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کنشهای اجتماعی مترفین از منظر قرآن

رسولرستمخانی*-امیرمحسنی**

چکیده 
نوشتارحاضرتالشیاستدرراستایتحلیلکنشهایاجتماعیازمنظرقرآنکریم.بحثمترفینیکیازمباحث

مهمقرآنیوجامعهشناسیمیباشد.حلمسألهفوق،ثمراتعلمیوعملیمهمیرادرپیدارد.ایننوشتاربهویژگیهای

مترفیندرعلمقرآنوابزارهایتبلیغاتیمترفینپرداختهاست.روشایننوشتار،اسنادیوتحلیلیاست،یعنیویژگیهای

پیامدهایمترفین به راذکرکردهودرآخر آنها تبلیغاتی ابزارهای اجتماعیمترفینراجمعآوریکرده،سپس فردیو

پرداختهاست.اینموضوعراازدوحیثمیتوانبررسیکرد:1.مترفینازمنظرفردی،2.مترفینازمنظراجتماعی.

مترفینرامیتوانازمفاهیمیدانستکهتأثیربسزاییدراجتماعدارد،ازاینحیثکهاگرجلویآنانگرفتهنشود،جامعه

روبهاضمحاللمیرود.دراینمقاله،ابتداموضوعبحثبهطوردقیقازلحاظلغویواصطالحیبررسیشده،سپسبعد

ازذکرویژگیهایمترفین،بهپیامدهایاترافپرداختهشدهوابزارهایتبلیغاتیمترفینازجملهتکذیب،تهمت،اتهامو

قدرتطلبیموردبررسيقرارگرفتهودرنهایت،باتبیینپیامدهاياتراف،بهعاقبتمترفینپرداختهشدهاست.

کلیدواژه
مترفین، ويژگی های مترفین، اجتماع، قرآن. 

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

** طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالچهارم/شمارههفتم/زمستان139۴
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مقدمه
قرآنکریمسرشارازبیاناتودستورالعملهایعینیوهمیشگیاستکهوابستهبهگذشتهنبوده،
بلکهفراتراززمانومکانميباشد.یکیازمهمتریندغدغههایجوامعامروز،بررسیکنشهای
اجتماعیمترفین)مرفهینبیدردجامعه(است؛زیرامعیارپیشرفتوکمالحقیقییکجامعه،سبک
صحیحوسالمزندگیاست.ویژگییکجامعهایدهآلعبارتاستاز:پیشرفتدرمباحثاقتصادی،
نظامی،سیاسیوفرهنگی.اماقدرت،سیاستوثروتبدوناخالقمیتواندباعثنابودییکجامعه

شود.ازاینرو،اهمیتبحثاخالقدرجامعهروشناست.
بدونشک،برایاصالحکلبایدبهاصالحجزءپرداخت.جامعهازلحاظثروتبهطبقاتمختلفی
تقسیممیشود،وازسویدیگر،یکیازمشکالتاخالقیوروانیجامعهوجودایناختالفطبقاتي
است.خداوندبرایرشدوتکاملانسان،پیامبرانیرابرانگیختتاسهلالوصولترینراهرابرایرسیدن
بهسعادتدایمیبهآناننشاندهند.اماعدهایبهدلیلگرفتارشدندردنیایمادی،وعدههایراست
آنانراتصدیقنکردند.بنابراین،برایاصالحاخالقیجامعهوسوقدادنآنبهسمتیکجامعهایده
آل،بایددنبالمتدوراهکاریباشیمکهجلویمترفینجامعهرابگیرد.واضحاستکهقرآنوروایات
بهترینمتدوراهکاررابرایمقابلهبااینگروهمعرفیکردهاست.درمنظرقرآنکریم،عمدهترین
گروهیکهباپیامبرانبهمخالفتبرخاستند،مترفینجامعهبودند.درنتیجه،اینمطلبجايبررسيدارد
کهکنشهایاجتماعیمترفینازمنظرقرآنچیست؟کنشهایاجتماعیمترفینمیتواندازمنظر
روایی،جامعهشناختي،روانشناختي،فقهیواخالقینیزبررسیشود.امامادرایننوشتار،آنرااز

منظرقرآنکریمبررسينمودهایم.

بخش اول: کلیاتی در معنای لغوی و اصطالحی مترف 

1.مترف  در لغت:
بامراجعهبهلغتدرمییابیمکهواژهمترفازریشه»ترف«میباشد.اینواژهازلحاظلغویو

اصطالحیدارایمعانیمتعدديمیباشدکهابتدابهبیانمعانیلغویاینواژهمیپردازیم:
الف(ترفدرلغتیعنیتنعیمالغذاء،وصبيمترف،والمترف:الموسععلیهعیشه،القلیلفیههمة،
وأترفهاهلل)فراهیدی،1۴2۴ق:ج8/ص11۴(.یعنینعمتدادنبهوسیلهغذا،وبچهمترفیعنیبچه
ایکهبهاوغذادادهمیشود.المترف«:کسیکهدرزندگیاشوسعتدادهشوددرحالیکههّمتش

دربهدستآوردنآنکماستوخداونداورامتنّعمکردهاست.
نّعموه إذا أهُله َفهُ تَرَّ و ُمَنعٌَّم، ُمترٌف یقالرجلٌ التُّْرَفة. وهی واحدة، کلمة الفاء و الراء و التاء ب(
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به)ابنزکریا،1005ق:ج1/ص3۴5(.یعنی،رفاه،وگفتهشدهمترفیعنی عامالطیِّبوالّشِئُیَخصُّ بالطَّ
»نعمتفراواندادهشده«وداراینعمتفراوان،وهنگامیکهاهلشرابهوسیلهطعامپاکوچیزیکه

اختصاصبهاوداردنعمتدهدودررفاهقراردهد
َِّذیَنَظلَُمواماُأْتِرُفوا نْیا]المؤمنون:33[،َواتََّبَعال ج(یقال:ُأْتِرَففالنفهوُمْتَرف.أَْتَرْفناُهْمِفيالَْحیاِةالدُّ
ِفیهِ)هود:116(،وقال:اْرِجُعواإِلیماُأْتِرْفُتْمِفیهِ]األنبیاء:13[،وأََخْذناُمْتَرِفیِهْمبِالَْعذابِ)المؤمنون:6۴،
وهمالموصوفونبقولهسبحانه:َفَأمَّااْلِنْساُنإِذاَماابَْتالُهَربُُّهَفَأْکَرَمُهَونَعََّمهُ)فجر:15()راغباصفهانی،

بيتا:ص166(.

2. مترف در اصطالح: 
»مترفین«اسممفعولازبابافعالوازکلمة»ُترفه«،بهمعنيوسعتدادندرنعمتاست.وقتي
گفتهميشود:»اَْتَرَففالَن«،معنایشایناستکهفالنينعمتشازحدگذشتهاست.اینواژهومشتقات
آنهشتباردرقرآنمجیدآمدهاست.اصلاینواژهدرکالمخدايسبحانواولیايخدایادنشده
مگربامالمتومّذمت.درآیاتقرآنکریم،مترفکسیاستکهدرلذتهایمادیغوطهورباشد،و
درنتیجهازامورمعنویرویگردانبوده،ودرانجاموظایفالهیغافلاست)مصطفوی،1360ش:ج1/
ص365(.ازآنجایيکهبسیاريازمتّنعمان،غرقشهواتوهوسهاميشوند،واژه»مترفین«درقرآنبه
معنيکسانيکهمستومغروربهنعمتشدهوطغیانکردهاند،آمدهاستکهمصداقآنغالبًاپادشاهان
وجبارانوثروتمندانمستکبروخودخواهميباشند؛آنهایيکهباقیامانبیاءبهدورانخودکامگیشان
پایاندادهميشدومنافعنامشروعشانبهخطرميافتادومستضعفانازچنگالآنهارهایيميیافتند.به
همیندلیل،باانواعحیلههاوبهانهها،بهتخدیروتحمیقمردمميپرداختند.امروزهنیز،بیشترینفساد
دنیاازهمین»مترفین«سرچشمهميگیرد)مکارمشیرازی،137۴ش:ج21/ص38(.واژه»بطر«نیزبا
زندگیاینقشرارتباطتنگاتنگيدارد.اینواژهبهمعنایتجاوزازحق،خروجازحالتاعتدال،ودرنهایت،

خروجازحقوطغیانآمدهاست)مصطفوی،1360ش:ج1/ص271(.

بخش دوم: اوصاف و ويژگیهاي طبقه مترف در قرآن:

 1-  انکارتوحید و معاد: 
بُوابِلَِقاءاآْلِخَرِةَوأَْتَرْفَناُهْم َِّذیَنَکَفُرواَوَکذَّ ِمنَقْوِمِهال قرآنکریمدراینبارهميفرماید:»َوَقاَلالَْمَلُ
اتَْشَربُوَن««)مؤمنون:33(؛»ولي اتَْأُکُلوَنِمْنُهَوَیْشَرُبِممَّ ْثُلُکْمَیْأُکُلِممَّ بََشٌرمِّ نَْیاَماَهَذاإاِلَّ ِفيالَْحَیاِةالدُّ
اشرافیان)خودخواه(ازقوماو)نوح(کهکافربودند،ودیدارآخرتراتکذیبميکردند،ودرزندگيدنیا
بهآناننازونعمتدادهبودیم،گفتند:اینبشرياستمثلشماازآنچهميخوریدميخوردوازآنچه
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مينوشیدمينوشد!)پسچگونهميتواندپیامبرباشد؟!«.
ازاستداللآنهاستکهگفتند:اومانندسایرمردماستچونمثلانسانميخوردومينوشد،
معلومميشودکهبرايانسانغیرازخوردنونوشیدنکهازخواّصحیواناتاستکمالوفضیلت
از دیگريسراغنداشتند.تنهاخوشبختيبشررادراینميدانستندکههمانندحیواناتدربهرهوري
انواعلّذاتآزادباشد)طباطبایی،137۴ش:ج15/ص۴2(.همانگونهکهقرآنکریمدروصفاینگونه
َِّذیَن ال نیزفرموده:»َو و َکاأَلنَْعاِم«)اعراف:179(؛»آنانهمچونچهارپایانند«. »ُأْولَـئَِک مردمفرموده
َکَفُرواَیَتَمتَُّعوَنَوَیْأُکُلوَنَکَماتَْأُکُلاألْنَْعاُم...«)محمد:12(؛»کافرانازمتاعزودگذردنیابهرهميگیرند

وهمچونچهارپایانميخورند..«.

2-  تقلیدکورکورانه از آئین گذشتگان خود: 
مترفینجوامعبههنگامخطرافتادناسبابعیشونوشوخوشگذرانيخویش،بدونتوجهبهمنطق
وبراهینوحیانِيپیامبرانالهي،ازسّنتهايمتحّجرگذشتگانخوددمميزدند:»َوَکَذلَِکَماأَْرَسلَْنا
ْقَتُدوَن«)زخرف: َّاَعلَیآثَاِرِهممُّ ٍةَوإِن َّاَوَجْدنَاآبَاءنَاَعلَیُأمَّ َقاَلُمْتَرُفوَهاإِن ننَِّذیٍرإاِلَّ ِمنَقْبلَِکِفيَقْرَیٍةمِّ
23(؛»واینگونهدرهیچشهرودیاريپیشازتوپیامبرانذارکنندهاينفرستادیممگراینکهثروتمندان
مستومغرورگفتند:ماپدرانخودخودرابرآیینییافتیموبهآثارآناناقتداميکنیم«.درآیهمورد
اینخاطرکه به آبادیهانقلکردهاست. توانگراناهل از را اّمة...« َوَجْدناعلي اینگفتاِر»اِنّا بحث،
طبعتّنعمونازپروردگي،انسانراوادارميکندازبارسنگینتحقیق،شانهخالينموده،دستبهدامن
تقلیدکورکورانهشود)طباطبایی،137۴ش:ج18/ص138(.همچنین،ازگفتارذکرشدهمعلومميشودکه
گرایشبهماّدیگريودنیاطلبيقدرتاندیشه)خرد(راتضعیف،وآدميرابهسمتتقلیدکورکورانهسوق
ميدهد)هاشمیرفسنجانی،1381ش:ج17/ص۴5(.ازاینکهدرجوامعشرکپیشه،تنهاسخنمرّفهان
ذکرگردیدهباآنکهاندیشهشرکمختصآناننبودهاست،ميتواناستفادهکردکهآنان،نقشاصليرا
درتعیینگرایشهايجامعهداشتهاند)هاشمیرفسنجانی،1381ش:ج17/ص۴5(.همچنین،ازاینآیه
استفادهميشودکهاشرافگرایيدرنسلآدميتأثیرميگذاردواخالقواعتقادآنانراطوريميسازد
کهدرمقاممخالفتباجریانهايبرخاستهازعقلووحيبرميآیندوهرسخنحقيراکهباهواهاي

نفسانيآنانهمسویينداشتهباشد،نميپذیرند.

3-  مالك و معیار قرار دادن ثروت و امکانات ماّدي: 
نعمت نازو )آنهاکهَمسِت بِیَن«)سبأ:35(؛»و بُِمَعذَّ نَْحُن َما َو أَْواَلًدا َو أَْمَوااًل أَْکَثُر نَْحُن َقالُوا »َو
بودند(گفتنداموالواوالدما)ازهمه(بیشتراست)وایننشانةعالقةخدابهماست(وماهرگزمجازات
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نخواهیمشد!«.

4-  ظلم و جرم: 
َِّذیَنَظلَُمواَْماُأْتِرُفواِْفیِهَوَکانُواُْمْجِرِمیَن«)هود:116(؛وآنانکهستمميکردند،ازتّنعم »َواتََّبَعال
وکامجویيپیرويکردندوگناهکاربودند)ونابودشدند(!«.ازجملة»کانوامجرمین«برميآیدکه
آن انجام در و کرده عادت بزهکاري و بهجرم که بودند مردماني لّذات، پیرو و مردمانخوشگذران

پافشاريميکردند)طبرسی،1372ش:ج5/ص309(.

5-  فسق و فجور طبقه مترف: 
ازخصوصّیاتدیگرمترفین،فسق،یعنيازحدوحقوقحّقهخارجشدناست:

تَْدِمیًرا«)اسراء: ْرنَاَها َفَدمَّ الَْقْوُل َعلَْیَها  َفَحقَّ ِفیَها َفَفَسُقواْ ُمْتَرِفیَها أََمْرنَا َقْرَیًة نُّْهلَِک أَن أََرْدنَا إَِذا »َو
16(؛»وهنگاميکهبخواهیم،شهرودیاريراهالککنیم،نخستاوامرخودرابراي»مترفین«)و
استحقاق و برخاستند بهمخالفت که داریم،سپسهنگامي بیانمي آنجا، ثروتمندانمستشهوت(

مجازاتیافتند،آنهارابهشّدتدرهمميکوبیم«.

بخش سوم: رويکرد اشراف و مرفهان بی درد در مقابل رهبران و مصلحان جامعه 
مترفیندرمواجههباپیامبرانومصلحانجامعه،انگشترویحکموتعلیمخاصینمیگذاشتند،
بلکهمیگفتندمابهتمامآنچهشمابرایآنکهمبعوثشدهایدکافریم.ازاینرو،شیوهمعمولآنان،
مخالفتباکلیهاقداماتپیامبرانومصلحاندرطولتاریخحیاتبشریبودهاست.اکنوننیزباکلیه
مظاهرونمادحقودینداریمخالفتمیورزند.دراینبارهمیخوانیم:»َوماأَْرَسلْنافيَقْرَیٍةِمْننَذیٍرإاِلَّ
َّابِماُأْرِسلُْتْمبِِهکاِفُروَن«)سبا:2۴(؛»ومادرهیچشهریهشداردهندهاینفرستادیمجز قاَلُمْتَرُفوهاإِن
آنکهخوشگذرانانآنهاگفتندمابهآنچهشمابدانفرستادهشدهایدکافریم«.آناندرمخالفتبارهبران،

هیچنکتهايراازنظردورنمیدارند.برخیازاقداماتآنانبهشرحذیلاست:

1. نسبت فساد به رهبران جامعه
اشرافومرفهانبیدرد،دربرابراقداماتموثرونفوذروزافزونرهبرانومصلحان،آنانرابهانواع
صفاتیکهخودبهآنمبتالهستند،متهممینمایند.مانند:افساد،گمراهی،قدرتطلبی،دروغگویی،
تغییردینمردم....فرعونوسرانقومشدربارهموسی)ع(چنینمیگفتند:»َوقاَلِفْرَعْوُنَذُرونيأَْقُتْل
الَْفساَد«)غافر:26(؛»وفرعون ُیْظِهَرِفياألْْرِض أَْن أَْو َلدیَنُکْم ُیَبدِّ أَْن أَخاُف إِنِّي َربَُّه لَْیْدُع َو ُموسی
گفتمرابگذاریدموسیرابکشمتاپروردگارشرابخواندمنمیترسمآیینشماراتغییردهدیادراین
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ِمْنَقْوِمِفْرَعْوَنأَتََذُرُموسیَوَقْوَمُهلُِیْفِسُدواِفياألْْرِضَوَیَذَرَکَو سرزمینفسادکند«.»َوقاَلالَْمَلُ
آلَِهَتَک«)اعراف:127(؛»وسرانقومفرعونگفتندآیاموسیوقومشرارهامیکنیتادراینسرزمین
ِمْن فسادکنندوموسیتووخدایانترارهاکند«.گاهینیزآنانراگمراهمعرفیمیکردند:»قاَلالَْمَلُ
َّالََنراَکفيَضالٍلُمبیٍن«)اعراف:60(؛وسرانقومنوحگفتندواقعاماتورادرگمراهیآشکاری َقْوِمِهإِن

میبینیم«.

2. نسبت ديوانگی و سفاهت به رهبران و مصلحان 
قومنوح)ع(برایجلوگیریازفعالیتاوچنینمیگفتند:»إِْنُهَوإاِلََّرُجٌلبِِهِجنٌَّةَفَتَربَُّصوابِِهَحتَّی
حیٍن«)مومنون:25(؛»اونیستجزمردیکه]نوعی[دیوانگیبهاوست؛بنابرایننسبتبهاوتامدتی
َّذیَن ال منتظربمانید]کهبمیردیاازدیوانگیرهایییابد[«.قومهود)ع(نیزچنینمیگفتند:»قاَلالَْمَلُ
َّالََنُظنَُّکِمَنالْکاِذبیَن«)اعراف:66(؛»اشرافوسرانقومشکه َّالََنراَکفيَسفاَهٍةَوإِن َکَفُرواِمْنَقْوِمِهإِن

کافربودندگفتند:ماتورادرسبکمغزیونادانیمیبینیموتوراازدروغگویانمیپنداریم!!«.

3. استکبار 
روحیهاستکباریکهقرآن،آنرابهعنواناصلیترینعاملانحرافبشرمعرفیمینماید،ازویژگی
هایبارزاشرافومرفهانبیدرددرمواجههبارهبرانومصلحاناست.آنانعاملگمراهیدیگرانو
مانعرشدوآگاهیانسانهایضعیفهستند.آناندراجرایسیاستسلطهواستثمارمردم،باایجادشک
وتردیدمانعپیوستنمردمبهجریانحقمیشوند؛وازسویدیگر،سّدراهمصلحانورهبرانمی
صالِحًاُمْرَسٌل َّذیَناْسَتْکَبُرواِمْنَقْوِمِهلِلَّذیَناْسُتْضِعُفوالَِمْنآَمَنِمْنُهْمأَتَْعلَُموَنأَنَّ ال شوند:»قاَلالَْمَلُ
َّابِماُأْرِسَلبِِهُمْؤِمُنوَن«)اعراف:75(؛اشرافوسرانقومشکهتکّبروسرکشیمیورزیدند ِمْنَربِِّهقالُواإِن
بهمستضعفانیکهایمانآوردهبودند،گفتند:آیاشمایقینداریدکهصالحازسویپروردگارشفرستاده

شده؟گفتند:بهطوریقینمابهآیینیکهفرستادهشدهمؤمنیم«.

4. برتری جويی
مرفهانبیدردسعیمیکنندامکاناتخودرابهرخدیگرانکشیدهوآنراوسیلهبرتریجوییقرار
دهند.ازطرفی،جمعشدنافرادطّماعوچاپلوسدرکنارخودرانیز،دلیلبرنفوذخویشدردلهاقرارمی
نََفراً«)کهف:3۴(؛»:منمالوثروتماز دهند.اینهماناستکهقرآنباجمله»أَنَاأَْکَثُرِمْنَکمااًلَوأََعزُّ
توبیشتراستوازجهتنََفراتنیرومندترم«بیانکردهاست.درموردبرتریجوییفرعونواطرافیانش
أَْرَسلْناُموسیَوأَخاُههاُروَنبِآیاتِناَوُسلْطاٍنُمبیٍنإِلیِفْرَعْوَنَوَماَلئِِهَفاْسَتْکَبُرواَوکانُوا آمدهاست:»ُثمَّ
َقْومًاعالیَن«)مومنون:۴6و۴5(؛»سپسموسیوبرادرشهارونرابامعجزاتوآیاتخودودلیلیروشن
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فرستادیم،بهسویفرعونوسرانواشرافقومش،پستکّبرورزیدند؛وآنانقومیبرتریجوبودند«.

5-افتخار به گذشته 
اشرافومرفهانبیدرد-ویاهرکسیکهروحیاتآنانراداشتهباشد-بههنگامبهخطرافتادن
زیر را زمینههایخوشگذرانی،شیوهرهبرانومصلحان نامشروعوکاهش اسبابکسبدرآمدهای
سوالمیبرندوازنکاتمثبتوشیوههایرایجحکومتهایگذشتهسخنمیگویند.همچنانکهبا
پیامبرانومصلحانپیشینچنینمیکردند.دراینموردمیخوانیم:»َوَکذلَِکماأَْرَسلْناِمْنَقْبلَِکفي
َّاَعلیآثاِرِهْمُمْقَتُدوَن«)زخرف:23(:»]پیروی ٍةَوإِن َّاَوَجْدناآباَءناَعلیُأمَّ َقْرَیٍةِمْننَذیٍرإاِلَّقاَلُمْتَرُفوهاإِن
کورکورانهوجاهالنهمخصوصایناننیست[وبههمینگونهپیشازتودرهیچشهریبیمدهندهای
نفرستادیم،مگرآنکهسرانخوشگذرانومستومغرورشگفتند:ماپدرانمانرابرآیینییافتیموما
همحتمًابهآثارشاناقتدامیکنیم«.درنمونههایدیگر،فرعوندرمقابلموسی)ع(میگفت:»موسی
میخواهدشماراازسرزمینتانبیرونکند؛اینک]دربارهاو[چهرأیونظریمیدهید؟«)اعراف:110(.
گاهیاحساساتمذهبیمردمخودراتحریکنموده،میگفت:»منمیترسمدینشماراتغییردهد،یا

دراینسرزمینفسادوتباهیبهبارآورد!«)غافر:26(.

بخش چهارم: ابزارهای تبلیغاتی اشراف و مرفهان بی درد
شیوةمعمولپیروانباطلدرمواجههباجریانحق،استفادهازابزارهاییاستکهخودچارچوب
ذهنیخودرابراساسهمانهاشکلدادهاندونگرششانبهرهبرانالهینیزازهمانمنظرمیباشد.
َیْعَمُلَعلیشاِکلَتِِه«)اسراء:8۴(؛بگو:هرکسبر چنانکهقرآنکریمدراینموردمیفرماید:»ُقْلُکلٌّ

پایهخلقوخویوعادتهایاکتسابیخودعملمیکند«.
برخیازابزارهایتبلیغاتیاشرافگرایانومرفهانبیدردعلیهرهبرانومصلحانبرایمنفعل

ساختنآنان،بهشرحزیراست:

1. تکذيب: 
بُوا َّذیَنَکذَّ َّذیَنَمَعُهِفيالُْفلِْکَوأَْغَرْقَناال بُوُهَفَأنَْجْیناُهَوال دربارةروشقومنوح)ع(آمدهاست:»َفَکذَّ
َُّهْمکانُواَقْومًاَعمیَن«)اعراف:6۴(؛»پساوراتکذیبکردند،ماهماووکسانیکهدرکشتی بِآیاتِناإِن
همراهشبودند،نجاتدادیموکسانیکهآیاتماراتکذیبکردند،غرقنمودیم؛زیراآنانگروهی
َّالََنُظنَُّکِمَنالْکاِذبیَن«)اعراف: َّالََنراَکفيَسفاَهٍةَوإِن َّذیَنَکَفُرواِمْنَقْوِمِهإِن ال کوردلبودند«.»قاَلالَْمَلُ
66(؛اشرافوسرانقومشکهکافربودندگفتند:ماتورادرسبکمغزیونادانیمیبینیموتورااز

دروغگویانمیپنداریم!!«.
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2. تهمت:  
تهمتیعنیعیبیکهشخصمتهمنداشتهباشد،ولیبهاونسبتدهند.آنانانواععیبهارابه
60(؛ ُمبیٍن«)اعراف: َضالٍل في لََنراَک َّا إِن َقْوِمِه ِمْن  الَْمَلُ »قاَل دهند: می نسبت رهبران و پیامبران

»اشرافوسرانقومشگفتند:مسلمًاماتورادرگمراهیآشکارمیبینیم!«.

3. اتهام قدرت طلبی: 

مرفهانبیدرددرمواجههبارهبرانومصلحانجامعه،ابتدامقاممعنویآنانرامنکرمیشدند
وآنانرابهجهتبشربودنشانبهسطحخودتنزلمیدهند.وباتوجهبهفعالیتهایشبانهروزی
رهبران،آنانراافرادیسلطهجوکهبرایتسلطوحکومتبرمردمکوششمیکنند،معرفینمودهو
سخنانآنانراازمبدأومعاد،وسایرآموزههایدینی،مقدمهایبرایرسیدنبهاینمقصودنشانمی
َلَعلَْیُکْم«)مومنون:2۴(؛ َّذیَنَکَفُرواِمْنَقْوِمِهماهذاإاِلَّبََشٌرِمْثُلُکْمُیریُدأَْنَیَتَفضَّ ال دهند:»َفقاَلالَْمَلُ
»پسسرانواشرافقومشکهکافربودند،گفتند:اینجزبشریمانندشمانیستکهمیخواهدبرشما

برتریجوید«.

4. مجادله: 
جدالبهمعنایاستحکامکالماستتاشخصبتواندآنرابدونتوجهبهحقوحقیقتبهکرسی
ْیُتُموها بنشاند)مصطفوی،ج2/ص65(.هود)ع(بهاشرافقومخودمیگفت:»أَُتجاِدلُونَنيفيأَْسماٍءَسمَّ
ُبِهاِمْنُسلْطاٍنَفانَْتِظُرواإِنِّيَمَعُکْمِمَنالُْمْنَتِظریَن«)اعراف:71(؛»آیادربارهی َلاهللَّ أَنُْتْمَوآباُؤُکْممانَزَّ
نامهاییکهخودوپدرانتان)برایبتها(نامگذاریکردهایدوخداوند)حقانیت(آنهابرهانینفرستاده

بامنمجادلهمیکنیدپسمنتظرباشیدکهمنهمباشماازمنتظرانم«.

5. تحقیر: 
ازآنجاکهدرنظرمترفین،مقیاسشخصیتافرادتنهابهزروزوراست،طرفدارانحاکمیتدینیو
تعالیمآسمانیراکههمانطبقهمستضعفجامعههستند،افرادیپستوحقیروظاهربین،بهشمارمی
آورند.قرآنکریمدرآیاتمختلفیبهاسلوباستداللمترفینبرایتحقیرپیامبران)ع(وایمانآورندگان
َّذیَنَکَفُرواِمْنَقْوِمِهمانَراَکإاِلَّبََشراًِمْثلَناَومانَراَکاتََّبَعَکإاِلَّ ال بهآنها،اشارهمینمایند:»َفقاَلالَْمَلُ
أِْيَومانَریلَُکْمَعلَْیناِمْنَفْضٍلبَْلنَُظنُُّکْمکاِذبیَن«)هود:27(؛»اشرافوسران َّذیَنُهْمأَراِذلُناباِدَيالرَّ ال
کافرقومشگفتند:ماتوراجزبشریمانندخودنمیبینیم،وکسیراجزفرومایگانکهنسنجیدهوبدون
اندیشهازتوپیرویکردهباشندمشاهدهنمیکنیم،وبرایشماهیچبرتریوفضیلتیبرخودنمیبینیم،
بلکهشمارادروغگومیپنداریم«.درآیهدیگری،سیاستهویتزداییوشخصیتزداییفرعونیانچنین
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َُّهْمکانُواَقْومًافاِسقیَن«)زخرف:5۴(؛»پساوقومش َقْوَمُهَفَأطاُعوُهإِن بهتصویرکشیدهاست:»َفاْسَتَخفَّ
راسبکمغزشمرد]وآنانراباوسوسهواغواگریفریفتوخوارشانکرد[درنتیجهازاواطاعتکردند؛

زیراآنانمردمیفاسقونافرمانبودند«.

6. تمسخر و استهزا: 
یکیازاقداماتاشرافومرفهانبیدرددررویاروییبارهبرانومصلحان،بهمسخرهگرفتنتعالیم،
توصیههاوعملکردآنهاست.کاریکهغالباباطلگرایان-همچونمعاصرانموسی-بهآنمتوسل
َّانَْسَخُرِمْنُکْم ِمْنَقْوِمِهَسِخُرواِمْنُهقاَلإِْنتَْسَخُرواِمنَّاَفإِن َعلَْیِهَمَلٌ میشدند:»َوَیْصَنُعالُْفلَْکَوُکلَّماَمرَّ
َکماتَْسَخُروَن«)هود:38(؛»و]نوح[کشتیرامیساختوهرگاهگروهیاز]اشرافوسرانِ[قومشبراو
عبورمیکردند،اورابهمسخرهمیگرفتند.گفت:اگرشمامارامسخرهمیکنید،مسلمًاماهمشمارا]به

هنگامپدیدآمدنتوفان[همانگونهکهمارامسخرهمیکنید،مسخرهخواهیمکرد«.

7. مغالطه: 
ازآنجاکهانسانفطرتاخواهانحقاستوباطلرانمیپذیرد،اهلباطلسخنخودرادرلفافهای
ازحقبیاننمودهوبهآنظاهرحقمیدهندتاعامهمردمسخنانآنانراپذیرفته،وبدینوسیلهعده
ایرادرکنارخودداشتهباشند.قرآندرمواردمتعددیبهایننوعازاستداللباطلگرایان٪کهازیک
َّذیَنَکَفُروا ِمْنَقْوِمِهال مقدمهحقودیگریباطل،نتیجهباطلیمیگیرند-اشارهمینماید:»َوقاَلالَْمَلُ
ا اتَْأُکُلوَنِمْنُهَوَیْشَرُبِممَّ نْیاماهذاإاِلَّبََشٌرِمْثُلُکْمَیْأُکُلِممَّ بُوابِلِقاِءاآْلِخَرِةَوأَْتَرْفناُهْمِفيالَْحیاِةالدُّ َوَکذَّ
َُّکْمإِذاًلَخاِسُرون«(مومنون:33-3۴(؛»وازسرانواشرافقومش تَْشَربُوَنَولَئِْنأََطْعُتْمبََشراًِمْثلَُکْمإِن
کهکافربودندودیدارآخرتراتکذیبمیکردند،وآنانرادرزندگیدنیاازوسایلوابزارمادیفراوانی
برخوردارکردهبودیم،گفتند:اینجزبشریمانندشمانیستکهازآنچهشمامیخوریدمیخورد،واز
آنچهشمامیآشامیدمیآشامد.وبیتردیداگربشریمانندخودرااطاعتکنید،یقینًازیانکارید«.درآیه
فوق،صغرایقیاسچنیناست:»پیرویانسانازفردیکهدرعقایدوافکارهمسطحاوباشدکاری
لغوبیهودهاست«.کبرایباطلقیاسنیز،بدینصورتاست:»مشابهتدرخوردنوآشامیدندلیلبر
مشابهتجنبههایروحیومعنویاست«.ونتیجهایکهازآنمیگیرندعبارتپایانیآیه،یعنی:»َو

َُّکْمإِذاًلَخاِسُرون«میباشد. لَئِْنأََطْعُتْمبََشراًِمْثلَُکْمإِن

8. تهديد: 
اشرافمتکبرهمانندسایرمتکبرانمغرور،هموارهرویزوروقدرتخویشتکیهمیکنندوبهتهدید
دیگران-خصوصاکسانیراکهیوغبردگیآنانرابرنمیتابند-میپردازند.اشرافقومشعیبنمونه
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َّذیَنآَمُنوا َّذیَناْسَتْکَبُرواِمْنَقْوِمِهلَُنْخِرَجنََّکیاُشَعْیُبَوال ال بارزاینتهدیدوناامنیهستند:»قاَلالَْمَلُ
فيِملَّتِناقاَلأََولَْوُکنَّاکاِرهین«)اعراف:82(؛»اشرافوسرانقومشکه]از َمَعَکِمْنَقْرَیتِناأَْولََتُعوُدنَّ
پذیرفتنحق[تکّبرورزیدند،گفتند:ایشعیب!مسلمًاتووکسانیراکهباتوایمانآوردهاندازشهرمان
بیرونمیکنیمیااینکهبیچونوچرابهآیینمابازگردید.گفت:آیاهرچندکهنفرتوکراهت]ازآن

آیین[داشتهباشیم؟!«.

بخش پنجم:کنش های اجتماعی اشراف و مرفهان بی درد

1. افتخار به ثروت:  
بیَن«)سبا:35(؛وگفتندماداراییوفرزندانمانازهمه »َوقالُوانَْحُنأَْکَثُرأَْموااًلَوأَْوالداًَومانَْحُنبُِمَعذَّ
بیشتراستوماعذابنخواهیمشد«.اشرافومرفهانبیدردازسویی،مالوثروتفراوانونیروی
انسانیتحتامرخودرانتیجهیعلموتدبیر،ودوراندیشیخوددانسته،وازسویدیگرآنرادرمواجهه
بارهبرانآسمانیومصلحان،دلیلیبرعنایتخداوند،ونشانهمقامومنزلتواالدرنزداومیدانندوگویند
اگرمامطروددرگاهاوبودیماینهمهنعمتبهماارزانیداشتهنمیشد.وباایناستدالل،آبادیدنیای
خویشرادلیلروشنیبرآبادیآخرتخودمیدانند.حضرتنوح)ع(نیزباتوجهبهپیامدهایزیانباراین
ََّکآتَْیَت نگرشوآثارمنفیآنبرافکارواندیشهمردم،شکوهبهدرگاهخداوندمیبرد:»َوقاَلُموسیَربَّناإِن
ََّنااْطِمْسَعلیأَْموالِِهْم«(یونس:88(؛ نْیاَربَّنالُِیِضلُّواَعْنَسبیلَِکَرب ُهزیَنًةَوأَْموااًلِفيالَْحیاِةالدُّ ِفْرَعْوَنَوَمَلَ
»وموسیگفتپروردگاراتوبهفرعونواشرافشدرزندگیدنیازیورواموالدادهایپروردگاراتا)خلق
را(ازراهتوگمراهکنند.پروردگارااموالشانرانابودکن«.استداللقارون،زبانحالهمهثروتمندانعیاش
ََقْدأَْهلََکِمْنَقْبلِِهِمَن اهللَّ َّماُأوتیُتُهَعلیِعلٍْمِعْنديأََولَْمَیْعلَْمأَنَّ است.دراینبارهمیخوانیم:»قاَلإِن
ًةَوأَْکَثُرَجْمعًاَوالُیْسَئُلَعْنُذنُوبِِهُمالُْمْجِرُموَن«)قصص:87(؛»)قارون(گفت: ِمْنُهُقوَّ الُْقُروِنَمْنُهَوأََشدُّ
مناینهارادرنتیجهدانشخودیافتهامآیاویندانستکهخدانسلهایراپیشازاونابودکردکهازاو

نیرومندترومالاندوزترولیمجرمانرانیازیبهپرسیدهشدنازگناهشاننیست«.

2. ايجاد خوف و فتنه: 
آنانهمواره،پیروانرهبراندینیراباتهدیدوارعابوشکنجهمواجهمیسازند:»َفماآَمَنلُِموسی
َُّهلَِمَن ِفْرَعْوَنلَعاٍلِفياألْْرِضَوإِن یٌَّةِمْنَقْوِمِهَعلیَخْوٍفِمْنِفْرَعْوَنَوَماَلئِِهْمأَْنَیْفتَِنُهْمَوإِنَّ إاِلَُّذرِّ
الُْمْسِرفیَن«)یونس:83(؛»سرانجامکسیبهموسیایماننیاوردمگرفرزندانیازقوموی،درحالیکهبیم
داشتندازآنکهمبادافرعونوسرانآنهاایشانراآزاررسانندودرحقیقتفرعوندرآنسرزمینبرتری

جویوازاسرافکارانبود«.
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3. تصمیم سازی: 
آنانهموارهآرایخودرابهدیگرانتحمیلمیکنندچنانکهاشرافدربارفرعون،نسبتبهفرعون
َیْأتَِمُروَنبَِکلَِیْقُتُلوَکَفاْخُرْج الَْمَلَ چنینمیکردند:»َوجاَءَرُجٌلِمْنأَْقَصیالَْمدیَنِةَیْسعیقاَلیاُموسیإِنَّ
إِنِّيلََکِمَنالنَّاِصحیَن«)قصص:20(؛»وازدورافتادهتریننقطهشهرمردیدواندوانآمدوگفت:ای
موسیسرانقومدربارهتومشورتمیکنند،تاتورابکشندپسازشهرخارجشومنجّداازخیرخواهان
توام«.قرآندرآیهدیگر،بهعملکرداشرافومرفهانبیدرد،درتحمیلآرایخودبرسایرین،چنیناشاره
هذالََشيٌْءُیراُد«)ص:6(؛»وبزرگانشان ِمْنُهْمأَِناْمُشواَواْصبُِرواَعلیآلَِهتُِکْمإِنَّ مینماید:»َوانَْطلََقالَْمَلُ
روانشدندوگفتندبرویدوبرخدایانخودایستادگینماییدکهاینامرقطعاهدفماست«.»قالُواأَْرِجْه
َوأَخاُهَوابَْعْثِفيالَْمدائِِنحاِشریَن«)شعرا:36(؛»گفتنداووبرادرشرادربندداروگردآورندگانرابه

شهرهابفرست«.

4. گمراه ساختن مردم: 
ستمگرانوتبهکارانبرایتضمینثباتودوامقدرتخودچارهایجزدخلوتصرفدرباورهای
مردموتغییردیدگاههایآنانندارند،تابتوانندبهدنبالآن،اقتدارشانراتضمیننمایند،چراکهمیزاندوام
هرسلطهایبهمقدارتاثیرآندرافکارعمومیبستگیدارد.ازاینرو،مترفینباسوءاستفادهازقدرتو
ثروتخودسعیمینمایندحقانیتسلطهخودرابهمردمبباورانند.آنانبدینوسیلهضمنشستشویمغزی
ََّکآتَْیَتِفْرَعْوَن مردم،آنانراگمراهساختهتاازاینطریق،زبونوبردهخودسازند:»َوقاَلُموسیَربَّناإِن
نْیاَربَّنالُِیِضلُّواَعْنَسبیلَِک«)یونس:88(؛»وموسیگفت:پروردگاراتوبه ُهزیَنًةَوأَْموااًلِفيالَْحیاِةالدُّ َوَمَلَ

فرعونواشرافشدرزندگیدنیازیورواموالدادهایپروردگاراتاخلقراازراهتوگمراهکنند«.

5. عصیان و سرکشی: 
اشرافومرفهانبیدردباتوجهبهزندگیاشرافیوپرنازونعمتیکهدارندتمایلبهعصیانوآزادی
بیقیدوشرطبرایهرگونهکامجوییوبهرهگیریازلذائذحیوانیدارند.پرواضحاستکهآنانحسابرسی
روزقیامترامانعمهمیدراینراهمیدانند،بهگونهايکهموجبسلبآرامشوجدانشانمیشود.از
سویدیگر،فراهمساختنچنانزندگیاي،بدوناستثماروغصبحقوقدیگرانممکننیست،عالوهبر
آن،الزمهزندگیاشرافیوکامجوییوبهرهگیریازهمهلذائذ،ارتکاببرخیازگناهانواصراربرآنهارا
بهدنبالدارد.ازاینرو،برایسهولتکاروآرامشوجدان،معادراانکارمینمایند.قرآنکریمطیآیات
وَنَعلَیالِْحْنِثالَْعظیِمَو متعددیفرایندانکارمعادراتوسطمترفینچنینبیانمیفرماید:»َوکانُواُیِصرُّ
َّالََمْبُعوُثوَن«)واقعه:۴6و۴7(؛اینانبودندکهپیشازاینناز کانُواَیُقولُوَنأَإِذاِمْتناَوُکنَّاُترابًاَوِعظامًاأَإِن
پروردگانبودند،وبرگناهبزرگپافشاریمیکردند،ومیگفتندآیاچونمردیموخاکواستخوانشدیم

واقعاباززندهمیگردیم«.
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نتیجه گیری
پسازتبینتفکر،عملکردوموضعگیریاشرافومرفهانبیدرددرمقابلپیامبرانومصلحان
جامعهدرمییابیمکههماکنوننیزجوامعانسانیازاینگروهخالینیست.خوشگذرانیوعیاشی
درقشرعظیمیازملتهاودولتهاوجوددارد.ثروتهایکالن،کهچیزیجزدسترنجمحرومان
ومستضعفاننیست،بهوسیلهاقلیتیازمردمجامعه،صرفعیاشیوتجمالتمیشود.اینامر،
عالوهبرضررهایفردیکهداردمنابعطبیعیراکهمتعلقبههمهمردمجامعهاست،درمعرض
نابودیقرارمیدهد؛وازطرفیشیوعاخالقرفاهطلبی،توانهرگونهمقابلهراازملتهاسلبمی
نماید.بیگانگانرابرایتصاحبمنابعجامعهبهطمعمیاندازد.وآنانرامطیعقدرتهایبزرگ
ساخته،جامعهرادرسراشیبیسقوطقرارمیدهد.هرچندکهقدرتهایبزرگجهانینیزازعاقبت
دردناک»اتراف«بیبهرهنمیمانند،باچپاولثروتهایمحرومان،بهعیاشیوعیشونوشخود
وسعتمیبخشند.اینخودظلمآشکاراستونتیجهظلمنیزهماناستکهقرآنکریمفرموده
است:»َوَکْمَقَصْمناِمْنَقْرَیٍةکانَْتظالَِمًةَوأَنَْشْأنابَْعَدهاَقْومًاآَخرین«؛»وچهبسیارازشهرهاییکه

]اهلش[ستمکاربودند،درهمشکستیم،وپسازآنانقومیدیگرپدیدآوردیم«)انبیاء:11(.
بهطوراجمال،میتوانبرخيسازوکارهایمهارمترفین)مرفهانبیدرد(راچنینبرشمرد:

1.توزیععادالنهسرمایهوجلوگیریازتمرکزوتکاثرثروت،رفاهزدگیهایمالیافرادومهار
سرمایههایکالن

2.تاکیدبرعدالت،بهعنوانرمزبقاءوضامنثباتوامنیتجامعه،وعینیکردنآندرامور
اقتصادیمردم

3.توجهویژهبهفریضهایمانیامربهمعروفونهیازمنکر
۴.جلوگیریازاسرافوتبذیروتوصیهبهمیانهرویوزندگیمدبرانهاقتصادی

5.تاکیدبراصلکرامتوارزشواالیهمهمردمومخالفتباهرگونهتعدیبهاینموهبتالهی
6.پندگیریازفرامینقرآنکریمدرجلوگیریازرفتارهایامنیتستیز.

کتابنامه 
1.قرآن کريم.

2.ابنزکریا،فارس.)1005ق(،مقايیس،بیروت:اعلمی.

3.راغباصفهانی،حسینبنمحمد،)1۴18هق(، مفردات الفاظ قرآن،بیروت:اعلمی.

۴.طباطبائي،محمدحسین.)137۴ش(،تفسیر المیزان،ترجمهسیدمحمدباقرموسويهمداني،قم:دفترانتشارات
اسالميجامعهمدرسینحوزهعلمیه.
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5.طبرسي،ابوعليفضلبنحسن،)1372ش(، مجمع البیان في تفسیر القرآن،تهران:ناصرخسرو.
6.فراهیدی،خلیلبناحمد.)1۴2۴ق(،العین،بیروت:اعلمی.
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8.مکارمشیرازي،ناصر.)137۴ش(،تفسیر نمونه،تهران:دارالکتباالسالمّیه.
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