هب، ر ساختاريیناپذهیو مناسبات توج یخیط خاص تاریو شرا

 در برخـی ، گونه نابرابري اشاره و آن را نقد کـرده اسـت. بـراي مثـال    آیات مختلف قرآن به این
 هـاي جامعـه سـخن گفتـه    بر و مأل و متـرف بـا دیگـر گـروه    کهاي مستیات از روابط نابرابر گروهآ
در برخـی دیگـر بـه تضـییع     ). 33-31؛ سـبأ:  85-84 ؛ هـود: 75؛ اعراف: 16؛ اسراء: 5و 4قصص: (

۱۶     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

؛ 19و  10نسـاء:  ( دست ظالمان و متجاوزان توجه شده اسـت پذیر جامعه بههاي آسیبحقوق گروه
در آیاتی نیز از برخی روابـط ناسـالم اقتصـادي و پیامـدهاي اجتمـاعی آن برحـذر       ). 59و 58نحل: 

  ).  39؛ روم: 276و  188بقره: ( داشته است
اشـاره  » يربـاخوار «عنـوان   بـا  ياز روابط ناسالم اقتصاد یکیبه  فقطنمونه  براي، ن بخشایۀ مدر ادا

ابـراز  ت یحساسـ  در قبـال آن شدت ز بهیدارد و قرآن ن یاجتماع يجاد نابرابرای ربق یعمري ثاه ککنیم می
ه     اهللا، یرْبوا عنْد وما آتَیتُم منْ رِباً لیرْبوا فی أَموالِ النَّاسِ فَال «: کرده است جـونَ وکـاةٍ تُرِیـدنْ ز مـ تُمما آتَیو

ش ید تـا در امـوال مـردم سـود و افـزا     یدهمیو آنچه به قصد ربا )؛ 39روم: ( »فَأُولئک هم الْمضْعفُوناهللا، 
ـ د   یخـدا را خواسـتار   يه خشـنود کیحالدرـ ات  ک] آنچه را از زیلورد؛ [یگمین ینزد خدا فزون، بردارد

  .شوند]می[و مضاعف  نداافتگانی یپس آنان همان فزون، دیداد
شـدن  زیـاد شـدن امـوال و ضـمیمه      یعنـ یربـا  رده اسـت.  کان یرا بحرمت ربا  سببفه یشر یۀآاین 

تـا  ، شـود افزوده مـى  رباخوارمال  راز مال مردم کم و بطبع هرباخوار؛ باموال دیگران به مال افراد  یجیتدر
بـا ایـن بیـان روشـن      .دنـ گردمیرباخوار صاحب اموالى متراکم ت یاقلدست و مردم تهى بیشترجایى که 

این است کـه نـه شـما     »ال تَظْلمونَ وال تُظْلَمونَ ...، وإِنْ تُبتُم فَلَکُم رؤُس أَموالکُم« آیۀشود که مراد از مى
 مـردم اسـت   ظلـم بـه   يخوارپس ربـا ، به شما ظلم شود ونددامردم یا خ یۀناحبه مردم ظلم کنید و نه از 

  ).  265ص ، 2ج ، 1380، یئطباطبا(
 غالبـاً  یو معمـول  ربـاى انفـرادى  « سـد: ینومـی  یاجتمـاع  يو ربـا  يفرد يان ربایم کیکبا تف المیزان

خـاص از شـر آن خالصـى     یعوامل سببکند و تنها بیست درصد ممکن است بههالك مى صاحبش را
 يربـا  لمث یاجتماعاما رباى  ؛)645ـ644 ص، همان( »فنا و مذلت تهدید نشود اساحت زندگیش ب، فتهیا

ش ایـن اسـت کـه    آسیبکمترین ، کردن با پولهاست و رباى قرض و تجارتتجارتى که اساس کار بانک
هـاى تجـارتى از حـد و    سـرمایه ، شـده هـا جمـع  بانک نزدجا یعنى در تدریج یکشود اموال بهباعث مى

نیرومنـد گـردد و چـون    ، حساب بیرون رود و بیش از آن حدى که بر حسب واقـع بایـد نیرومنـد شـود    
یکـى  ، ها تطاول و درگیرى ایجاد شـده در میان همین قدرت، طغیان اثر حتمى قدرت خارج از حد است

ت ها نزد آنکـه نیرومنـدتر از همـه اسـ    این قدرت ۀسرانجام هم، خواهد دیگرى را در خود هضم کندمى
 گیـرد انحصار اقلیتـى قـرار مـى    درثروت ، پیوسته فقر عمومى در میان بشر گسترش یافته، دنیابتمرکز مى

  ).  660و645ص ، همان( »آیدمی که گفتیم پدیداست همان هرج و مرجى ن ایو 

  ياجتماع ينترل نابرابركاهش و ك يار قرآن براكسازو .۶

از ثر أتـ مجامعـه و   یعـ یبـر خـالف اقتضـائات طب   ، یاجتمـاع  ينـابرابر  هايگونه یه برخکنای با توجه به



   ۱۷نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان 

 ا مهـار یاهش ک يبرا يریم تدابیرکقرآن ، رندیگمیل کز شیآمضیظالمانه و تبع هايو مناسبت هاسازوکار
محصـول  ، جامعـه  یعیاز اقتضائات طب یناش يهاينابرابر، گریديسواز ؛رده استکارائه  ين نوع نابرابرای

امـا  ، کنـد مـی د أییـ قرآن ت راز هرچند اصل آن ین يردکارکه یضرورت و توج يو دارا يعاد هايسازوکار
 يبنـد دسته کی دست داده است. دربه ییارهاکراه، آنآثار و مهار  یطبقات ۀاهش فاصلک يم برایرکقرآن 

  د:کرات قرآن استنباط آی ار را ازکتوان سه نوع راهمی یلک

  یازات موهوم اجتماعیامت ی) نفالف
از و یـ سـبب امت  یانتساب هايیژگیزات و ویتما یداشتن برخ، هاو فرهنگ یجوامع انسان بیشترواره در هم

غـم  رهو... بـ  یزبـان ، ينـژاد ، یقـوم ، یسـن ، یجنسـ  هـاي تیـ ن بوده است. موقعدیگرابر  گروهی يبرتر
و گـاه   یدر جوامع سـنت  یانسان يهاگروه يبندو طبقه یزبخشیتما يبرا یهمواره عامل، بودن ياریاختریغ
از آن  یازات ناشـ یـ رده و امتکها مخالفت ين سنخ نابرابرای صراحت باهب، میرکشرفته بوده است. قرآن یپ

  را موهوم شمرده است.  
اي براي شناخت متقابل و تسـهیل  ه فقط وسیلهکها نه مایۀ برتري این سنخ تفاوت، از دید قرآن

میزان برخورداري آنها از تقواي الهی ، دیگرکها بر یبرتري انسان كروابط اجتماعی است و تنها مال
  است.
لَ لتَعـارفُوا     یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْناکُم منْ ذَکَـرٍ و أُنْثـى  « قَبائـوباً وشُـع لْنـاکُمعجو    نْـدع کُماهللاإِنَّ أَکْـرَم 

ت و قبیلـه قبیلـه   و شما را ملت ملـ ، مرد و زنى آفریدیم را ازما شما ، مردم اي)؛ 13حجرات: ( »...أَتْقاکُم
حقیقــت ارجمنــدترین شــما نــزد خــدا گردانیــدیم تــا بــا یکــدیگر شناســایى متقابــل حاصــل کنیــد. در

  پرهیزگارترین شماست.
مـا شـما مـردم را    ه ک. معناى آیه این است طلبانه استيزات برتریتما ۀهم يامحاشریفه در مقام  ۀآی

مـا شـما را   سـت.  یعجمتـان ن  عـرب و ، سیاهو  سفیدن میا تفاوتیه کیحالدر، و مادر آفریدیم از یک پدر
ن برتـرى و  دیگـرا اى از شـما بـر   فـه ینه براى اینکـه طا ، هاى مختلف قرار دادیمها و قبیلهصورت شعبهبه

معامالتتـان  یکدیگر را بشناسـید و امـر اجتماعتـان و مواصـالت و      کهبراى این بلکه صرفاً ؛کرامت داشت
یکـدیگر را   جـه یدرنت شـکل باشـند و  جور و یکمردم یکهمۀ چون اگر فرض شود که ، بهتر انجام گیرد

شـعبه  گردد. پس غرض از اینکه مردم را شعبهو انسانیت فانى مى، گسلداجتماع از هم مى ۀرشت، نشناسند
 ننـد کگر تفـاخر  یدکـ یدران نسـبت بـه   ا پـدران و مـا  یواسطه انساب نه اینکه به، قبیله کرد این بودو قبیله

  ).  488ص ، 18ج ، 1380، یئطباطبا(

۱۸     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

طبقـات بشـر از شـاه و رعیـت و حـاکم و       حقـوق جمیـع  ه کبود  نای یکى از تضییقات اسالم
امتیــازات و  ؛طـور یکسـان محتـرم شـمرده    محکـوم و سـرباز و فرمانـده و خـادم و مخـدوم را بـه      

افکار  و به حکم به تسویه فرمود، و عرض و مال همه هادر احترام جان، اختصاصات زندگى را لغو
کار بردن حقوق محترم خود در حد خـود  هیعنى همه را در ب ؛دکرهاى همه اعتنا و عقاید و خواسته

انـد و منـافع   مـزدى کـه کسـب کـرده    همچنین آنان را بر کار خود و بـر دسـت   .االختیار ساختتام
  ).  494ص ، 2ج ، همان( وجودشان مسلط کرد

هـا را ایجـاد   خلقت عمـومى کـه انسـان   «سد: ینومین مساوات ای ینیوکضمن اشاره به منشأ ت المیزان
هـا  و تمامى قبایل و دودمان، نگذاشته یاى دیگر در بسط وجود فرقاى با تیرهکند در میان تیرهکرده و مى

حیـات اجتمـاعى بـا تمتـع از     سـوى  گاه همه را به جهازى که بهآن، طور مساوى از هستى بهره دادهرا به
 شیقـدر ارزش وجـودى و وزن اجتمـاعى خـو    مجهز ساخته تا هریک به، امتعه حیات زمین هدایت کند

  مند شود.بهره
و تجـاوز از ایـن سـنت و آزاد سـاختن     ، دهـد این همان اصالحى است که صنع ایجاد از آن خبر مى

کـردن  یى که استحقاق آن را نـدارد و محـروم  مندى قومى از چیزهاقومى و برده کردن قومى دیگر و بهره
سـوى هالکـت و نـابودى    افساد در زمین است که انسانیت را به، قومى دیگر از آنچه استحقاق آن را دارد

  ).  8ص ، 16ج ، همان( »کشاندمى
ایجاد و تثبیت قشربندي اجتماعی روابط قـدرت اسـت و دارنـدگان     ی از مجاريکه یکدرحالی

اجتماعی معموالً از امتیازاتی ویژه در مقایسه با دیگـران برخوردارنـد. طبـق بیـان     قدرت سیاسی و 
اعتبار داشتن موقعیـت  گونه امتیاز ویژه بوده و بهفاقد هر، ویژه قدرت سیاسیارباب قدرت به، قرآن

 خـواري دهـد. بـه   ایشان مجوز ویژهه به کیابند در برابر دیگران برتري خاصی نمی، و اقتدار سیاسی
والیتى بر مردم جز در اجراى احکـام و حـدود   ، زمامدار در حکومت اسالمى« :علّامه طباطبائیبیان 

چـه  و چنـین نیسـت کـه هـر    ، شودمی که عاید به مجتمع دینى و جز در اطراف مصالح عامى ندارد
م نیـز  ک. حااختصاص دهد یشدلش خواست بکند و هرچه براى زندگى فردى خود پسندید به خو

 بـا گونـه امتیـازى   و هـیچ ، یات شخصى و تمتعات زندگى فردى مثل یک فرد عادى اسـت در مشته
چـه آن   ؛وجه در دیگـران نافـذ نیسـت   هیچش بهاو امر او در آرزوها و امیال شخص، سایرین ندارد

  ).  494ص ، 6ج ، همان( »کوچکو چه آرزو بزرگ باشد 
که در معاشـرت   از جمله ادب انبیاءبوده است.  یامبران الهیپ ۀهم يرفتار يالگو ین منطق قرآنیا

طور مسـاوى و مبالغـه در احتـرام    اقویا و ضعفا بهبه احترام ، اندکردهو رفتارشان با مردم آن را رعایت مى
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از ایـن   .بـود و تربیت نفوس انسانى  بندگیچون اساس کار این بزرگواران بر  ؛است بوده ااهل علم و تقو
حـاکم و  ، بنـده و آزاد ، زن و مـرد ، کوچـک و بـزرگ  ، تـوانگر و فقیـر   تی میـان تفاودر کار خود ، جهت

امتیازات مربوط بـه صـفات    همۀ در منطق انبیاء. گذاشتندمور و سلطان و رعیت نمىأامیر و م، محکوم
شـود  اعتبار مـى لغو و بى، ندالیمزایاى اجتماعى براى خود قا براياختصاصاتى که اقویا و زورداران  نیزو 
بختـى و بـدبختى اشـخاص    و خالصـه نیـک  ، مندى از مزایاى اجتماعى و محرومیـت از آن دیگر بهره و
نى از أزورمندى و ناتوانى ایشان نیست و چنان نیست که زورمند و تـوانگر در هـر شـ   ، فقر، مدار غناریدا
تـر و  آسـان  کـارى ز و از هـر عیشـى بهتـرین آن را دارا و از هـر    یون اجتماعى باالترین مکانت را حـا ئش

بلکه جمیـع طبقـات مـردم در     ؛دار باشدترین آن را عهدهاى سبکترین آن را شاغل و از هر وظیفهراحت
  .ندامزایا یکسان ۀهم

کردنـد جـاى خـود    آن استکبارى که اقویا به قوت خود و اغنیا به ثروت خود مى، در این منطق، آرى
و رحمت و مسابقه در خیرات و جهاد در راه خـدا   سوى مغفرتهدستى از یکدیگر برا به تواضع و پیش

فقرا نیـز احتـرام شـدند و    ، شدندطورکه اغنیا مورد احترام واقع مىنتیجه هماندر .و طلب مرضات او داد
بلکـه فقـرا و ضـعفا بـه      ؛ضعفا نیز مـورد ادب واقـع شـدند   ، شدهمان جورى که اقویا رعایت ادبشان مى

 ).  430ص ، 6ج ، همان( ترى اختصاص یافتنداحترام بیشتر و رعایت ادب زیاد
گونـه  کـرد و هـیچ  مى برخوردطور مساوى هطبقات ب همۀدر اجراى احکام و حدود با  رسول خدا

ممکـن بـه    انـدازة طبقـاتى را تـا    ۀبر این جارى بود که فاصـل حضرت آن  ةسیر .داشتتبعیضى روا نمى
، غنـى را بـه فقیـر   ، خـادم را بـه مخـدوم   ، وسئمر رئیس را به، حاکم را به محکوم ۀحداقل رساند و طبق

المـال را  م جنگى و امـوال بیـت  یغنا ایشان .و گمنام نزدیک سازد وضیعو شریف را به ، مردان را به زنان
رخ کشـد  نیرومندى خـود را بـه  ، کرد و از اینکه شخص قوىتقسیم مىشکلی مساوي هعموم مردم ب میان

بـا   انداد ثروتمنـد فرمود و اجـازه نمـى  نهى مى، شود مرتبهمکضعیف و  اسباب آزار افراداین وسیله  به و
 نسـا ئییـا حاکمـان و ر  ، دنفخـر بفروشـ  و  دننـ کخودنمایى  اننیکدر حضور فقرا و مس، آالت خودزینت

  ).  428ص ، 10ج ، همان( رخ رعیت بکشندشوکت خود را به

  منزلت هايكر مالیی) تغب
 يدئولوژایـ  و ینـ یباز جهـان  منـد هـره ب هـاي هژه در جامعـ یوهب، جیرا ينظام قشربند هايیژگیاز جمله و

ن ییطبقـات پـا  ، رونایاست. ازآنه يازات مادینت و امتکزان ثروت و میم یۀافراد بر پا یابیارزش، گرايماد
 يتـر نییپـا  یاجتماع منزلت و اعتبار لزوماً، دارند يمترک ین اجتماعکه ثروت و تمک یسانک یعنیجامعه 

۲۰     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

دهند تـا فرهنـگ و نظـام    می اجازهت برتر به خود ین موقعیاستناد همهن بک. اقشار متمداشتز خواهند ین
ن یمأه تـ کـ  يجز در مـوارد  معموالً، دننکل ین تحمدیگراش را بر یاعتقاد و احترام خو برخاسته از یارزش

  زنند.میباز  سر ین اجتماعین قوانیکرش و تمیاز پذ، ندکاقتضا  نمنافع آنا
سـنن اجتمـاعى کـه در    « نویسد:شناختی طبقۀ اشراف میدر تببیین ویژگی روان علّامه طباطبائی

و بـر حسـب   ، قـدر ارزش صـاحبان آن سـنت اسـت    شود ارزشش بهبین مردم معمول و مجرى مى
کـه  همچنـان ، شودمختلف مى، اختالفى که صاحبان این سنن از جهت شرافت و پستى با هم دارند

، بنـابراین  .مقـدار وزن اجتمـاعى صـاحب عمـل اسـت     عمل در نظر مردم مادى بهمیزان ارزش یک 
نظر اعیان و اشراف و صـاحبان  به، شودذلیل و بردگان اجرا مى، طریقه و سنتى که در بین مردم فقیر

همچنین عملى که یک نفر بیچاره انجام دهد یا سخنى که  .رسدمقدار مىاى خوار و بىطریقه عزت
همین  بهارزش خواهد بود. خوار و بى، چه هم صحیح باشدهر، متکار یا اسیر بگویدیک برده و خد

مـردم فقیـر و کـارگر و     یرا مشت اهللابود که وقتى اغنیا و گردنکشان دیدند که اطراف رسولدلیل 
چنین کسان را مورد عنایات خود قـرار داده و   نیز و رسول اهللا اندبرده گرفته و به دینش گرویده

بـه همـین   ، مقدارى دیـن وى دانسـتند  همین معنا را دلیل قطعى بر بى، به خود نزدیک ساخته است
اعتنا نیسـت کـه اشـراف و اعیـان بـه آن اعتنـا و        درخوراندازه  این دین آن هکمعنا استدالل کردند 

  ).  147ص ، 7ج ، همان( »التفات کنند
 یارزشـ  يارهایبه مع يماد يارهایمنزلت از مع هايكر مالییمختلف به تغ هايوهیحان با شسب يخدا
 امـان و تقـو  ایی عنـ یموردنظر خود  يار برتریح معیضمن ابراز صر، سوکیاز ؛اقدام نموده است يو معنو

از تفاضـل مـورد    یاشراف جامعه و آثـار ناشـ   ۀطبق یارزش هايكنقد مالبه ، »مکیم عنداهللا اتقکرمکان ا«
 ؛فاقد اعتبـار شـمرده اسـت   ، خود یارزش يارهایمزعوم آنها را با مع یمنزلت يشان پرداخته و برترایيادعا

آنـان بـا    یو همراهـ  ینینشـ ه موضوع هـم کآن فرمان داده است  یامبران را به تحقق عملیپ، گریديسواز
ـ ، تجربـه و تخصـص   يبه محرومـان دارا  یاجتماع هايو سپردن سمت، جامعه يفقرا روشـن آن   ۀنمون

ن یجامعـه را بـا القـاب و عنـاو     يه فقـرا ک یم ثروتمندانیرکار قرآن ین معیطبق هم، سوم ياز سو ؛است
و  یآزمـون الهـ   يبـرا  ايلهیوس موجود را صرفاً یاجتماع يهاتفاوت، یدهوهکن، دندکرمی هخاص مسخر

  رده است.ک یمعرف، ییجوينه اسباب تفاخر و برتر
اکرِینَ   اهللاعلَیهِم منْ بیننا أَلَیس  اهللاوکَذلک فَتَنَّا بعضَهم بِبعضٍ لیقُولُوا أَهؤُالء منَّ « انعـام:  ( »بِـأَعلَم بِالشـَّ

خـدا  ، ان مـا یـ ه از مکـ نـد  انـان ای ایـ ند: آیم تا بگویآزمود گرید یبرخ اآنان را بی گونه ما برخنیو بد)؛ 53
  ست؟یران داناتر نزاا خدا به [حال] سپاسگآی نت نهاده است؟شان مایبر
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ۀ جملـ  در موجـود اسـتفهام  ه کـ د آیـ ین برمـ یچن، سیاق آیهاز است. ش یو آزمامعناى امتحان فتنه به
 هسـخر مو معلوم است کـه گوینـدگان ایـن سـخن کسـانى را      ، استفهام استهزاء است، ...» اهللاأَهؤُالء منَّ «

د آیـ یمن بریات چندیگر آی . ازاندآمدهمى شمارارزش اجتماعى به بدونکه در نظر آنان حقیر و دند کرمی
ـ اقویا و زورمندان آن روز  را که این سخن ت یـ موقع محـروم فاقـد   هـاي تـوده فقـرا و  ر یـ تحق ةزیـ انگ اب

 ۀاصـل دهـد کـه تفـاوت و ف   مـى  توجـه خـود   امبرپیـ به خداى سبحان ردند. کمی يبر زبان جار یاجتماع
افـراد ناسـپاس از   ، قین طریتا بدست آنها امتحان يبرا ايلهیوس صرفاً، مردممختلف طبقات  میان موجود

  ).  همان( شوندشکرگزاران متمایز 
 یرا به مقاومت در برابر منش اشـراف  رمکامبر ایپ، میرکه قرآن کاست  یارزش كن مالیبه استناد هم

  خواند.محروم فرا هايبا توده یو همراه یینوارا به هم مؤمنانرد و کثروتمند جامعه دعوت  ۀطبق
»نْ شَیم سابِهِمنْ حم کلَیما ع ههجونَ ورِیدی یشالْعبِالْغَداةِ و مهبونَ رعدینَ یالَّذ ال تَطْرُدنْ  و ما مـ و ء

نْ شَیم هِملَیع سابِکفَتَکُوح مهفَتَطْرُد ینَ ءمال خـود را   دگـار ره پروکـ  یسـان کو )؛ 52انعـام:  ( »نَ منَ الظـَّ
از خـود مـران. از حسـاب آنـان     ، نـد یجومـی او را  يه خشنودکیدرحال، خوانندمیبامدادان و شامگاهان 

ـ  ای تـا ، سـت یآنـان ن  ةبـر عهـد   يزیـ ز] چی[ن و از حساب تو، ستیتو ن ةبر عهد يزیچ و از  یشـان را بران
  ی.اران باشکستم

 ه حضـور مؤمنـانی چـون   کـ پیشه اشـاره دارد  فرکاین آیه و آیات نظیر آن به گروهی از اشراف 
 رمکـ ا نار پیامبرکدر ، ه جزو فقراي جامعۀ آن روز بودندکرا  خبابو  بالل، عمار، صهیب، سلمان

 گـرفتن از آنـان هنگـام حضـور    این گـروه یـا فاصـله   ایمان آوردن خویش را به طرد  تافتند ونمیبر
؛ 13ص ، 3 ج، ق1404، ســیوطی( رده بودنــدکــمشــروط و منــوط ، اشــراف در محضــر حضــرت

  ). 27ص ، 2ج ، ق 1407، زمخشري
هـایی  مختص اشراف زمان آن حضرت نبود و به نسبت، این نوع ارزش داوري هکروشن است 

ه کـ آیـد  مین بردهد. از ظواهر آیات چنیها و امصار را تسري و تعمیم میهمۀ اشراف و اعیان زمان
ریم بـه نقـل از   کـ این منطق و مرام بوده است. قرآن  مواجهه با، الت همۀ پیامبران الهیکی از مشکی

فَقالَ الْملَأُ الَّذینَ کَفَرُوا منْ قَومه ما نَراك إِلَّا بشَراً مثْلَنا و مـا نَـراك   ل«فرماید: سردمداران قوم نوح می
: مـا تـو   گفتندافر بودند که ک)؛ پس سران قومش 27 هود:( ...»هم أَراذلُنا بادي الرَّأْيِاتَّبعک إِلَّا الَّذینَ 

سی کبینیم نمی، آن هم نسنجیده، و جز [جماعتی از] فرومایگان ما، بینیمرا جز بشري مثل خود نمی
  رده باشد.کتو را پیروي 

 یحیصـورت تلـو  بـه ، امان و تقوای یعنی، نینظر دمورد يبرتر كپاسخ به مال ز درین، حضرت نوح

۲۲     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

)؛ 29 هـود: ( »و لکنِّی أَراکُم قَومـاً تَجهلُـونَ  ، إِنَّهم مالقُوا ربهِم، و ما أَنَا بِطارِد الَّذینَ آمنُوا«توجه داده است: 
ـ ، ردکـ دار خواهنـد  یـ آنان پروردگارشان را د نم. قطعاًکمیطرد ن اندمان آوردهای هک یسانکو  شـما را   یول
  د.ینکمی یه نادانکنم یبمیمی قو

نـد.  کت یـ تربومین تعلـ یـ د يادیـ و منطـق بن  یارزشـ  يبشر را بـا الگـو   کهاصرار قرآن آن است  ۀهم
را در  يمـاد  هـاي كننـد و مـال  کگر تعامل نیدکیبا  يماد صرفاً يارهایمع یۀه آنان بر پاکن است ای هدف
از  يریشـگ یپ ين بـرا کـ مم ارکن سـازو یبهتـر  یتیرد تربکین روای، کشیافراد دخالت ندهند. ب یابیارزش

اسالم سـطح زنـدگى تـوانگران را از راه     علّامه طباطبائیان یظالمانه در جامعه است. به ب يظهور قشربند
منع اسراف و ریخت و پاش و نیز منع تظاهر به دارایـى کـه باعـث دورى از حـد متوسـط اسـت پـایین        

گـرى  توحید و تخلق به اخالق فاضله و نیز بـر گردانـدن گـرایش مـردم از مـادى     و با اعتقاد به  آوردمى
، هاى مـالى و رفـاهى هـدف نیسـت    دیگر از نظر یک مسلمان برتري .کندسوى کرامت تقوا تعدیل مىبه

ات مختلـف بـدان توجـه    یـ آ این همان حقیقتى است که و است وندهایى است که نزد خداهدف کرامت
  ).  539ص ، 4 ج، 1380، یئطباطبا( داده است

  یانفاقات مال )ج
افـراد از مواهـب    یبرخـ  شدن محروم بسبه ک يعوامل ساختار عالوه بر، ان شدیب ترپیشه کگونه همان

بسـا  نـد مؤثرنـد. چـه   ین فراایـ  يریگلکخود در ش ۀنوبز بهیافراد ن ینیوکت يهاتفاوت، شودمی یاجتماع
ا یـ اسـتعدادها   یا ضـعف در برخـ  یـ  میجس یل ناتوانیبه دل، برابر یط اجتماعیرغم داشتن شرابه يافراد
متعارف محـروم   يایاز مزا يمندو بهره یت در مسابقات اجتماعکاز شر، در انجام مشاغل موجود یناتوان
  رند.یگران قرار گیدر رتبه متأخر از د، مانده

 يریتـدب ، نییبـاال و پـا  ان اقشـار  یـ م یطبقـات  ۀاهش فاصـل کـ صـه و  ین نقایـ  میتـرم  يم برایرکقرآن 
  اعم از واجب و مستحب است. یو آن انفاق مالاست ده یشاندی انهیمکح

ده کـر د یـ کآن تأ بـر  ن موضوع پرداخته و با لحن و عبارات مختلفای م بهیرکاز قرآن  يات متعددیآ
  ).  11 :بلد ؛31 :میابراه ؛92 :عمرانآل ؛254 :بقره ( است

اهش فاصلۀ طبقـاتی اسـت. بـه    کردن بستر جامعه براي کهموارید کهمه تأنای مت اجتماعیکح
آنچه بعد از دقت در آیات وصیت و آیات صدقات و زکات و خمس و مطلـق   علّامه طباطبائیبیان 

این بود که راه را براى اینکـه  ، ها و قوانینآید این است که منظور از این تشریعدست مىهانفاقات ب
فقـرا و   ۀج طبقـ یدو ثلث از منافع آن صرف خیرات و مبرات و حـوا اموال و  ۀنزدیک به نصف رتب



   ۲۳نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان 

 ۀطبقـ  تـا برداشـته باشـد   را ثروتمند  ۀهموار کرده باشد و فاصله بین این طبقه و طبق، مساکین گردد
ثروتمنـد چگونـه    ۀآیـد کـه طبقـ   دست مـى هعالوه اینکه ببه .فقرا نیز بتوانند روى پاى خود بایستند

، یئطباطبـا ( فقرا و مساکین فاصـله ایجـاد نشـود    ۀو طبقها در بین آن تا ثروت خود را مصرف کنند
  ).  587ص ، 2ج ؛ 368ص ، 4ج ، 1380

بر سـعادت فـرد و جامعـه    ، این تدبیر قرآنی افزون بر باال بردن سطح معیشت طبقۀ پایین جامعه
چـون   اسـت؛ دادن زکات از امورى است که ایمان به خدا اقتضـاى آن  ، المیزاننیز اثر دارد. به بیان 

رسد مگر آنکه در اجتماع سعادتمندى زندگى کنـد کـه در آن هـر    انسان به کمال سعادت خود نمى
بینـد مگـر اینکـه طبقـات مختلـف      رسد. جامعه روى سعادت را نمىصاحب حقى به حق خود مى

زندگى در سطوحى نزدیک به هـم قـرار    ۀوردارى از امتعمندى از مزایاى حیات و برخمردم در بهره
ها براى رسـیدن بـه ایـن    ترین عاملترین و قويفقرا و مساکین از بزرگ داشته باشند. انفاق مالى به

  ).  11-10ص ، 15ج ، همان( هدف است

  گاه فقرايبه جا يو قرآن يردكاركدگاه يسه ديمقا
ز واجـد  یـ در جامعـه ن  ریـ فق ۀه وجود طبقـ کآن است  بر يردکارکدگاه ید، ان شدیب ترپیشه کگونه همان

 هـایی تیـ ن موقعیچنـ ، ن صـورت ای ریدر غ زیرا ؛جامعه است یۀپامشاغل دون يرد بوده و آن تصدکارک
 ين نـابرابر ییبه تب یشناختیه از منظر هستک ینمتفکراي ن سخن را در آراای ریمانند. نظمی يبدون متصد

، مصـباح ( افـت یتـوان  مـی ، دهنـد مـی ارجاع  هاعت متفاوت انسانیآن را به طب أشپرداخته و من یاجتماع
  ).  250ص ، 1372

د یـ از د بنام فقرا در جامعـه دارد.  ايهم به وجود طبقه فقر و ۀلئهم به مس یمتفاوت امالًکاما قرآن نگاه 
داشـته و   در پـی ز ین یفراوان هايانیه زکبل، فرد و جامعه ندارد يبرا یرد مثبتکارکتنها فقر نه ةدیپد، قرآن

ل یـ ن دلینـد. بـه همـ   کتواند سعادت فرد و جامعـه را بـه مخـاطره اف   میبالقوه ، تیریدر صورت عدم مد
ر و یـ شـت قشـر فق  یش سـطح مع یان بردن فقر و افزایاز م ی براير عقالنیشده و تدابحساب يارهاکسازو

الزم  يرویـ ن نیمأضرورت حفظ فقـرا بـا هـدف تـ    ، رونایارگرفته است. ازکبه یطبقات هاياهش فاصلهک
  شود.میمردود شناخته  يامر، د قرآنیاز د، مشاغل پست جامعه يتصد براي

ژه داده و در یـ آنـان توجـه و   یت حقوق و حفظ شأن و منزلـت اجتمـاع  یبه لزوم رعا، گریديسو از
را  امبریـ پ، یاتیآ در و، )10- 1: عبس( رده استکوهش کرا ن نردن به آناکرو ترش  یحت، اتیآ یبرخ

). 28: هـف ک ؛52 :انعـام ( ده اسـت یشکشان را به رخ ثروتمندان ای ارزش و اعتبار، هیآنان توص یبه همراه

۲۴     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

، گـر ید ی) و در برخـ 264 :بقـره ( ردهکـ  یران نهـ یـ از آزار رساندن و منت گذاشتن بر فق، اتی آیدر برخ
  ).  267: بقره( ب فرموده استیرا ترغبه فق یانفاق مال رايمؤمنان را به دادن اجناس مرغوب ب

  یمناصب اجتماع ي) شرط امانت و عدالت براد
لحـاظ تعـداد   بـه ، آن ةانـه و قاعـد  ینسـبت رأس هـرم بـه م   ، میریصورت هرم در نظر بگاگر جامعه را به

هرچـه بـه رأس    یعنیوس دارد؛ کنسبت مع، گریديسواز یاجتماع يایو مزا، سوکیو افراد از هاتیموقع
 یاجتمـاع  يایـ متـر و مزا کو افـراد شـاغل در آن    یاجتمـاع  هـاي تیـ تعـدد موقع ، میتر شوکیهرم نزد
ــ  شــتریافتــه بیصیتخصـ  آن بــا  ياز نـوع صــعود  یاجتمــاع كتحــر معمـوالً  یتین وضــعیاسـت. در چن

ت یـ تثبر یناپـذ اجتنـاب  یبـه صـورت   يسطوح نابرابر یمواجه خواهد بود و همواره برخ هاییتیمحدود
بر تنـوع   يساالروانینظام د زیرا ؛دارد يترشتر و ملموسیب ةد جلویجد يایده در دنین پدای خواهند شد.

 یصـورت ت بـه یـ هـر موقع  ياسـت و بـرا   یمبتنـ ، آنهـا  یمراتبـ نش سلسـله یـ و چ یاجتماع هايتیموقع
ن ایـ  از قاعده تا رأس هرم مالحظـه شـده اسـت و    یمتفاضل یاجتماع يایمزا، شدهيافته و نهادیسازمان
ر را یپـذ هیظاهر توجبه افته ویمند و ساختقاعده یاجتماع ينابرابر یت نوعیو تثب يریگلکش ۀنیخود زم
  سازد.میفراهم 

ه در رأس هـرم قـدرت   کـ  یسـان ک معمـوالً  هکآن است  يایهمه گو یتجرب هايافتهیو  ینیشواهد ع
ش ین گـرا ایـ  ت خـود دارنـد.  یـ حفـظ موقع  رايبـ  يش مشـهود یگـرا ، ر دارنـد قـرا  یاجتمـاع ـ  یاسیس

 يبرتـر بـرا   یاجتمـاع  هـاي تیدارندگان موقع کهشود میدارد سبب  یشناخته منشأ روانکارانه کمحافظه
فربـه   بـراي انـات موجـود   کام ۀند و از همیمختلف سود جو هايش از اهرمیگاه خویحفظ و استمرار جا

تـر  نییپـا  يهـا گـروه  يصعود كند تحرین در فراکمم ۀلیرند و با هر وسیبهره گشتر خود یشدن هرچه ب
  نند.کاخالل 

 سـد: ینومـی ، ردهکـ اد یـ  يگـر اسـتخدام  ةزیـ عنوان غرا ب، یشناختروان یژگین وای از علّامه طباطبائی
انتفـاع از هـر   است که در هر انسانى تمام قـدرت بـر    اىمالکیت در مجتمع انسانى مبنى بر غریزه ۀلئمس«

جبلـى و  ، اسـتخدام  ۀلئوجـود دارد و انسـان کـه مسـ    ، چیزى که ممکن است به وجهى از آن انتفاع بـرد 
از منـافع وجـودى آن اسـتفاده     و طبیعى اوست در راه بقاى حیات خود هر چیزى را که بتواند اسـتخدام 

چـه حیوانـات و چـه     عالم و چه عناصر و چـه مرکبـات گونـاگون جمـادى و     ۀچه از مواد اولی ؛کندمى
اشتراك در زنـدگى   ۀلئاگر احساس احتیاج به مس .مثل اوست بودن نوع خود او و در انسانانسانى که هم

و  یدادن بـه الزامـات اجتمـاع   تـن . ندکنوع خود را استثمار افراد هم ۀنبود آرزوى جبلیش این بود که هم



   ۲۵نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان 

بـه  ، از روى اضـطرار اسـت   و صـرفاً  او بر خالف آرزوى طبیعى و جبلـى  گرانیمحترم شمردن حقوق د
هر وقت در خود قوت و شـدتى  ، بینیم یک فرد انسان با اینکه موجودى است اجتماعىشهادت اینکه مى

کنـد بـه   قوانین اجتماعى و مدنى که آن نیز طبیعى آدمى است زده و شـروع مـى   ۀبیند پشت پا به هممى
الرقابى کردن و بـه جـان   مالک ااستعمار خود کشیدن و دعونوع خود را زیر یوغ افراد هم وزور و قلدرى 

  ).  492ص ، 6ج ، 1380، ئیطباطبا( »دلخواه خود دست درازى کردنآنان و نوامیس و اموالشان به
 ايمانـه یکر حیتـدب ، یات اجتمـاع یـ ح زه دریـ ن غرایـ نادرسـت  ر یاز تـأث  يریشـگ یپ يم برایرکقرآن 

ـ    یژگـ یبـه و  یاجتماع هايتسم يده و آن مشروط ساختن تصدیشاندی ن ایـ ، کشـ یعـدالت اسـت. ب
شود تـا مناصـب   مید و موجب کنمیت در گستره و عمق جامعه نفوذ یدر صورت عموم ینفسان یژگیو

گـاه مناسـب   یس در جاکـ افراد احراز و هـر  ییو توانا یستگیو منطبق با شا یعیطب يندیدر فرا یاجتماع
 يالزم بـرا  هـاي سـازوکار خـود  ، يساالرستهیو شا يمحورخدمت مشغول شود. عدالت ۀش به ارائیخو
 بـراي  ینزولـ  كت و تحریصالح افراد واجد ير ارتقایدر مس يصعود كاعم از تحر، ی رااجتماع كتحر

و اسـتمرار   يریـ گلکطبع از شـ هو ب سازدمیفراهم ، تیه راندن افراد فاقد صالحیدن و به حاشیشکن ییپا
  ناروا مانع خواهد شد. هايضیظالمانه و تبع ينظام قشربند

 یت عـدالت در امـور اجتمـاع   یـ د بـر رعا یـ کأر مختلف ضـمن ت یات متعدد و با تعابیآ م دریرکقرآن 
ه فرمـوده  ین و عـادل توصـ  یامـ  يهـا به انسـان  ی) به لزوم سپردن امور اجتماع8 :مائده ؛58و 135: نساء(

را  هـا ه سـپرده کدهد میخدا به شما فرمان  )؛58نساء: ( »أَهلها إِلى یأْمرُکُم أَنْ تُؤَدوا الْأَمانات اهللاإِنَّ «است: 
  د.ینکبه صاحبان آنها رد 

 یامانات اجتمـاع  ۀمثاببه امور آنکه  ن خواهد شدیتضمبختى جامعه هنگامى سعادت و نیک، کشیب
  د.شوداورى و داد در آن عدل  اساسبرو  ت ارجاعیت و اهلیصالح يافراد دارابه 

فـه دارنـد   یوظ مؤمنانتر اینکه مهمشود. میرا شامل  يو معنو يماد هايامانت ۀهم، باال آیۀ امانت در
حاکمـان   متقـابالً به اهل آن بسـپارند.  ، ت الهى استاترین امانرا که مهمو مناصب وابسته به آن  حکومت
ق و یـ اصـالح امـور خال  ، خدمت به بنـدگان خداونـد   براي هان فرصتای از نیز وظیفه دارندان یو متصد

  ).  466ص ، 2 ج، 1377، يجعفر( نندکنخیانت امانت  درو  رندین بهره گیزم یآبادان
بـه دو ویژگـی   ، در توصیف شایستگی خود براي دریافت سـمت پیشـنهادي   حضرت یوسف

کـه شـرط   اسـت  بـه آن   هاشار این جملۀ حضرت). 55یوسف: ( ندکحفیظ و علیم بودن استناد می
، 2 ج، ق1404، جرجـانی ( تا خیانت و خطا از او واقع نشود، استحاکم  دانش و عدالتحکومت 

، شرط احراز یک مسئولیت بـزرگ در حکومـت   از نظر حضرت یوسف، به بیان دیگر). 121ص 

۲۶     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

ـ  اسـت. تعهد و تخصص یـا درسـتکارى و علـم     شـک وجـود ایـن دو صـفت در زمامـداران و      یب
، 5 ج، 1377، جعفـري ( سـازد را فـراهم مـی  سعادت  بهآن جامعه زمینۀ نیل ، کاران جامعهاندردست
م و قاضی در جامعۀ اسـالمی  کیه بر عدالت و دیانت حاآ این به استناد، برخی از فقیهان). 409ص 

  ).  121ص ، 2 ج، ق1404 جرجانی( اندردهکید کتأ
ـ ، ت خـود یمسئول ةبه حوزهر مسئول نسبت ، یه در فرهنگ اسالمکاست  گفتنی  ۀو همـ اسـت   یوال

، یهر فرد مسـئول در نظـام اسـالم   ، رونایشوند. ازمیشمرده  يو هايتیرع شتیوال افراد تحت نفوذ و
ت و یـ وال، ن صورتای ریدر غ ؛عادل باشد ینیام، شیخو يارگزارکرسالت  ةد نسبت به محدودیبا الزاماً

  ).  177ص ، 1366، یآمل يجواد( رمجاز خواهد بودیزعامت او غ

  در قرآن ياجتماع يامد نابرابريپ .۷

مفاسـد   ؛اسـت  یو اخـتالالت اجتمـاع   هـا یاسـت ک یه خود معلول برخـ ک ناپذیرهیتوج یاجتماع ينابرابر
بـر   یل روشـن یـ دل، ينتـرل نـابرابر  کاهش و کـ  بـراي  هـایی سازوکار ۀبه دنبال دارد. ارائ یفراوان یاجتماع

  آن است. يقهر يامدهایبودن پ یبیآس از آن و یبودن بخشن يردکارک
، دهد و جز با اصـالح حـال افـراد   یگانه عنصرى است که اجتماع را تشکیل مى، فرد«: رانیالمان یبه ب

اسـالم اسـت و ایجـاد     ۀرفع اختالف طبقاتى که خود از اصول برنامـ ، آید. آرىاجتماع نیرومند پدید نمى
، نیروهاى مختلف اجتماع و تثبیت اعتدال در سـیر اجتمـاع بـا ارکـان و اجـزایش      میانتعادل و توازن در 

اگر وضـع افـراد اجتمـاع     هم.هساختن زندگى آنان بمگر با اصالح حال افراد و نزدیک، گیردصورت نمى
، تفاوت فـاحش طبقـاتى از میـان نـرود    نیز هم نزدیک نشود و هها بخود نگیرد و زندگىهسر و صورت ب

هاى سـر بـه   د و کاخشوهر قدر هم براى اجتماع پول خرج شود و بر شوکت و تزیینات مملکتى افزوده 
هـاى طـوالنى و قطعـى    گردد و تجربهتر مىروز وضع جامعه وخیمهبمع ذلک روز، فلک کشیده باال رود

  ).  527ص ، 9ج ، 1380 یئطباطبا( بخشدترین اثر نیکى نمىکه کوچک ددهمینشان 
جـاد اخـتالف و تفرقـه در    ای، یو اخـتالف طبقـات   یعیرطبیغ هايينابرابر يامدهایپ ترینز مهما یکی

ه کـ اسـت   یاجتمـاع  یبستگهم، جامعه يردکارک هايه از جمله ضرورتکست ین يدیجامعه است. ترد
 یبسـتگ را به حفـظ هـم   ینید ۀم همواره جامعیرکل قرآن ین دلیضامن بقا و استمرار جامعه است. به هم

و زوال عـزت و   سـته شـدن اقتـدار   کرده و از تفرقه و اختالف برحذر داشته و آن را موجب شکدعوت 
د یـ نکو با هـم نـزاع م  )؛ 46انفال: ( »و ال تَنازَعوا فَتَفْشَلُوا و تَذْهب رِيحكُم« رده است.ک یت آن معرفکشو

  ن برود.ید و مهابت شما از بیه سست شوک
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جامعـه اسـت.    یر و غنـ یان اقشار فقیم یطبقات ۀش فاصلیافزا، یبستگهم ةدننکدیاز جمله عوامل تهد
ـ . [اثروتمند است ۀطبق در برابرفقیر  ۀدشمنى طبق، ير نابرابردیگ ۀیجنت«: المیزانان یبه ب او را  ]ین دشـمن ی

که دستش برسد از آن طبقـه انتقـام    یبه هر طریق، تر از زهرشدفاع از جان و زندگى تلخ برايدارد وامى
بشـر از همینجـا    هالکـت و نـابودى تمـدن    آن مرج و فساد نظام زندگى بشر و بـه دنبـال  وهرج وبگیرد 

  ).  660ـ659ص ، 2 ج، 1380 یئطباطبا( شودشروع مى
دانـد و آن را کـانون   می اهللالناس و حقوقحقوقن کاز دو ر یکیم موضوع انفاقات را یرکه قرآن کنیا

از  یبخشـ ، دنـ کمـی ب یآن ترغ يه ادامردم را ب، و به طرق و انحاى گوناگوناست قرار داده خود اهتمام 
اى از صـدقات و امـورى   ده و پارهکرکفارات مالى و اقسام فدیه را واجب ، خمس، انفاقات ازقبیل زکات

، اسـت  قـرار داده ها و غیر آن را مسـتحب  شبخش، هاوصیت، کسى يبراالعمر مادام ياازقبیل وقف سکن
ازه انـد  طبقاتى در آن فاحش و بـیش از  ۀایجاد یک زندگى متوسط است که فاصل اقدامات غرض از این

هـاى  انگیـزه  و هـا هاى متضاد و کینـه خواست و بستگى زنده گشتهناموس وحدت و هم، هنتیجدر ؛نباشد
  ).  588- 587ص ، همان( دشمنى بمیرند

 یقـ یعم یطبقـات  هـاي افکمعلـول شـ  ، مدرن يایدر دن يو منازعات جار هاشکشمکاز  مهم یبخش
مختلـف شـمال و جنـوب در سـطح      يشـورها کان یـ ا میـ شـور  ک کیـ مختلف  هايان تودهیه مکاست 

  وجود آمده است.الملل بهنیب
، سـاخته فراهم  صورت نجومیان دستیابی به ثروت بیشتر را بهکه امکها نولوژيکظهور برخی ت

، ایـن رونـد   شـدت افـزایش داده اسـت. پیامـد    ن بـه کها را به سود اقشار ثروتمند و متماین فاصله
ار و کش آشـ کشـم کتبـع آن درگیـري و   ینه و دشمنی طبقات پایین جامعه و بـه کافزایش تدریجی 

  پنهان اجتماعی است.
، و ثابت نمـود  نشان دادقرآن را  ۀگذشت روزگار درستى نظری« سد:ینومیباره نای در علّامه طباطبائی

پائین جامعه از راه امداد و کمک به حد متوسـط نزدیـک نگـردد     ۀتا طبقاست طور که قرآن فرموده همان
و بـه آن حـد متوسـط نزدیـک      ودروى و اسراف و تظاهر به جمال جلـوگیرى نشـ  مرفه از زیاده ۀو طبق
  .بشر روى رستگارى نخواهد دید، نشود

بنـدوبارى در لـذات مـادى و    بشر را به بـى ، غرب را دیدیم که چگونه داعیان آن ما تمدن ۀهم، آرى
هـاى نفسـانى   گیرى و استیفاى هـوس هاى جدیدى از لذتبلکه روش ؛افراط در لذات حیوانى واداشتند

مضـایقه   یوششـ ککار بـردن هـیچ   از به، دیگران بهاین تمدن  ۀگیرى خود و اشاعاختراع نمودند و در کام
ها و لذات خالص زندگى مادى همـه بـه طـرف نیرومنـدان و تـوانگران      این باعث شد که ثروت .ردندکن

۲۸     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

 .باشند چیزى جز محرومیـت نمانـد   وامعین جیاکثریت مردم جهان که همان طبقات پا يبرا، سرازیر شده
سـعادت  و ، نمانـد  انـدکى  جـز مرفه نیز به جان هم افتاده و یکدیگر را خوردند تا  ۀدیدیم که چگونه طبق

سـلب   انـد هاى مـردم ك گردید و حق حیات از اکثریت که همان تودهاند زندگى مادى مخصوص همان
این اخـتالف  ، آوردحساب و فقر زیاد آثار سویى در انسان پدید مىشد. با در نظر گرفتن اینکه ثروت بى

نتیجه ایـن   ؛راندل اخالقى را برانگیخت و هر طرف را به سوى مقتضاى خویش پیش یطبقاتى تمامى رذا
تـوانگر   .ور شودآرایى کنند و آتش فتنه و نزاع در بین آنان شعلهفه در مقابل یکدیگر صفیشد که دو طا

زمینـه بـراى    ؛المللى بپا شودهاى بینمحروم و واجد و فاقد همدیگر را نابود کنند و جنگمنعم و ، و فقیر
بشـر  ، لى از میـان بشـر رخـت بـر بنـدد و دیگـر      کحقیقت و فضیلت به، در نتیجه ؛کمونیسم فراهم گردد

این فسـاد عـالم انسـانى     .روزگار خوش نبیند و آرامش درونى و گوارایى زندگى از نوع بشر سلب شود
تـر و  کنـیم کـه بالهـایى سـخت    بینـیم و احسـاس مـى   مىخود چیزى است که ما امروزه خود به چشم 

  ).  589ص ، همان( کندهایى بیشتر آینده نوع بشر را تهدید مىرسوایى

  يريگجهينت
از  پـس ه اسـت.  شد یبررس زانیالمر ارزشمند ید بر تفسیکدر قرآن با تأ یاجتماع ين نوشتار نابرابرای در

داده ل شـرح  یتفصـ له بـه ئن مسـ ایـ  م دریرکقرآن  یۀنظر، یاجتماع ينابرابر رةدربا یلکدگاه یدو د یبررس
  ند از:ااجمال عبارتهن پژوهش بایهاي افتهیشد. 

 ؛ن داردیوکشه در نظام تیجامعه است و ر يردکارک هاياز ضرورت یاجتماع ياصل نابرابر. 1
ـ یتوج، ینیوکت يهابرخاسته از تفاوت هايينابرابر. 2 حفـظ تعـادل    يو بـرا  دارد يردکارکـ و  یه عقالن

 اند؛يضرور ینظام اجتماع
رد کـ وب و ظالمانـه و عمل یـ مع يات سـاختار در مناسـب  یموجود در جوامع انسان هايينابرابر یبرخ .3

 ين نـوع نـابرابر  ایـ  اهشکم کا دستیامل ک يم بر امحایرکشه دارد. قرآن یر یناصواب نظام اجتماع
 ؛د مبرم داردیکتأ

، یاجتمــاع يهــاياز نــابرابر یناشــ نادرســت يامــدهایپ یاهش و مهــار برخــکــ يم بــرایرکــن آقــر .4
  ؛دست داده استرا به هاییسازوکار

ن کممنـا عمـل  در آن  ۀشعارگون ۀرغم جاذبهب، مطلق يبه برابر یابیو دست هاينابرابر ۀآرمان حذف هم .5
 است. یات اجتماعیو مخل مصالح و اقتضائات ح
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