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Abstract 
Many functional structural theories emphasize only social deviations; but some of the group's 
thinkers, such as Sutherland, have investigated white-collar devitions and corruption, there are 
other major political and economic deviations in Qur'anic verses and the theory of conflict 
that have more dangerous consequences and more complex dimensions. In this article, the 
categories of such deviations are extracted from the theory of contradiction by qualitative 
content analysis method and then presented to the Qur'an and the final categories and 
subcategories are extracted. According to these categories, the deviations of the powerful and 
the rich in the first place harm the thoughts and feelings of the powerful and make them 
reckless towards others, cultural principles and waste of valuable economic resources. They 
also justify and institutionalize deviant behaviors through influence, culture, and legitimacy. 
By exploiting, monopolizing, colonizing, creating false needs, introducing deviant reference 
groups, they force others to obey and imitate. Therefore, the mechanisms of the deviations of 
the able are different from the deviations of the poor. The able-bodied use emotional 
mechanism, intellectual, and normative mechanisms to produce deviations. Their deviations 
have unintended consequences, such as the escape of the powerful and the rich from social 
responsibilities and the spread of indifference. Their deviations ultimately destroy the culture 
and structure of society, although it is more difficult to control and explain due to the 
legitimacy and influence of the powerful, and the verses of the Qur'an are the best source for 
examining it.
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چکیده
کید دارند.  بر بسیاری از نظریات ساختاری ـ کارکردی، فقط بر انحرافات اجتماعی مانند قتل، سرقت و اعتیاد تأ

ای دیگر از انحرافات بزرگ سیاسی و اقتصادی در  دستهاجتماعی است، اما   آیات قرآن نیز این موارد انحرافات اساس
تر است. در این مقاله مقوالت  تر با ابعاد پیچیده شود که دارای پیامدهای خطرناک آیات قرآن و نظریه تضاد مطرح می

این قبیل انحرافات با روش تحلیل محتوای کیفی از نظریه تضاد استخراج و سپس به قرآن عرضه شده و مقوالت 
مقوله نابرابری اجتماعی، احساس محرومیت، تحریف تعریف اعمال  ، پنجدرمجموعیی استخراج گردیده است. نها

ترین مقوالت استخراج شده از نظریه تضاد بود. با مرور  انحرافی، ظلم و تعدی توانمندان و برچسب کجروی، مهم
این مقوالت در متون دینی نیز ذکر شده است، آیات و روایات و با توجه به تفاسیر و شرح آیات و روایات معلوم شد 

تنها به  اما از لحاظ مبنایی و شیوه تبیین مقوالت، با نظریه تضاد متفاوت است. متون دینی همانند نظریه تضاد، نه
عوامل اقتصادی توجه کرده که عوامل فرهنگی، سیاسی و حتی شخصیتی را نیز در تبیین این مقوالت دخیل دانسته 

ای متفاوت است که برخی  گونه پذیرند، اما میزان تأثیرپذیری آنان به انمندان از قدرت و ثروت تأثیر میاست. پس تو
را عامل قدرتمندان و ثروتمندان، نهنها از قدرت و ثروت برای ظلم و تعدی و تحریف حقایق استفاده نکردند که آن

رومیت مادی، دچار احساس محرومیت نشده و چنین برخی محرومین به دلیل مح خدمت به جامعه قرار دادند. هم
طبق متون دینی، قدرت و ثروت متغیرهای مهمی هستند، اما میزان تأثیرگذاری  درنهایت منحرف نگردیدند. پس

 بر افراد مختلف، متفاوت است. ها آن
، ثروت، انحراف، نابرابری، احساس محرومیت، برچسب. قدرت واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
های قرآن، بین سه مقوله قدرت، ثروت و انحرافات، ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد. بسیاری از  هآموز بر اساس

های قدرتمند، رانت و  های مافیایی، گروه ها و باندهای بزرگ، سازمان رفتارهای انحرافی بزرگ، نیازمند تشکیل گروه
سازی بسترهای اجتماعی  درتمند برای آمادههای ق سازی و رسانه زدوبند در باالترین سطوح است و حتی به فرهنگ

توانند این کارها را انجام دهند. پس قدرت و ثروت نوعی  تر از دیگران می احتیاج دارد. قدرتمندان و ثروتمندان آسان
های بیشتر از مزایای نظام اجتماعی است و اگر چنانچه نتوانند به این هدف برسند، ممکن  وسوسه نسبت به استفاده

تر استفاده کنند. هرچند انجام کارهای خوب با تأثیرگذاری مثبت،  هزینه ابزارهای انحرافی، با دسترسی کم است از
 تر است که البته هر دو مورد در طول تاریخ وجود داشته است. نیز برای آنان آسان

مسئله اصلی، شرایط قدرتمندان و ثروتمندان برای تولید و تکثیر انحرافات است؟ آیا طبیعت قدرت و ثروت بیشتر 
که بسترهای  با انحرافات سازگار است یا اینکه شخصیت برخی قدرتمندان و ثروتمندان چنین اقتصائی دارد و یا این

پیچیده است که یکی از این ابعاد، شخصیت قدرتمندان و اجتماعی، عامل آن است؟ این مسئله دارای ابعاد مختلف و 
ها تمایل دارند، اما چرا گاهی این  ی خوبیسو بهثروتمندان است. در هر حال قدرتمندان و ثروتمندان، به صورت فطری 

همه توان در سه سطح احساسی، شناختی و رفتاری دنبال کرد. در  مسئله را می گیرند؟ این تمایل فطری را نادیده می
حال، این مسئله نیز  سطوح، این مسئله مطرح است که قدرت و ثروت چه تأثیری بر مالک قدرت و ثروت دارد و درعین

قابل طرح است که قدرتمندان و ثروتمندان از طریق قدرت و ثروت چگونه براحساسات، افکار و رفتار دیگران تأثیر 
 با انحرافات، قابل بررسی است.  گذارند. این ابعاد در چیستی ارتباط قدرت و ثروت می

کم در سه بعد تعریف، تولید و تکثیر انحرافات قابل بررسی بوده و  مفهوم انحراف، ابعاد مختلفی دارد که دست
کم دو بعد مهم توانمندی  هرکدام دارای علل و پبامدهای معین است. از جهت طبیعت قدرت و ثروت نیز دست

ست. منظور از توانمندی مادی، امکان تحمیل رفتار یا عقاید خود بر دیگران با مادی و نفوذ اجتماعی قابل تصور ا
استفاده از امکانات مادی مانند قدرت و زور فیزیکی، به زندان انداختن ، ترور فیزیکی و امثال آن است. در جامعه 

عی، قانع کردن دیگران با استفاده سنتی، معموًال استفاده از این نوع قدرت، بیشتر رایج بوده، اما منظور از نفوذ اجتما
  ، نفوذ اجتماعی با مقولهدرمجموعای یا تفوق اجتماعی است که  از ابزارهایی مانند رسانه، تبلیغات رسانه

کلی، امکانات مادی و امکان کسب قناعت افراد، دو مقوله اصلی پشتوانه قدرت و  طور بهسازی مرتبط است.  فرهنگ
کنند. از جهت پیامدهای انحرافات نیز دو بعد مطرح است؛ یکی تأثیر  آن استفاده میثروت است که توانمندان از 

قدرت و ثروت بر طبقات باال و دیگری پیامدها و تأثیر آن بر طبقات پائین جامعه. پس انحرافات توانمندان با 
 انحرافات محرومین از جهات ذیل متفاوت است:

که بسیاری از این ابعاد در انحرافات محرومین مطرح  دارد، درحالیاوًال، انحرافات توانمندان ابعاد متعددی 
 نیست؛
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 تری است؛ ثانیًا، انحرافات توانمندان دارای پیامدهای مهم

ها این است که از یک سو قدرت   های بیشتری هستند که یکی از آن پیچیدگی ثالثًا، این انحرافات دارای پیچیدگی
و از سوی دیگر، عامل تولید و تکثیر انحرافات است و تفکیک ابعاد مثبت و  های الهی است نعمت در شمارو ثروت 

های علوم اجتماعی، انحرافات  یجه، بر خالف رویه رایج در بسیاری از نظریهدرنتمنفی آن نیز دشوار است. که 
ین ارتباط وجود های دیگری نیز در ا گفته، پرسش توانمندان، نیازمند تحقیقات بیشتری است. افزون بر سؤاالت پیش

 دارد:

 زاست؟  اوًال، در چه شرایطی قدرت و ثروت عامل مثبت و در چه شرایطی آسیب

عنوان عامل وابسته و پیرو؟ و درنهایت آیا  عنوان عامل مستقل مطرح است، یا به ثانیًا، قدرت و ثروت، به
ها ذیل سؤال  ن ابهامات و پرسشمحرومین نقش بیشتری در توزیع انحرافات دارند یا توانمندان جامعه؟ همه ای

قدرت و ثروت و انحرافات مفاهیم اصلی تحقیق است، اما  درواقعارتباط قدرت و ثروت با انحرافات وجود دارد. 
 مقوالت متعددی ذیل آن وجود دارد.

 روش تحقیق 
ی، مقوالت در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی بهره برده شده و با توجه به روش تحلیل محتوای کیف

دست آمده، به  محورهایی را که از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه نظریه، بهاصلی و فرعی استخراج گردیده و 
صورت سؤال به قرآن و روایات عرضه گردید و جواب های متناسب، استخراج یا استنباط شده و سؤال از ادبیات 

 موضوع و چارچوب نظری استخراج شده است. 

 چارچوب نظري

ترین نظریات در این حوزه  های مختلف نظری در حوزه انحرافات، نظریه تضاد یکی از مهم با توجه به چارچوب
 ها آنشمارد و  های قدرتمندان و ثروتمندان را عامل اصلی انحرافات می روی ها، کج است؛ زیرا برخالف دیگر نظریه

انحرافات مختلفی مانند ظلم، تحریف و ایجاد  کند، بلکه را به چند مورد خاص مانند قتل و سرقت منحصر نمی
 دهیم. تر مورد بررسی قرار می کند. به همین دلیل ابعاد این نظریه را مفصل نیازهای کاذب را  نیز بررسی می

 نظریه تضاد
فرض اصلی نظریه ساختی کارکردی این است که  نظریه تضاد در کنار نظریه ساختی کارکردی مطرح شد. پیش

دهند. در  هایی تشکیل شده که با همدیگر همبستگی دارند و به نیازهای اساسی جامعه پاسخ می نظام  دهجامعه از خر
هایی متضاد تشکیل شده که بر سر منابع  بندی برابر این دیدگاه، نظریه تضاد معتقد است جامعه از طبقات و گروه

به کمبود  با توجه). ۱۱۰، ص۱۳۸۲ترین منابع ارزشمند آنهاست (ترنر،  مهمارزشمند، نزاع دارند و قدرت، یکی از 
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). نسخه اولیه این نظریه، ١٧٦، ص١٣٨٣ای طبیعی است (ویلیامز و دیگران،  منابع ارزشمند در جامعه، منازعه، پدیده
د داشته باشد که به های خر تواند منشأ بیشتر بر مسائل اقتصادی کالن تأکید داشت، اما زیمل معتقد است تضاد می

سازی  های متأخر نظریه تضاد، تأثیر فرهنگ ، اما نسخه)۱۰۹، ص۱۳۸۲گردد (ترنر،  یبرمهای زیستی کنشگران  منشأ
، ۱۳۹۰داند (ریتزر و گودمن،  را از ابزارهای طبقات باالی جامعه می ها آنکند و  ها بر انحرافات را نیز مطرح می رسانه
و هر دسته و گروهی  فرهنگی بر تعریف، تولید و تکثیر انحرافات تأثیر دارد ه اقتصادی ـ هرحال، این منازع). در۱۹۴ص

 کند مطابق منافع خود در تعریف، تولید و تکثیر انحرافات دخالت داشته باشد.  تالش می

از این کند. بخشی  های مختلفی برای انحرافات قدرتمندان و ثروتمندان فراهم می قدرت و ثروت بسترها و انگیزه
های خرد است. محتوای نظریه تضاد در زمینه  بسترها مربوط به ساختارهای کالن اجتماعی و بخشی دیگر مربوط به جنبه

شود که یک بخش آن راجع به انحراف قدرتمندان و  تقسیم می دودستهبه » انحرافات قدرتمندان و ثروتمندان«علل 
از نظریه   علل، دودستههاست. در ادامه، مقوالت مرتبط با این  دست آن هثروتمندان و بخش دوم، راجع به انحراف دیگران ب

 شود.  تضاد استخراج می

 محورهاي اصلی نظریه تضاد
 ي و انحرافات در جامعه نابرابرگرایی بر اشاعه  . تأثیر منفعت1

گرایی و  ترین علل خرد انحرافات توانمندان، منفعت علل انحرافات توانمندان با محرومین متفاوت است. مهم
شود  هایی است که در اختیار آنهاست. این دو علت باعث می از امکانات و توانایی سوءاستفادهعلل کالن آن 

 محرومین، آماج انحرافات توانمندان قرار گیرند.

شکل گروهی پیدا کرد، جامعه را  ازآنکه پسگرایی توانمندان در مرحله اول به محرومین ارتباط ندارد، اما  منفعت
کند و نزاع طبقاتی و گروهی دو بخش جامعه را در برابر یکدیگر قرار  به دو بخش توانمند و محروم تقسیم می

مبارزه برای حفظ منافع است، اما این مبارزه نظریه تضاد، علت اصلی انحراف توانمندان،  بر اساسدهد.  می
و تضاد گروهی به معنای مبارزه با محرومین است (ولد های مختلفی دارد که تضاد گروهی یکی از آنهاست  صورت

گرایی گروهی توانمندان، عامل تضییع حقوق محرومین توسط آنهاست.  پس منفعت). ٣٢۱، ص١٣٨٠و دیگران، 
یکی از عوامل تکثیر برخی انحرافات است  ١نظریه جرج ولد بر اساسن و محرومین نیز تضاد گروهی میان توانمندا

های  نیز ابزار تکثیر و تولید انحرافات است؛ زیرا جایگاه» جایگاه«). پس داشتن ٣٢٠، ١٣٨٠(ولد و دیگران، 
(وایت و هینز، شود  از جایگاهشان در جهت منافع فردی و طبقاتی می ها آن سوءاستفادهصاحبان قدرت باعث 

گیری گروه توانمند در جامعه است، اما تشکیل این گروه به معنای  گرایی، عامل شکل ). پس نفع٤٠٩، ص١٣٨٣

................................................................................................................................................................. 
1. George Bryan Vold. 
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باشد. تقسیم جامعه به گروه توانمند و محروم به معنای گسترش نابرابری و تضاد  گیری گروه محروم نیز می شکل
 فات در جامعه است. گروهی در جامعه است که این نیز عامل تکثیر انحرا

 . تأثیر قدرت و ثروت بر ظلم و تعدي نسبت به محرومین 2
یکی دیگر از ابزارهای توانمندان ظلم و ستم است که فرودستان، کارگران، طبقات ضعیف اجتماعی، بومیان و 

قانون ). ۴۱۲و  ۴۰۸، ص ١٣٨٣پذیرترین اقشار در برابر این ابزار هستند (وایت و هینز،  های اقلیت، آسیب گروه
ای که حاکمان مسئول حفظ نابرابری به نفع  گونه زورگویی است، به یی ـ رأ همتجسم هنجارها نیست، بلکه تعادل 

، ١٣٨٠کنند (ولد و دیگران،  شوند و آن را حفظ می توانمندان هستند و مردم نیز به نسبت این وضعیت شرطی می
ارهای ستم و سلطه مدرن نیز شکل گرفته است. در امروزه ابز). ۳۲۸-۳۲۷، ص٦٥، ج١٣٨٤؛ طاهری، ٢٦ص

، ١٣٨٥گیرند. (سلیمی و داوری،  جوامع معاصر از زبان و فرهنگ برای تولید روابط سلطه و ستم کمک می
 )٤٠۷و ۴۰۸ص

امکان مقابله متقابل  ها آنکند؛ زیرا  توانمندان از امکانات نیز مشکالتی برای محرومین ایجاد می سوءاستفاده
شود (سلیمی  ها، مانع توان دفاعی مناسب می و کهتری و زیردستی یا برخوردار نبودن آسیب دیدگان این جرمندارند 

های انقالبی و جنگ  علت، ناچارند یا در برابر آنان تسلیم شوند و یا به خشونت ینا به)؛ ۲۱۸، ص۱۳۸۵  و داوری،
از  سوءاستفادهشود، اما توانمندان با  میل میهای سنگینی بر محرومین تح بپردازند که در هر دو صورت، هزینه

از امکانات  سوءاستفادهعلت، توانمندان در صورت ناچاری، به  ینا بهکنند و  امکانات جامعه، کمتر ضرر می
چنین ظلم و تعدی به  همهزینه کمتری دارد.  ها آنشوند که برای  ی مرتکب برخی انحرافات میآسان بهپردازد و  می

دهند. (ولد و دیگران،  برخی جرایم را انجام میای شدن،  گاهی افراد به دلیل عقدهأثیر منفی دارد و محرومین نیز ت
 )۳۵۶، ص١٣٨٥؛ سلیمی و داوری، ٣٥٧، ص١٣٨٠

کند که  یگانگی ایجاد میازخودبای  ینه است و در محرومین عقدههز کمی، ظلم و تعدی برای توانمندان طورکل به
 طح جامعه است. عامل ترویج انحرافات در س

 . نقش قدرت و ثروت در تحریف حقایق و اشاعه انحرافات 3
داری، همواره قوانین مخالف خود را  بینی و نگرش،یکی از ابزارهای توانمندان است. نظام سرمایه نوع جهان

کنترل  ).۳۷۹، ص١٣٨٥دهد (سلیمی و داوری،  داری را گسترش می بینی حامی نظام سرمایه کند و جهان حذف می
یله آن، وس بهدهد تا  ها و ابزارهای بیان نیز فرصت تحریف حقایق را در اختیار توانمندان قرار می  توانمندان بر رسانه

-392، ص١٣٨٥سلیمی و داوری، ( های مطابق با منافع خود را توسعه دهند ایجاد کنند و گفتمان گر سلطهطبقه 
ها  داری، دخالت در قوانین و سلطه بر رسانه بینی سرمایه ریق جهانتوانمندان زمینه تحریف حقایق را از ط ).412

شود؛ زیرا با تحریف حقایق،  کنند، بدیهی است که با تحریف حقایق، زمینه شیوع انحرافات نیز فراهم می فراهم می
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 شود.  ای انجام می کند و با تغییر نظام ارزشی نیز اعمال انحرافی بدون هیچ هزینه نظام ارزشی تغییر می

 . نقش قدرت و ثروت در ایجاد احساس محرومیت و اشاعه انحرافات4
احساس محرومیت یا همان محرومیت نسبی حاصل مقایسه خود با دیگران است. اگر فرد در این مقایسه، 

شود (پورافکاری،  دستاوردهای خود را کمتر از دستاوردهای افراد همسان ببیند، دچار احساس محرومیت می
عدالتی یا احساس بیگانگی از سوی  برخی از آثار منفی احساس محرومیت، احساس بی ).١٢٨٤، ص١٣٨٥

). احساس ٢٢٠، ص١٣٨٠داری است (ولد و دیگران، مصرفی سرمایهمحرومین است که ناشی از اقتصاد 
محرومین،  پذیری طلبی توانمندان و سلطه کند. پیامدهای منفی سلطه محرومیت نیز زمینه ارتکاب جرم را فراهم می

 )۴۰۸، ص١٣٨٣کند. (وایت و هینز،  پذیری محرومین را تشدید می آسیب

 . تأثیر قدرت و ثروت در تعریف جرایم و اشاعه انحرافات5
ابزارهای ساختاری تکثیر انحرافات، ایجاد تغییر و تحریف در تعریف جرایم است. توانمندان با استفاده  ازجمله

کنند. گاهی قوانین مربوط به جرایم را متناسب با منافع خود یا نیاز طبقات  دخالت میاز ابزار قانون در تعریف جرایم 
های طبقات باال به محرومین، زمینه پذیرش این قوانین را ایجاد  کند و از طریق تحمیل ارزش توانمند تعریف می

گیری ساختارهای  شکل منجر بهکنند که  و گاهی نیز قوانینی وضع می )۳۷۶، ص۱۳۸۵سلیمی و داوری، کند ( می
ها  کنند تا انسان ها درگیر انحرافات گردند؛ مثًال اقتصاد بر پایه ربا را در جامعه ترویج می انحرافی در جامعه تا انسان

ها و  خواهند از این ارزش صورت غیرمستقیم از مردم می ، بهدرواقعناچار شوند در این اقتصاد ربوی زندگی کنند. 
حتی با تحریف تعریف جرم، آگاهی کاذب در  ها آن) ٢١، ص١٣٨٣روی کنند (وایت و هینز، معیارهای انحرافی پی

 کنند. جامعه ایجاد می

، ١٣٨٥داند (سلیمی و داوری،  را ناشی از همین آگاهی کاذب می ١»انحرافات پرولتاریا«نظریه تضاد برخی از 
گرداند.  را به قدرتمندان جامعه برمی) و ریشه اصلی این آگاهی کاذب ٩٥، ص١٣٨٥؛ مظلوم خراسانی، ٣٥٥ص

افزون بر این، تحریف تعریف جرم درنهایت به طرد فرهنگ اصلی جامعه منجر ). ۳۷۵، ص١٣٨٥(سلیمی، 
کنند و در جامعه تنها یک زبان غالب را به  ی طرد فیزیکی، فرهنگ و شخصیت را طرد میجا بهشود. امروزه  می

). ٤٠٩، ص١٣٨٣شمارند (وایت و هینز،  پذیرش می یرقابلغیرعقالنی و غرا  های دیگر ن    شناسند و بیا رسمیت می
کند، ثانیًا به  اگر این زبان رسمی انحرافی باشد، اوًال آگاهی کاذب و نوعی انحراف فکری در جامعه شیوع پیدا می

بد. این دو عامل، یا که زبان و فرهنگ انحرافی گسترش می شود، درحالی طرد فرهنگ و زبان غیر انحرافی منجر می
 کند. زمینه شیوع انحرافات را ایجاد می

................................................................................................................................................................. 
1. Poroltarya. 
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  زنی به محرومین و اشاعه انحرافات . تأثیر قدرت و ثروت در برچسب6
داوری نسبت به محرومین در نظام جزایی است (سلیمی و  از دیگر ابزارهای قدرتمندان و ثروتمندان، رواج پیش

، یکی از ابزارهای توانمندان درمجموعنظام جزائی نیست، بلکه  داوری، فقط در ). این پیش٣٥٢، ص١٣٨٥داوری، 
 )١٤٤، ص١٣٨٦است. (گیدنز، » برچسب کجروانه زدن«برای انحراف محرومین 

 اند از: زنی سه مرحله دارد که عبارت فرایند برچسب

 . وارد آمدن برچسب منفی (بدنامی)؛١

 منفی؛  . شکل گرفتن هویتی جدید در واکنش به وارد آمدن برچسب٢

 )١٩٣، ص١٣٨٣ها و مناسبات در دسترس. (وایت و هینز،  بر نقش یهتکیبند شدن فرد به هویت جدید با پا. ٣

هایی که برای ایجاد مقوالت کجروی به کار گرفته  زنی این است که برچسب ادعای اصلی نظریه برچسب
) برچسب کجروانه، هویت جدیدی برای ١٦٢، ص١٣٨٤(گیدنز،  .کنند شوند، ساخت قدرت جامعه را بیان می می

ای برای انحراف گردیدن محرومین  ). این هویت جدید زمینه١٩٦، ص١٣٨٣کند (وایت و هینز،  انسان تولید می
 است.

 از:  اند عبارتاست که  آمده دست بهاز مجموعه نظریه تضاد پنج مقوله 

 وثروت در ایجاد نابرابری اجتماعی و اشاعه انحرافات؛  . تأثیر قدرت١

 وثروت در ایجاد احساس محرومیت و اشاعه انحرافات؛  . تأثیر قدرت٢

 وثروت در تحریف تعریف اعمال انحرافی و تکثیر انحرافات؛  . تأثیر قدرت٣

 ات؛ وثروت در برچسب انحراف به محرومین و تکثیر انحراف . تأثیر قدرت٤

 وثروت در ظلم و تعدی توانمندان و اشاعه انحرافات.  . تأثیر قدرت٥

شود و در پرتو آیات و روایات،  ها بر آیات و روایات بیان می ، در قالب گزارهشده استخراجدر ادامه مقوالت 
 شود. بر انحرافات، بررسی می ها آنرویکرد دین نسبت به این مقوالت و تأثیر 
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 هم نظریهنمودار مقوالت م

 

 مقوالت ارتباط قدرت و ثروت با انحراف در منابع دینی
هرچند طبق متون دینی قدرت، ثروت و منزلت در شیوع انحرافات نقش دارند و ابزار مناسبی برای انحراف 

در جهت اهداف انسانی  به شکل مثبت ومحرومین است، اما اگر توانمندان بتوانند آثار منفی آن را کنترل کرده و 
ای مذموم نیست که امتیاز و نعمتی الهی محسوب  تنها اصل قدرت و ثروت در متون دینی پدیده استفاده کنند، نه

وذَرنی والْمکَذِّبِینَ أُولی « )؛٥١ (فصلت:» بِجانبِه  و إِذا أَنْعمنا علَى الْإِنْسانِ أَعرَض و نَأى«شود  می
شود. برای  قیق، کارکردهای منفی قدرت و ثروت و تأثیر آن بر انحرافات بررسی می). در این تح١١(مزمل: » النَّعمۀِ

شود  این منظور، مقوالت ارتباط قدرت و ثروت در پرتو متون دینی، بررسی شده است. البته تنها مقوالتی بررسی می
 گردد.  بررسی می که ابتدا از نظریه تضاد استخراج گردید و در این بخش تبیین متون دینی از این مقوالت

 . شیوع نابرابري در جامعه1
اصل نابرابری به معنای برخورداری برخی افراد از قدرت، ثروت و منزلت و محروم کردن دیگران از این 

 ١پردازان تحت تأثیر مارکس، هاست. در چیستی مبنای نابرابری نظریات مختلفی وجود دارد، اما بسیاری از نظریه مؤلفه

................................................................................................................................................................. 
1. Karl Marx. 

 منحرف ساختن شیوع انحرافات روابط نابرابر اجتماعی

 منحرف شدن.  احساس خود کم بینی احساس محرومیت

 منحرف شدن عقده از خود بیگانگی وتعدیظلم

 منحرف شدن اشاعه فرهنگ انحرافی تحریف تعریف جرم

 منحرف شدن پذیری محرومینبرچسب برچسب کجروانه 
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دانست،  تر از تلقی مارکس می که مفهوم نابرابری را پیچیده ماکس وبردانند،  از بنیادهای مهم آن می قدرت و ثروت را
، ١٣٧٣گرب،  ؛٣٣٧-١٣٠و  ٩٥، ص١٣٧٩نیز در دخالت قدرت و ثروت در نابرابری با مارکس توافق داشت. (کمالی 

انحرافات تأثیر دارد و در زمینه تأثیر نابرابری بر هرحال نظریه تضاد معتقد است نابرابری در شیوع  مفهوم نابرابری). به
 انحرافات دو قضیه مهم را مطرح کرد:

 کند؛ یک. قدرت و ثروت نابرابری ایجاد می

 دو. نابرابری در شیوع انحرافات تأثیر دارد.

 . نابرابري ناشی از قدرت و ثروت در متون دینی 1-1
منابع دینی،  بر اساسمتون دینی، اصل نابرابری ناشی از قدرت و ثروت، موضوعی مسلم و قطعی است. در 

آورد که این گروه، برخی از انحرافات را بیشتر از  نابرابری قدرت و ثروت، گروه اجتماعی یا طیف خاصی را پدید می
اوًال نابرابری در قدرت و ثروت وجود دهد  شوند. سرگذشت فرعون، قارون و سامری نشان می دیگران مرتکب می

نیز » مأل«عنوان نمادی از گروه خاصی مطرح بودند؛ زیرا قرآن در آیاتی از گروهی تحت عنوان  داشته و ثانیًا سه تن به
شدند که از قدرت و منزلت بیشتری برخوردار بودند و به فرعون در  کند که شامل طیف خاصی از جامعه می یاد می

وقَالَ الْملَأُ منْ قَومِ فرْعونَ ... سنُقَتّلُ أَبنَاءهم ونَستَحیی «کردند  ه حقوق مردم کمک میظلم و تعدی ب
سوره  ١٢٣)؛ برای نمونه، یک مورد از نابرابری در قدرت در آیه ١٢٧(اعراف: » نساءهم وإِنَّا فَوقَهم قَاهرُون

مفسرین در ). ٧١از آنکه من به شما رخصت دهم؟ (طه:  یا ایمان آوردید، قبلآ اعراف بیان شده است. فرعون گفت: 
شما باید برای کاری که نابرابری در قدرت داللت دارد؛ زیرا فرعون مدعی بود  گوید: این آیه بر تفسیر آیه می

به شما دادم و اگر شما را  ای   اجازهکردید. اگر من چنین  باره انتقاد نمی یندراگرفتید و از من  کردید، از من اجازه می می
توان گفت این رفتار، بدترین  ). می١٤١، ص٦، ج١٤١٩یر، ابن کثاز این کار بازداشتم، پس من حاکم شما هستم (

پس ). ٣١٦، ص٧، ج١٣٨٣نوع نابرابری این است که درنتیجه آن، انسان اجازه فکر کردن نیز نداشته باشد (قرائتی، 
). ٢٩٩، ص٩، ج١٣٧٧خبر بمانند (مترجمان،  یبشته باشد، واجب است دیگران نیز اگر فرعون از خدا خبر ندا

دهد قدرت فرعون است که عامل گسترش روابط نابرابر در جامعه بوده است. پس متون دینی  هرحال آیه نشان می به
رچند در جزئیات این داند. ه گیری روابط نابرابر در جامعه می های شکل نیز مانند نظریه تضاد، قدرت را از مؤلفه

اما در این بخش ادعای ما این است که قدرت و ثروت، عامل   مسئله موضع دین با نظریه تضاد متفاوت است،
گیری نابرابری است. در این مقدار، نظریه تضاد و متون به یکدیگر شبیه است. حتی متون دینی و مفسرین،  شکل

 روت، حتی اجازه فکر کردن را از دیگران سلب کرده بود.تصریح دارند که فرعون به دلیل داشتن قدرت و ث

 . تأثیر نابرابري بر انحرافات1-2
اما متون  کرد،  داران و کارگران تبیین می نظریه تضاد، تأثیر نابرابری در انحرافات را از طریق تضاد گروهی سرمایه
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د و ثروتمند با استفاده از نابرابری، مرتکب تر دارد: یکی اینکه طیف قدرتمن دینی در زمینه این تأثیر دو نکته مهم
در برابر انبیا قرار داشتند و معتقدند توانمندان   یطورکل بهشوند، چنانچه بسیاری از مفسرین  انحرافات متعددی می

اصوًال موسی(ع) در طول زندگی خود با سه قدرت طاغوتی «دادند.  انحرافات فکری، اخالقی و اجتماعی را گسترش می
گر مبارزه کرد. فرعون که مظهر قدرت حکومت بود، قارون که مظهر ثروت بود، سامری که مظهر صنعت و فریب تجاوز
، اما در یکی از آیات، تصریح شده که )۲۴۰، ص۱۰، ج۱۳۸۳؛ قرائتی، ۱۵۲، ص۱۶، ج۱۳۷۴(مکارم،  »و اغفال

گفته شد: پسرانشان را خواهیم کشت و زنانشان را بزرگان قوم فرعون نابرابری در تکثیر انحرافات تأثیر دارد. آنجایی که به 
اند: بزرگان قوم فرعون به  ). مفسرین ذیل آیه آورده١٢٧آنهاییم و نیرومند (اعراف:  باالدستنگاه خواهیم داشت که ما 

، ٥، ج١٣٧٨ست (طیب، بیشتر و برتر ا ها آندادند، معتقد بودند عّده و نیرویشان از  دلیل انحرافاتی که انجام می
(مال حویش آل ». بسیار کم است ها آنتحت کنترل ما هستند و توان مقاومت ندارند؛ زیرا تعداد  ها آن). «٤٢٨ص

دهد نابرابری در قدرت و ثروت زمینه ارتکاب برخی جرایم مانند  ) این تفاسیر نشان می٤٠٣، ص١، ج١٣٨٢غازی، 
های تضاد نیز وجود داشت، تفاسیر ذیل آیات نشان  ای که در نظریه نکته کند. همان ظلم، تهدید و قتل را فراهم می

یز هستند و مانعی چ همهگردد که مدعی تسلط بر  ای خاصی می دهند همین نابرابری سبب استکبار و ظلم یک عده می
تند که ما برتر و قدرتمندتر کنند و به تعبیر قرآن، مدعی هس به نابرابری در قدرت افتخار می درواقعبینند.  در برابر آن نمی

 دهیم. هستیم و مانعی در مقابل ما وجود ندارد؛ یعنی انحرافات مختلف را با هزینه کم انجام می

 »و إِذا أَردنا أَنْ نُهلک قَرْیۀً أَمرْنا متْرَفیها فَفَسقُوا فیها«سوره مبارکه اسراء  ١٦برخی مفسرین از آیه 
شدند که دیگران را نیز به انحراف  تنها مرتکب بسیاری از انحرافات می نه ،ان و رؤسای قوماند که سر استفاده کرده

مراد از مترفین رؤسا و  تعبیر به شده که طبق بیان مفسرین، اوالً ی مأل به مترفین جا بهکشاندند. در برخی آیات  می
، ٢ ، ج١٤١٣شود (عاملی،  انحراف دیگران می قدرتمندان بوده و ثانیًا مترفین را به این دلیل نامبرده است که باعث

ایجاد بسترهای برخی   ، نابرابری از دو طریق در شیوع انحرافات تأثیر دارد: اول از روشدرمجموع). پس ١٩٩ص
 ،منحرف کردن دیگران. توانمندان با استفاده از بستر نابرابری در جامعه اعمال انحرافی توانمندان و دیگری از طریق

 دهند.  با هزینه کم این اعمال را انجام می

گیری اسالم تفاوت دارد؛ نظریه تضاد مدعی  گیرند با نتیجه های تضاد از آثار نابرابری می ای که نظریه البته نتیجه
 دوطبقهدار است. این  ی کامًال مجزا و جداگانه با عناوین کارگر و سرمایها دوطبقهیری گ شکلاست حاصل نابرابری، 

پردازند (ریتزر،  با همدیگر ندارند و درنهایت به نزاع و انقالب و درگیری با همدیگر می توجه قابلچ شباهت هی
ی، احساسی و فکری را، سوء رفتاری ها تفاوتو برخی ). آیات قرآنی چنین ادعاهایی را ندارند و تنها ٢٤، ص١٣٨٢

، ۱۵، ج۱۳۷۷؛ مترجمان، ۱۸، ص۴، ج۱۳۶۰ی، ملعاکند ( که نشانه تأثیر منفی قدرت و ثروت است، اثبات می
). پس پیام آیات این است که قدرت، عامل ایجاد نابرابری است و نابرابری، میان اعضای جامعه، ۲۰۷ص

عنوان  گیری طیفی به مشخص نشان داد قدرت و ثروت باعث شکل صورت بهکند. آیات فوق  هایی ایجاد می تفاوت
 ها آنظلم و تعدی نسبت به حقوق دیگران را بیشتر از سایر اعضای جامعه دارند. و مترف است. این طیف، زمینه  مأل
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دهد اگر پدیده نابرابری وجود  چنین این آیات نشان می توانند دیگران را منحرف کنند. هم چنین خودشان می هم
رود، اما طبق  از بین میگیری انحرافات  های شکل گیرد و یکی از زمینه های مأل و مترف شکل نمی نداشته باشد، گروه

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی شخصیتی است و تنها جنبه اقتصادی  متون دینی، نابرابری دارای جنبه
 ندارد. 

 . احساس محرومیت 2
کند  برد و بین آنچه فکر می مراد از احساس محرومیت، اخـتالف سطحی از زندگی است که فرد در آن به سر می

دیگر، اختالف بین سطح زندگی موجود فرد با سطح زنـدگی  عبارت از آن برخـوردار باشد؛ به بایـد در عمـل
)؛ ٨٣، ص١٣٧٦مطلـوب اوست کـه معموًال با سطح زندگی موجود فردی دیگر، در حال مقایسه است (گیدنز، 
تواند او را دچار  می مثًال فردی دارای خودرو و خانه است اما شبیه خانه و خودروی دیگران نیست که نوع نگاه،

داران  احساس محرومیت کند. احساس محرومیت با تمرکز قدرت در طیف خاصی و تجمع ثروت در گروه سرمایه
اند  ارتباط دارد. در نظریه تضاد، در زمینه ارتباط احساس محرومیت با انحرافات، سه گزاره مهم وجود دارد که عبارت

 از:

 ادی، از سوی توانمندان شود؛های م . قدرت و ثروت، باعث نمایش١

بینی و حقارت  احساس خودکمهای مادی، دچار  نمایش به خاطری باشد که ا گونه به. شخصیت فرد محروم ٢
 شود؛

 ی شدید باشد که زمینه انحراف فرد حقیر را فراهم کند. ا اندازه به. احساس حقارت ۳

 شود. یدر ادامه، رویکرد متون دینی راجع به این سه قضیه بررسی م

 هاي مادي از سوي توانمندان . نمایش2-1
کم در دو آیه،  های مادی است. دست منظور نمایش برخی آیات قرآنی، برخی اعمال توانمندان به بر اساس

کند که برای  ها و دژهای برافراشته را مذمت می خداوند به این قبیل اعمال نمایشی پرداخته است. در یک مورد، کاخ
أَ تَبنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیۀً تَعبثُونَ؟ و تَتَّخذُونَ مصانع «فرماید:  شود. قرآن نیز می ای بلند ساخته میه نمایش بر تپه

سازید؟ مگر شما  کنید و قصرهای رفیع می ؛ آیا در هر مکانی بلند به بیهوده عالمتی بنا میلَعلَّکُم تَخْلُدونَ
کند و  ای است که از نمایش زیورآالت توسط برخی توانمندان یاد می مورد دیگر آیه ).١۲۹-١٢٨: شعرا» (جاودانید؟

(قصص: ». قارون (روزی) با زیور و تجمل بسیار بر قومش در آمد آنگاه؛ زینته قَومه فىِ  فَخَرَج على«فرماید:  می
۷۹( 

مصارفی است که  اینها«اند:  ذکر دادهمفسرین ذیل این دو آیه، نمایش ثروت توسط قدرتمندان و ثروتمندان را ت



 )2(پیاپی  1398، پاییز و زمستان 2اره ، شم1هاي اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب

۷۲ 

پرستی سبب شده  مسابقه در تجمل«؛ )۱۸، ص۴، ج۱۳۶۰(عاملی، » شود نمایش برای دیگران انجام می به خاطر
تنها  ، این مفسر نهدرواقع). ۷۰، ص۱۶، ج۱۳۷۴(مکارم، » قسمت مهمی از ثروت جهان به مصرف این کار برسد

انحراف اقتصادی توانمندان دانسته است. چنانچه برخی مفسرین، این اعمال نمایش دادن را ذکر کرده که آن را 
 ها آندانند.  که آن را نمایشی را برای پوشش برخی انحرافات اخالقی می تنها برای نمایش ندانستند انحرافی را نه

و نصایح هود نیز در مورد ها مسلط باشند  گویند قوم هود، کاخ و دژهایی بلند برپا نمودند تا از فراز آن بر حمام می
برای انجام  درواقع). طبق نظر این مفسر، نمایش الیه ظاهری رفتار بوده، اما ۱۶۲کارگر نیفتاد. (عزیزی، ص ها آن

عمل انحرافی دیگری بوده است. درهرحال، چه این اعمال صرفًا نمایشی تلقی شوند و چه آن را حاوی رفتارهای 
 روشن است. ها آندن انحرافی دیگر بدانیم، نمایشی بو

 . احساس حقارت محرومین2-2
کند که از تأثیر آن بر دیگر اعضای جامعه نیز یاد کرده  تنها به بیان انحراف اقتصادی توانمندان بسنده نمی آیات نه

کنند  های توانمندان، افرادی که به اموال دنیا عالقه دارند، آرزو می : بعد از نمایشاست. در ادامه آیه فوق آمده است
قالَ الَّذینَ یریدونَ الْحیاةَ الدنْیا یا لَیت «داشتیم که این مادیات دارائی اثر عظیمی است.  ها آنکاش ما هم مثل  یا

دهد این آرزو ویژه  ) البته آیات قرآن بالفاصله هشدار می۷۹(قصص:  »لَنا مثْلَ ما أُوتی قارونُ إِنَّه لَذُو حظٍّ عظیمٍ
 ها آنای دیگری از بندگان قرار دارند که خداوند درباره  کسانی است که به دنیا عالقه زیادی دارند و اما در برابر آنان، دسته

نای آیه این است که همه مردم مع). ۸۰فرمایند: وای بر شما، ثواب خداوند بهتر از این متاع دنیا است (قصص:  می
که برخی  شوند. چنان ها گرفتار می گیرند، اما گروهی از افراد در دام این نمایش های مادی قرار نمی تحت تأثیر نمایش

). البته ۱۸۶، ص۴، ج۱۴۱۸گیرند (بیضاوی،  ها قرار می اند: معموًال مردم تحت تأثیر این نمایش مفسرین ذیل آیه آورده
اند، میان مفسرین اختالف است؛ برخی معتقدند مؤمنین  کسانی تحت تأثیر نمایش مادیات قرار گرفته در اینکه چه

خواستند و  اشتیاق به دنیا، مال دنیا را می به خاطرخواستند و برخی نیز گفتند  بودند و مال دنیا را برای تقرب به خدا می
های  آیه، این گروه از افراد در برابر نمایش بر اساس). ۳۲۸، ص۸، ج۱۴۲۰برخی نیز گفتند کفار بودند (اندلسی، 

این » إِنَّه لَذُو حظٍّ عظیمٍ«بینی نیز دارند که با تعبیر آیه  کنند که احساس خودکم تنها احساس محرومیت می مادی، نه
اند: یعنی حقًا  دهگونه ترجمه کر که برخی مفسرین این بخش از آیه را این بینی را بیان نموده است. چنان احساس خودکم

). خالصه، مفسرین از این بخش از آیه، ٥٤٥ص ، ٩، ج١٣٨٣ که او صاحب نصیب بزرگی از مال دنیاست (داورپناه،
 شوند.  بینی می اند برخی محرومین دچار احساس محرومیت و احساس خودکم استنباط کرده

 . تأثیر احساس حقارت بر اشاعه انحراف2-3
فکران است (قرائتی،  ظواهِر زیبای دنیا، دامی برای جذب و انحراف کوتهذیل آیه فوق برخی مفسرین ذکر کردند: 

کند. پاسخ ما این  پرسش این است که انسان چرا از مترفان پیروی می اند: برخی دیگر گفته )۹۷، ص۹، ج۱۳۸۳
ای از نصیب و قدرت  های نانی به چنگ آورد یا بهره یزهافتد تا شاید ر شود و به راه می است که مفتون مال یا قدرت می
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کند تحقیر توسط فرعون، باعث پیروی  ). در آیه دیگر، تصریح می٤٣٩، ص١٦، ج١٣٧٧آنان پیدا کند (مترجمان، 
اند سبک شمردن و تحقیر کردن، باعث پیروی  ). مفسرین به قرینه آیات قبل گفته٥٤شود (زخرف:  از ظالم می
پس او را اطاعت «دهند:  روی از ظالم انجام می دنباله به خاطریجه، هرگونه انحرافی را درنتشود و  کورکورانه می

). ٤٣، ص١٢، ج١٤١٨(طیب، » کردند و به موسی ایمان نیاوردند، بلکه در مقام قتل او و مؤمنین به او برآمدند
منْ هانَت علَیه نَفْسه «فرماید:  دی(ع) میدانند. امام ها روایات نیز احساس حقارت را زمینه ارتکاب انحرافات می

نْ شَرَّه٧٥، ج١٣٨٦(مجلسی، » ؛ کسی که برای خودش شخصیت قائل نیست، از شر او ایمن نباشفَلَا تَأْم ،
طغیان  و به عصیان آن، یا حتی احساس حقارت عقده اثر بر ). در شرح این حدیث، گفته شده جوان٣٦٥ص

 عمل به هر پروا بی شود و جّبار می گیرد و نادیده می را انسانی صفات و اخالقی اصول شود، می یاغی گراییده،

 ) ١٥٤، ص١، ج١٣٦٨زند. (فلسفی،  می ناروایی دست

شود، هرچند  رسیم که قدرت و ثروت باعث انجام اعمال نمایشی می از مجموعه مباحث فوق به این نتیجه می
رافاتی دیگر نیز از سوی توانمندان انجام شود، اما برخی محرومین از این ممکن است در ضمن این اعمال نمایشی، انح

کند. این  کنند و احساس حقارت، زمینه ارتکاب انحرافات آنان را فراهم می بینی می ها احساس حقارت و خودکم نمایش
و محرومین منجر  های مادی و احساس حقارت، به انحراف هر دو گروه توانمندان مسئله به این معناست که نمایش

مبنایی و دایره شمول، با همدیگر اختالف  ازلحاظشود. اصل این مطلب در متون دینی و نظریه تضاد وجود دارد، اما  می
های مختلفی در جزئیات این مسئله دارد. متون دینی تنها کسانی را که اهل دنیا  دارند. حتی نظریه تضاد نیز روایت

داند. در برابر طیف اهل دنیا، طیف اهل علم هستند که در  رومیت و حقارت میهستند، در معرض آسیب احساس مح
متون دینی، ارتباط انحرافات با احساس محرومیت، یک حقیقت است، اما  بر اساسمعرض این آسیب نیستند. پس 

 بندی را ندارد.  که نظریه تضاد چنین تقسیم شود، درحالی همه جامعه را شامل نمی

 شکنی . ظلم و قانون3
یگانگی ازخودبدر محرومین احساس  ها آنکنند و ظلم  در نظریه تضاد گفته شد، توانمندان ظلم و تعدی می

. ظلم ٢شود؛  . توانمندی باعث ظلم و تعدی می١آورد. در نظریه تضاد سه گزاره در این زمینه وجود داشت.  پدید می
 گردد.  یگانگی که باعث منحرف شدن میازخودب. ٣شود؛  یگانگی محرومین میازخودبو تعدی باعث 

 شود.  مختصر بررسی می صورت بهدر ادامه، در پرتو آیات و روایات هر سه قضیه 

 . ظلم و تعدي توانمندان 3-1
؛ توانگران  و إِذا بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِینَ« در آیات متعددی به ظلم و تعدی برخی توانمندان اشاره شده است.

أَرجلَکُم منْ خالف  لَأُقَطِّعنَّ أَیدیکُم و«)؛ ۱۳۰شعرا: » (گویند شتن آن ملك موهوم به دیگران زور میعلت دا به
شما را جملگی بر دار  آنگاهبرم.  یکدیگر می عکس بهها و پاهایتان را  ، دستطورقطع به ؛ثُم لَأُصلِّبنَّکُم أَجمعینَ
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؛ همانا قارون یکی از (ثروتمندان) قوم علَیهِم  فَبغى  ارونَ کانَ منْ قَومِ موسىإِنَّ ق«)؛ ۱۲۴(اعراف: » کنم می
با توجه به این آیات است که برخی مفسرین ). ٧٦قصص: » (طریق ظلم و طغیان پیش گرفت ها آنموسی بود که بر 

). البته در متون دینی ۱۷۹، ص۳، ج۱۳۷۶کنند. (جعفری،  اند سران مستکبر معموًال فراقانونی عمل می تصریح کرده
وقَالَ الْملَأُ منْ قَومِ فرْعونَ ... «های متعددی از ظلم و تعدی توانمندان ذکر شده است: قتل و کشتار  مثال

اتخَّذْت  لَئنِ قَالَ«)؛ و زندانی کردن ۱۲۷(اعراف:  »سنُقَتّلُ أَبنَاءهم ونَستَحیی نساءهم وإِنَّا فَوقَهم قَاهرُون
قالَ الْملَأُ الَّذینَ استَکْبرُوا منْ «فضای خفقان فرهنگی  ؛)۲۹(شعرا:  »إِلَهاً غَیرْى ألَجعلَنَّک منَ الْمسجونینَ

إِنَّا بِما أُرسلَ بِه  قَومه للَّذینَ استُضْعفُوا لمنْ آمنَ منْهم أَ تَعلَمونَ أَنَّ صالحاً مرْسلٌ منْ ربه قالُوا
 »و قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لرُسلهِم لَنُخْرِجنَّکُم منْ أَرضنا أَو لَتَعودنَّ فی ملتنا«و تبعید  )؛۷۵ (اعراف: »مؤْمنُونَ

های قدرتمندان نسبت به محرومین را قبول  نظران دینی، ظلم و ستم  ، صاحبذکرشدهبا توجه به آیات  ).١٣(ابراهیم: 
داد و خود را  اندیشه دیگران هیچ حق و ارزشی قائل نبود و اجازه استقالل فکری به آنان نمی فرعون برای فکر و دارند. 

 ازجملهاری از پیامبران بسیعلت،  ینا به). ٢٩٦، ص١٧ج ،١٤١٩، الله فضلدانست (  مالک عقول و اندیشه آنان می
، ٤، ج١٣٧٦(جعفری،  به سفاهت متهم شدند ثروتمندانحضرت هود(ع) به جهت مخالفت با قدرتمندان و 

فقط قدرت و ثروت دخیل نبوده،  ها آناما همه این موارد راجع به فرعون یا دیگر مستکبرین است که در ). ٣٠٣ص
گرایی  داران با کارگران تأکید کرده است. هرچند مفسرین نیز منفعت هکه نظریه تضاد تنها بر نزاع منافع سرمای درحالی

طبع اولی انسان این است که از هر چیز قابل «دانند.  انسان را قبول دارند و آن را عامل ارتکاب برخی انحرافات می
، ۱۰، ج۱۳۷۸(موسوی همدانی، » از دست او برباید زور بهانتفاع، استفاده کند و حتی دسترنج همنوع خود را 

سو تعلیمات انبیا را  های مترف و طغیانگر در صف اول مخالفین انبیا بودند؛ زیرا از یک معموًال گروه) ۳۸۸ص
دیدند و از سوی دیگر، انبیا مدافع حقوق محرومانی بودند که توانمندان با  یی و هوسرانی خود میجو کاممزاحم 

همیشه برای پاسداری مال و ثروتشان  ها آنبودند و از دیگر سو،  رسیده وبرق پرزرقبه این زندگی  ها آنغصب حقوق 
درنگ  رو، بی دیدند که ازاین کشیدند و پیامبران را در تمام این جهات، نقطه مقابل خود می قدرت حکومت را یدك می

، ١٣٨٦؛ حسینی همدانی، ۳۵۹، ص۱۴ج ١٣٨٣؛ داورپناه، ۱۰۶، ص۱۸، ج۱۳۷۴خاستند (مکارم،  به مبارزه برمی
، ۵، ج۱۴۱۸(طیب، » شود کند و غافل می انسان بالطبیعه اگر در وسعت و ثروت باشد، طغیان می« ).۴۳۲، ص۶ج
چنین تالش توانمندان  ). پس مفسرین اختالف منافع قدرتمندان و ثروتمندان با دیگر اعضای جامعه و هم۴۳۳ص

 داند.  برای حفظ منافع را قبول دارند، اما قرآن همه توانمندان را ظالم نمی

تنها  السالم) نه آیات قرآن، توانمندان مؤمن و متعهد مانند پیامبرانی چون یوسف، داود و سلیمان(علیهم اساس بر
نظریه مفسرین از  بر اساسکه  منحرف نگشتند که قدرت و ثروت را ابزار خدمت به مردم قرار داده بودند. افزون این

که  اختالف عقیده و مسائل فرهنگی را نیز در نظر گرفت. چنان این موارد، نباید صرفًا تحلیل مادی داشت و باید عامل
 اند.  مفسرین، اغلب نه از نزاع فرعون با کارگران جامعه که از نزاع او با حضرت موسی(ع) و پیروانش یادکرده
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 . ازخودبیگانگی محرومین 3-2
یگانگی محرومین ازخودبادعای دیگر نظریه تضاد این است که ظلم و تعدی قدرتمندان و ثروتمندان باعث 

معنایی، عادی نبودن، بیگانگی فرهنگی، انزوای  شود. ازآنجاکه ازخودبیگانگی معانی بسیاری مثل ناتوانی، بی می
باشد،  ذکرشدهقضاوت دقیق در مورد اینکه همه این معانی در ادبیات دینی  ١یگانه بودن دارد.ازخودباجتماعی و 

گردد، در ادبیات  لم و تعدی توانمندان مستکبر، باعث انحراف محرومین میدشوار است، اما اصل این ادعا که ظ
طورکلی در تفسیر  دینی نیز ذکر شده است، ولی شاید نتوانیم دلیل آن را صرفًا ازخودبیگانگی بدانیم. به

که یکی از  یده نیستند. چنانعق همنظران نظریه تضاد  نظران مسائل دینی با صاحب ازخودبیگانگی، صاحب
جبر فناوری با  بر اساسمسئله این نیست که بشر امروزی خودشکنی را «نویسد:  نظران مسائل دینی می صاحب

یربنای قدرت پرستی ماکیاولی، تعدیل خودخواهی و پیشرفت نامیده، بلکه مسئله این است که مجموعه این ز
رخ بشریت کشیده و با این کلمه پرستی را با کلمه تمدن که دارای مفهوم آرمانی است، به  خودشکنی و قدرت

وی  درواقع). ١٨٤، ص٥، ج١٣٧٦(جعفری، » انسانی، خود انسان را به بیگانگی از خود و دیگران، مبتال کرده است
یگانگی، نه به دلیل احساس محرومیت که علت ادعای متمدن بودن است. بنابراین، ازخودبمعتقد است 

  پذیرند. شمندان مسلمان نمیازخودبیگانگی به معنای مارکسیسمی را اندی
 . منحرف شدن به دلیل ظلم و تعدي3-3

و قالَ «کنند.  یح برخی آیات، قدرتمندان و ثروتمندان با استفاده از قدرت و ثروت دیگران را گمراه میتصر به
؛  نا لیضلُّوا عن سبیلکربنا إِنک آتَیت فرْعون و مألَه زینۀً و أَمواالً فی الْحیاةِ الدنیا رب  موسی

وسیله مردم را از تو  ینبدموسی(ع) گفت: پروردگارا تو فرعون و اطرافیانش را در زندگی دنیا، زینت و اموال دادی، تا 
ها دیگران را گمراه  کنند که فرعونیان با استفاده از دارایی مفسرین ذیل آیه تصریح می). ۸۸(یونس: » گمراه کنند

 ساختند. 

ای شد تا اینها مردم را گمراه کرده و از صراط مستقیم تو  ها وسیله به اینجا کشید که این نعمت ها آنقبت کار عا«
به جهت طغیان و سرمستی، مال و زینت را برای گمراه ساختن مردم ) «٤٤٨، ص٦، ج١٤١٨(طیب، ». منع کنند

این ثروت و تجمالت و عاقبت کارشان این شده  سرانجامپروردگارا ). «٤٩٤، ص٢عجیبه، ج (ابن» استفاده کردند
 ) ٣٧٢، ص٨، ج١٣٧٤(مکارم، ». سازند بندگانت را از راه تو منحرف و گمراه می ها آنکه 

بیان شده که  ها آنهای  در این آیات بحث ازخودبیگانگی مطرح نشده، اما بیگانه کردن مردم با باورها و ارزش

................................................................................................................................................................. 
1. http://sociology.about.com/od/A_Index/g/Alienation.htm. 

http://www.britannica.com/topic/alienation-societ 
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شود. درهرحال با توجه به تفاسیر ذیل آیات مبارکه، معلوم شد  منجر می ها آندرنهایت به گمراهی و انحراف گردیدن 
شود. پس ظلم  به گمراهی محرومین منجر می ها آنقدرتمندان مستکبر، اهل ظلم و تعدی هستند که درنهایت عمل 

شود.  معه نیز میشود، بلکه باعث شیوع آن در جا و تعدی نوعی انحراف است، اما فقط به انحراف فردی نیز ختم نمی
وتعدی مطابق  شوند، اما ظلم البته ازنظر قرآن هر قدرتمندی، ظالم نیست و همه محرومین نیز گمراه نمی

 تر بیان شده، یکی از عوامل منحرف کردن است.  های مفسرین که پیش برداشت

 هاي انحرافی از اعمال انحرافی  . تعریف4

 از: اند عبارتن زمینه وجود دارد که کم سه گزاره مهم در ای در نظریه تضاد دست

 تواند دستخوش تغییر شود؛ . تعریف جرم توسط توانمندان می۱

 شود؛ . این اصول ساختگی با تبلیغات در جامعه نهادینه می۲

صورت  در پرتو متون دینی به  شود. این سه گزاره های دروغین مشتق می . رفتارهای انحرافی از این ارزش۳
 شود.  مختصر بررسی می

 از اعمال انحرافی شده فیتحرهاي  . ارائه تعریف4-1
که حضرت  کنند. چنان آیات و روایات، توانمندان مستکبر از ترفند تحریِف تعریف جرم استفاده می بر اساس

 بدکردارها در جامعه را نهادینه گردانیده که نیکوکار،  فرماید: چنان تحریف ارزش اش می علی(ع) در نقد زمامداران زمانه
). در داستان لوط(ع) تحریِف تعریف جرم، همراه با مثال توضیح داده شده ۳۲، خطبه۷۵البالغه،  شود (نهج شمرده می

فما کانَ جواب قَومه «  خواست از عمل انحرافی و شنیع لواط خودداری کنند، ها آناست. وقتی حضرت لوط(ع) از 
از دهکده خویش  :؛ بدکاران در پاسخ گفتندقَرْیتکُم إنَّهم أُناس یتَطَهرُون إلَّا أَنْ قالُوا أَخْرجوا آلَ لُوط منْ

اند: قوم لوط(ع)  که مفسرین بدان اشاره کرده ). چنان٨٢(اعراف: » کنند بیرونشان کنید که اینان خود را پاکیزه قلمداد می
عادی شهد بود؛ لذا با پیامبر خود به مخالفت برخاستند  ها آنچون به این انحراف عادت کرده بودند و این مسئله برای 

شد.  ی بود که در آن جامعه، تعریف جرم شامل این مسئله شنیع نمیا گونه به)؛ یعنی وضعیت ١٧٧، ص١٠، جالله فضل(
» شود کنند و نهی از منکر و پاك بودن، جرم محسوب می ای فساد زیاد شد، پاکان را منزوی می هرگاه در جامعه«
). پاک بودن در اثر تحریف تعریف جرم، انحراف قلمداد شده است. در آیه دیگری، ١١١، ص٤، ج١٣٨٣قرائتی، (

دهی  اعمال حضرت موسی(ع) و پیروانش را فاسد کردن جامعه نامیده است؛ بزرگان قوم فرعون گفتند: چرا اجازه می
ومِ فرْعونَ أَتَذَر موسى وقَومه لیفْسدواْ فی الْمألُ من قَ وقَالَ«؟ موسی و قومش در این سرزمین فساد کنند

تَکهآلو كیذَرضِ وآشوبترین رفتار منحرفانه حضرت موسی(ع) به  طبق تفاسیر، مهم ).۱۲۷(اعراف: » األَر 
 )؛ یعنی مبارزه با فرعون۴۲۷، ص۵، ج۱۴۱۸کشیدن مملکت و روی برگردانی مردم از فرعون بوده است (طیب، 
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که این عمل انحراف نیست، ولی آن عمل شنیع انحراف است، اما به دلیل عوض  انحراف تلقی شده است. درحالی
 را برعکس فهمیدند.  ها آنالسالم)  یهمعلشدن تعریف انحراف اقوام حضرت موسی و لوط(

 شده فیتحرهاي  . اشاعه تعریف4-2
شبیه ادعای رعایت حقوق بشر و  ها آنشده است. برخی از  تفصیل روایت در قرآن از تبلیغات قدرتمندان زورگو، به

دهم، مگر آنچه را که  رعایت دموکراسی در جوامع معاصر است؛ برای نمونه، فرعون مدعی بود من به شما نشان نمی
مشتبه نویسد:  ذیل همین آیه یکی از مفسرین می ).٢٩کنم (غافر:  بینم و شما را جز به راه رشاد راهنمایی نمی خودم می

عالم نسبت به رعایای ضعیف خود داشتند و حق را با  گردنکشانکننده است که  کردن بر دیگری، نظیر تبلیغات گمراه
و فرعون در قوم خود ندا کرد و گفت: ای «آمیختند مانند سخن فرعون که در قرآن بدان اشاره شده است:  باطل درمی

حال آیا من بهترم یا این  ینباابینید؟  گذرد؟ چرا پس نمی امنه قصرم نمیمردم آیا ملك مصر از من نیست و این نهرها از د
کس و خوار که قادر بر بیان هم نیست. اگر او هم کسی بود چرا (مثل من به عالمت سروری) دستبندی از طال از  مرد بی

ش نیامدند؟ پس به این ا یاریبه دارم) مالئکه با او قرین نشدند، و  وحشم خدمطرف خدا ندارد، و یا (چون من که 
 درواقع) ۲۷، ص۷؛ طباطبائی، ج۵۴-۵۱(زخرف: » یجه اطاعتش کردنددرنتوسیله قوم خود را ذلیل و زبون داشت تا 

گرایی است که طبق بیان قرآن این تبلیغات نتیجه داد و  یمادسازی برای نهادینه کردن  این تبلیغات مادی نوعی فرهنگ
سخن قوم  دلیل یکی از مفسرین درباره همین انحراف بزرگ پرستیدن فرعون را پذیرفتند. بهقوم فرعون پیرو او شدند و 

کردند که خود را پاک  لوط(ع) و پیروانش را مسخره می ها آننویسد:  می» إِنَّهم أُناس یتَطَهرُون«لوط(ع) که گفتند: 
سبب «نویسد:  یکی دیگر از مفسرین می ).۳۸۷، ص۱۴۱۹کنند (سبزواری،  دهند و فرهنگ ما را نفی می جلوه می

، ۱۳۷۸) که عمل ما را خوش ندارند و مزاحم ما هم هستند (طیب، إِنَّهم أُناس یتَطَهرُونَکه ( است ینا ها آناخراج 
گفت ای بزرگان قوم، من غیر از خودم  ). در برخی آیات از تبلیغات انحراف فرعون پرده برداشت که می۱۶۱، ص۱۰ج

(نهایت  ).۳۸(قصص:  »ایها الْمألُ ما علمت لَکُم منْ إِلَه غَیرِي وقَالَ فرْعونُ یا«شناسم  رای شما نمیمعبودی ب
داده که آیا غیر از او خدای دیگری هست  ین قرار در اشمرد و بحث را تنها  الوهیت خود را مسلم  خرج دادهشیطنت را به 

گرفته و آن را مسلم پنداشته که حق تعریف و  جانب به حقو چنان قیافه  ).٨٩، ص١٦، ج١٣٧٤یا نه؟! (مکارم، 
 سازی انحراف فکری یا رفتاری است.  . همه این تبلیغات برای نهادینهزنی رفتارها منحصرًا مربوط به اوست برچسب

 هاي انحرافی . شیوع انحرافات با تعریف4-3
شود؛ زیرا باعث  جب اشاعه انحراف در جامعه میتعریف اعمال انحرافی و تبلیغات نادرست، مو  تحریف

دهند؛ مثًال میان قوم لوط(ع)، تحت  یرش انجام پذ قابلعنوان رفتار  شود اعضای جامعه بسیاری از انحرافات را به می
وةً منْ إِنَّکُم لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَه«تأثیر تبلیغات و تحریف سران مستکبر این قوم، عمل انحرافی لواط رواج یافت 

بسیاری از مفسرین به رواج این عمل شنیع در میان قوم   ).۸۱(اعراف:  »دونِ النِّساء بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُونَ
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ی آنان قرار داده است. این مسئله برای جا بهدر اینجا حق زنان بوده، اما این قوم مردان را « اند. لوط(ع) تصریح کرده
). ۱۸۲، ص۸چا، ج عاشور، بی (ابن» ینی با افراد فاسق عوض شده بودنش همبه دلیل  ها آنطبیعی شده و عادات  ها آن

). ۱۰۸، ص۵، ج۱۴۲۱عوض شده بود (مکارم،  ها آنبه تعبیر یکی از مفسران، جای نقاط قوت و ضعف در نظر 
دهد  همه این تفاسیر نشان می). ۶۸۵، ص۴، ج۱۳۷۲(طبرسی، » نامیدند ضعف نقطهآنچه را که نقاط قوت بود، «

ای عادی تبدیل شده بود و یکی از دالیل اشاعه آن، تحریف تعریف جرم و  به مسئله (ع)این جرم در میان قوم لوط
 از این جرم بوده است.  (ع)برداشت اشتباه قوم لوط

 . برچسب مجرمانه5
 شود:  می مختصر بررسی صورت بهند که نظریه تضاد، دو قضیه مهم را مطرح کرد نظران صاحبدر این زمینه 

 شود . برچسب مجرمانه از سوي توانمندان به محرومین زده می5-1
زنی توانمندان به دیگران در قرآن نیز بیان شده است، اما این کتاب آسمانی، آن را بیشتر در قالب داستان  برچسب

؛ سران قوم قالُوا أَ نُؤْمنُ لَک و اتَّبعک الْأَرذَلُون«که در یکی از آیات، تصریح شده:  پیامبران بیان کرده است. چنان
نویسد: در  ذیل این آیه، یکی از مفسرین می» اند. که فرومایگان تو را پیروی کرده گفتند: چگونه به تو ایمان بیاوریم، درحالی

). این آیات ٢٨٣، ص١٥، ج١٣٧٤(مکارم، » شمردند به معنی پست و حقیر می» اراذل«این جوامع طبقه تهیدست را 
فرهنگی و اعتقادی در برچسب زدن نیز تأثیر دارد؛ زیرا در درجه اول، پیامبران آماج  دهد مسائل ضمنی نشان می صورت به

گویند  های مهم که در قرآن ذکر شده، فال بد زدن است؛ یعنی می مثًال یکی از برچسبهای مأل و مترفان بودند؛  برچسب
؛ قالُوا إِنَّا تَطَیرْنا بِکُم لَئنْ لَم تَنْتَهوا«: فرماید دانیم. آیه قرآن می ی، تو را بدشگون میبرنداراگر از دعوت خود دست 

هایی مانند شاعر و مجنون  ). برچسب۱۸(یس: » دانیم اگر دست از گفته خود برندارید و نحس می بدقدمگفتند ما شما را 
در برخی موارد، حتی یح این آیه تصر بهکه در قرآن بسیارند و همه از سوی سران قوم و قبایل به پیامبران زده شده، اما 

ها به این پیامبر الهی را بیشتر  زدند. یکی از تفاسیر برچسب های کامًال ساختگی مانند شوم و بدقدم بودن می برچسب
ها و  ی ما به آمدن شما فال بد گرفتیم؛ زیرا تا به این شهر آمدید، بارانی نبارید و مزرعهدرست بهگفتند  ها آنتوضیح داده است: 

اما برچسب زدن اصلی قدرتمندان و ثروتمندان به )، ٦٧، ص١١یمی، جعبدالعظ شاه(حسینی » خشك شددرختان ما 
که ارزش اصلی آدمی به انسانیت و کماالت انسانی است، اما  محرومین، حقیر و کوچک شماری محرومین است، درحالی

قالَ الْملَأُ الَّذینَ استَکْبرُوا «زنند؛ مثًال  فرهنگ می سواد و بی طبقه پست، بی  توانمندان به محرومین، معموًال برچسب
هبنْ رلٌ مرْسحاً مونَ أَنَّ صاللَمأَ تَع منْهنَ منْ آممفُوا لتُضْعلَّذینَ اسل همنْ قَوثروتمندان قوم صالح به ؛ م

سران قوم صالح، مؤمنین را مسخره  درواقع اند مفسرین گفته» دانید صالح، پیامبر است!؟ گویند: آیا شما می مستضعفین می
فهمید. در آیه دیگری بیان شده فرعون قومش را  )؛ یعنی شما چیزی نمی۳۸۱، ص۱، ج۱۴۱۸کردند (فیض کاشانی،  می

). ۴۹۸، ص۱۴۱۹دانست (سبزواری،  نظر می و غیر صاحب عقل کمرا  ها آن)؛ یعنی ۵۴گرفت (زخرف:  کم می دست
 زدند.  ، ثروتمندان و سران قوم و حاکمان مستبد نظیر فرعون به مردم برچسب می، طبق متون دینیدرمجموع
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 گردد گیري هویت مجرمانه می . برچسب مجرمانه باعث شکل5-2
پذیرد، اما متون دینی به اشکال  کلی نمی صورت بهمبانی دینی با مبانی اصلی این گزاره متفاوت است و آن را 

ده است. این اشارات را از تالش متون دینی برای اجتناب از برچسب مجرمانه، مختلف به این حقیقت اشاراتی کر
که در حدیثی،  شویم، اما برخی متون، صریحًا از تأثیر برچسب بر اعضای جامعه یاد کرده است. چنان متوجه می

کمر ما را شکسته و ما را اند که  کند:. به ما لقبی داده یر به ایشان عرض میابا بصیکی از یاران امام صادق(ع) به نام 
اند، حالل  حدیثی که فقهایشان نقل کرده واسطه بههمین لقب، حکمرانان خون ما را  واسطه بهمرده کرده است و  دل
دانند. حضرت در پاسخ فرمود: منظورت لقب رافضی است؟ عرض کردم: بلی. فرمود: آن نام را ایشان بر شما  می

تأثیر  ). اینجا امام بی۳۴، ص۸، ج۱۳۶۲به این لقب مفتخر نموده است (کلینی، اند، بلکه خداوند شما را  نگذاشته
کند از اثر منفی آن بکاهد. یکی از احادیثی که ما را از برچسب زدن  بودن برچسب اشاره نفرموده، بلکه تالش می

شینُه بِه و تَهدم بِه مرُوءتَه ـ یا محمد:... لَا تُذیعنَّ علَیه شَیئاً تَ«فرماید:  نهی کرده، حدیث امام علی(ع) می
باش از اظهار غیرت و  بر حذر؛ فَتَکُونَ منَ الَّذینَ قَالَ اللَّه فی کتَابِه ـ إِنَّ الَّذینَ یحبونَ أَنْ تَشیع الْفاحشَۀ

سوی آلودگی فرا  ناهان را بهگ یی که نباید غیرت به کار برد؛ زیرا این کار زنان را به نادرستی و بیدرجابدگمانی 
قضاوت ناروا نسبت به همسر ممکن «کند؛ زیرا  امام(ع) در این حدیث از برچسب مجرمانه نهی می» خواند. می

گیری  ). پس برچسب مجرمانه در شکل۴۲۷، ص۱۳۸۵(سلیمی و داوری، » است از او هویت جدیدی بسازد
ه سوءظن و بدگمانی بر شیوع انحرافات تأثیر دارد. امام علی(ع) هویت مجرمانه، تأثیر دارد. حتی در روایات، آمده ک

 ) ۲۶۳، ص۱۳۶۶شود. (تمیمی آمدی،  کشد و سبب انواع شر می ، کارها را به فساد میسوءظنفرماید:  می

عنوان یکی از عوامل مؤثر  یرش است، اما تنها بهپذ قابلمتون نیز  ازنظرگیری هویت  پس تأثیر برچسب بر شکل
برچسب کجروانه  به خاطرهای مختلفی دارد و تنها  نه اینکه آن را تنها عامل بدانیم. هویت شخص کجرو، مؤلفه

چنین با توجه به محیطی که  کند. برچسب متناسب با شخصیت کسی که برچسب را دریافت کرده و هم تغییر نمی
کند تا  دلیل متون دینی نیز تالش می همین ده و بسیاری عوامل دیگر، تأثیرات مختلف دارد و بهبرچسب در آن زده ش

تالش دارد کسی برچسب انحراف دریافت نکند؛ زیرا برچسب انحرافی در  ازجملهعوامل مختلف را لحاظ کند؛ 
 ، متفاوت است. ایجاد انگیزه در ارتکاب جرم تأثیر دارد، هرچند تأثیر آن جزئی و در شرایط مختلف

 گیري نتیجه

های نظریه تضاد و متون دینی در زمینه چگونگی ارتباط قدرت و ثروت نتایج مهمی حاصل شد  با توجه به گزاره
 اند از:  که عبارت

. طبق متون دینی و نظریه تضاد، عوامل اقتصادی از ارکان مهم زندگی اجتماعی است و بر رفتار توانمندان و ۱
 راوان دارد؛ محرومین تأثیر ف
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عوامل اقتصادی و اجتماعی مثل نابرابری، احساس محرومیت در تولید و تکثیر انحرافات نقش عظیمی دارد، . ۲
پذیرد و با توجه به  داند، اما متون دینی چنین اجباری را نمی در حد اجبار می آن راهرچند نظریه تضادی تأثیر 

تر گردد، احتمال  داند. هرچه ایمان انسان ضعیف ت میشخصیت و ایمان افراد میزان تأثیر آن را متفاو
ویژه اگر فضای کلی حاکم بر جامعه مادی باشد و تبلیغات و  شود، به تأثیرپذیری از مادیات بیشتر می

 های مادی در جامعه جریان داشته باشد؛  گذاری ارزش

های جامعه نیز تأثیر منفی  یگر بخش. اگر چنانچه امکانات مادی در اختیار توانمندان غیر متدین باشد، بر د۳
 شوند؛  دارند؛ مثًال حقایق معنوی و فرهنگی دچار تحریف می

متون دینی بر یکدیگر تأثیر دارد. توسعه مادیات بدون توسعه معنویات  بر اساسهای مختلف جامعه  . بخش۴
رد؛ برای نمونه، قدرت و های اجتماعی ارتباط وجود دا برای جامعه سودمند نیست. حتی بین اقتصاد و مؤلفه

 ثروت، بدون عدالت اجتماعی، تأثیرات منفی در پی دارد؛

های  متون دینی، تبیین ارتباط قدرت و ثروت با انحراف و میزان تأثیرپذیری محرومین از مؤلفه بر اساس. ۵
عی حاکم اجتما پذیر نیست، بلکه شخصیت افراد، فضای سیاسی ـ  اقتصادی با تحلیل صرفًا اقتصادی امکان

در جامعه، فرهنگ موجود در جامعه و بسیاری عوامل دیگر، بر این رابط تأثیر دارد و باید همگی در تحلیل 
 رابط قدرت و ثروت با انحراف لحاظ شود؛ 

های ناشی از قدرت و ثروت  گردد که آسیب تنها به توسعه متوازن منتهی نمی های صرفًا مادی نه گذاری . هدف۶
 کند؛  پذیری محرومین و طغیان و سرمستی توانمندان را بیشتر می را بیشتر کرده و احتمال آسیب

انحرافات محرومین را نخواهد  . متون دینی، تبیین نظریه تضاد از تأثیر دائمی قدرتمندان و ثروتمندان بر۷
پذیرد و عوامل دیگر را نیز در کنار عوامل مادی مؤثر  موردی چنین تأثیری را می صورت بهپذیرفت، اما 

 داند؛  می

ساز تولید و تکثیر انحرافات هستند و محرومین  . درنهایت، قدرتمندان و ثروتمندان از طریق مال و نفوذ، زمینه۸
 ه کنند. هرچند برای محرومین این مبارزه هزینه هنگفتی دارد، اما محال نیست. توانند با آن مقابل می

 منابع 
یم -  .قرآن کر

 . البالغه نهج -

یر و التنویرمحمد بن طاهر،   ،عاشور ابن -  ، بدون مشخصات چاپ. التحر

 ، قاهره: ناشر: دکتر حسن عباس زکی. البحر المدید فی تفسیر القرآن المجیدق)، ١٤١٩عجیبه، احمد بن محمد، (  ابن -
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، چاپ اول، بیروت: دار تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)ق)، ١٤١٩کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، (  ابن -
 الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون.

 ، بیروت: دار الفکر. البحر المحیط فی التفسیرق)، ١٤٢٠اندلسی ابو حیان، محمد، ( -

تهران: ناشر: نهضت زنان   ، ٨، ج قرآن مخزن العرفان در تفسیر )، ١٣٦١ی، سیده نصرت امین، (بانوی اصفهان -
 . مسلمان

 العربی.  ، بیروت: دار احیاء التراث١، چأنوار التنزیل و أسرار التأویلق)، ١٤١٨بیضاوی، عبدالله بن عمر، ( -

یه جامعه)، ١٣٨٢ترنر، جاناتان اچ، ( - ، شیراز: ٢عبدالعلی لهسائی زاده، چ  ، ترجمه دکترشناسی ساخت نظر
 نوید شیراز.

 ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات. غرر الحکم و درر الکلم)، ١٣٦٦تمیمی آمدی، عبدالواحد، ( -

 اسالمی. ، تهران: دفتر نشر فرهنگ ٧، چ٦، جالبالغه ترجمه و تفسیر نهج)، ١٣٧٦جعفری، محمدتقی، ( -

 ، مشهد: دانشگاه فردوسی.٢، چمسائل اجتماعی ایرانبررسی )، ١٣٨٥خراسانی، محمد مظلوم، ( -

 ، قم: بوستان کتاب.انوار العرفان)، ١٣٨٣داورپناه، ابوالفضل، ( -

 ، تهران: انتشارات مرتضوی.٢، چ ١ج  ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن)، ١٣٧٥راغب، ( -

یه جامعه)، ١٣٩٠ریتزر، جورج و داگالس گودمن، ( - لیل میرزایی و عباس لطفی ، ترجمه: خشناسی مدرن نظر
 شناسان.  زاده، تهران: جامعه

 ، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه. شناسی کجروی جامعه)، ١٣٨٥سلیمی، علی و محمد داوری، ( -

 ، بدون مشخصات نشر. بحرالعلومسمرقندی، نصر بن محمد،  -

 ، تهران: سمت.١، چ شناسی انحرافات جامعه)، ١٣٨٤الله، ( یبحبطاهری،  -

، قم:، دفتر انتشارات اسالمی ٥، چ٥ ، جالمیزان فی تفسیر القرآنق)، ١٤١٧طباطبایی، سید محمدحسین، ( -
 . ی مدرسین حوزه علمیه قم  جامعه

 . ناصرخسرو، تهران: انتشارات یانالب مجمع)، ١٣٧٢طبرسی، فضل بن حسن، ( -

 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمی. اطیب البیانق)، ١٤١٨طیب، عبدالحسین، ( -

 ، تهران: صدوق. تفسیر عاملی)، ١٣٦٠عاملی، ابراهیم، ( -



 )2(پیاپی  1398، پاییز و زمستان 2اره ، شم1هاي اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب

۸۲ 

 ، تهران: انتشارات هاد، تهران. ١، چ های قرآن از آدم تا خاتم داستان پیامبران یا قصه )، ١٣٨٠عزیزی، یوسف، ( -

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. الحدیت ـ روایات تربیتی)، ١٣٦٨(  ی،محمدتقفلسفی،  -

 ، بیروت: دار المالک للطباعة والنشر.تفسیر من وحی القرآنق)، ١٤١٩الله، محمدحسین، ( فضل -

 هایی از قرآن.  ، تهران: مرکز فرهنگی درس١١، چتفسیر نور)، ١٣٨٣قرائتی، محسن، ( -

 ، بیروت ـ قاهره: دارالشروق.١٧چ  فی ظالل القرآن ق)، ١٤١٢قطب بن ابراهیم شاذلی، ( -

 ، تهران: انتشارات سمت.های اجتماعی شناسی نابرابری ای بر جامعه مقدمه)، ١٣٧٩کمالی، علی، ( -

، سیاهپوش و غرویزاد، های کالسیک و معاصر) های اجتماعی (دیدگاه نابرابری)، ١٣٧٣گرب، ادوارد، ( -
 تهران: نشر معاصر.

 ، تهران: نشر نی.٣، ترجمه محسن صبوری، چشناسی جامعه)، ١٣٨٦گیدنز، آنتونی، ( -

 های اسالمی آستان قدس رضوی. ، مشهد: بنیاد پژوهش١، چتفسیر هدایت)، ١٣٧٧ان، (مترجم -

 ، تهران، اسالمیه.بحاراالنوار)، ١٣٨٦مجلسی، محمدباقر، ( -

 ، بیروت:  دار احیاء تراث العربی. ١چ  ،٣، جمروج الذهبق)، ١٤٢٢مسعودی، علی بن حسین، ( -

 ، تهران:، دار الکتب اإلسالمیة.١چ، ٢، جتفسیر نمونه)، ١٣٧٤مکارم شیرازی، ناصر، ( -

 االسالمیة. ، تهران: دارالکتب١، چالبالغه بر نهج  و جامعی  تازه   امام شرح پیام )، ١٣٧٥ــــــــــــــــ ، ( -

 ق. ١٤٢١، ١، قم، مدرسه امام علی ابن ابی طالب، چاالمثل فی تفسیر کتاب الله المنزلــــــــــــــــ ،  -

 ، دمشق مطبعة الترقی.بیان المعانی)، ١٣٨٢بدالقادر، (مال حویش آل غازی، ع -

 تهران: انتشارات اسالمیه.  ،١، چ٦، جتفسیر خسرویق)، ١٣٩٠میرزا خسروانی، علیرضا، ( -

 ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه. ١، ترجمه علی سلیمی، چشناسی جرم و جرم)، ١٣٨٣وایت، راب فیونا، هینز، ( -

، تهران: ١، ترجمه علی شجاعی، چشناسی نظری جرم)، ١٣٨٠ولد، جرج؛ برنارد، توماس و جفر اسنییس، ( -
 انتشارات سمت.

یه)، ١٣٨٣ویلیامز، فرانک پی و لین دی، ماری مک شین، ( - ، ترجمه حمید رضا شناسی نظری های جرم نظر
  ، تهران: نشر میزان.١چ ،بهارملک محمدی، 

 


