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چکیده
مقاله حاضر برای مقایسه معیارهای جامعهشناسي با معیارهای قرآنی در دستهبندی گروهها ،تعیین
انواع گروههای موافق و مخالف با معیارهای قرآنی و ارائه راهکارهايي در جهت الگوبرداری نسل جوان از
رفتارهای گروههای موافق با معیارهای قرآن ،به مطالعه تطبیقی معیارهای گروهبندی در جامعهشناسي
و قرآن کریم میپردازد.
روش بررسی ،توصیفی با رويكرد تحليل محتوا و نمونه مورد مطالعه3 ،جزء ا ّول قرآن کریم است .نتایج
بررسي نشان داد که معيار جامعهشناسي در دستهبندی گروهها ،بر عوامل اجتماعي تاکید دارد ،در حالي
كه گروهبندی در قرآن کریم بر اعتقادات ديني و انتخاب راه و مسير زندگي استوار است.
براساس معيارهاي قرآني ،گروهها در يك دستهبندي كلي به دو گروه موافق و مخالف با اعتقادات ديني
و راه الهي قرار میگيرند؛ همچنين هر يك از ايندو گروه ،به چند زیرگروه دستهبندي ميشوند.
نتیجه آنکه آموزش ویژگیهای رفتاری گروههای موافق با ارزشها و معیارهای قرآنی به نسل جوان
مهمترین راهکار الگوبرداری برای آنهاست.
کلید واژهها :گروههای قرآنی ،معیارهای قرآنی ،معیارهای جامعهشناختی ،رویکرد جامعهشناسانه.
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 -1مقدمه
مکاتب فراوانی در طول تاریخ بشر ،برای پاسخگویی به سؤاالت انسانی -اجتماعی ،شکل گرفته و در
همین راستا نیز فرصتها و تهدیدهایی را خلق کردهاند .از عصر نزول قرآن و جاری و ساری شدن دین
اسالم در جامعه تا به امروز در جهان و دنیای اسالم ،تحوالت ژرفی رخ داده است و موضوعات فراوانی
چهره نموده ،که الزم است برای اندیشه و تفکر ،دست مایه تأمل و تدبر قرار گیرد .تحوالتی چون از
جاکندگی زمان و مکان(گیدنز 21 :1990 ،و کسل ،)44-46 :1383 ،هجمه اطالعات و ارتباطات و
تشکیل دهکده جهانی و شکلگیری جامعه جهانی و نابرابریهای اقتصادی(والرشتاین1974 ،و)1979
و پیدایش جامعه مخاطرهآمیز و مدرنیته(بک )10 :1992 ،که در درون خود شاهد ظهور و بروز مسائلی
است که انسان را مات و مبهوت در حل آنها و در چرخه نابرابریهای سیاسی(کاردوزو1972 ،و فرتادو،
 1984و مانک  )1986 ،سرگردان و ناتوان کرده است .این مخاطرات تا اندازهی زیادی توسط منابع ثروت،
در جامعهی مدرن ایجاد شدهاند(فیترستون1990 ،؛ رابرتسون )1992 ،و مانند ثروت از الگوی طبقاتی
پیروی میکنند و انواع گوناگون مخاطرات ناگوار را با خود به همراه میآورد(بک .)35 :1992 ،بهنظر
میرسد دوری و جدایی انسان از معنویت و اعتقادات دینی از علل تشدید کننده این مخاطرات باشد و
گروههای انسانی بیش از هر نهاد دیگری در معرض این مخاطرات قرار میگیرند .از سوی دیگر جوانان با
زندگی در همین گروههای انسانی است که هویت خود را میسازند.
در عصر جدید با رشد مکاتب متنوع و تبلیغات رسانههای فراملی ،در جوانان جوامع اسالمی نابسامانیهای
هویتی ایجاد شده است که بیش از هر زمانی به تمهید الگویی مناسب برای هویتگیری آنها احساس
میشود.
مهمترین راه چاره برای فهم درست این چالشها و مدیریت خالق و سازنده توانمندیها؛ اندیشه و
استعانت از کتاب خداست .این نوشتار بر آن است با استفاده از روش علمی از قرآن کریم ،برای پاسخگویی
به سؤاالت ارکان و نهادهای اصلی زندگی جمعی بشر ،مدد جوید.
جامعهشناسان برای دستهبندی گروهها براساس معیارهای خاص تالش کردهاند ،مانند دستهبندی
براساس تعداد ،گستره ،پخش ،آهنگ ،اندازه ،دوام و غیره(بالندیر1974 ،؛ کوئن1373 ،؛ تنهایی1379 ،؛
عضدانلو1386 ،؛ گورویج ،)1356 ،اما دستهبندی گروهها براساس معیارهای دینی در جامعهشناسی دچار
یک گسل و شکاف میباشد .گروه از مفاهیم اجتماعی است و جامعهشناسان برای تبیین آن کمتر به
معیارهای اعتقادی و باور دینی مبتنی بر قرآن پرداختهاند .اگر چه معیارهای قرآنی ارزشی است و ریشه
در اعتقادات افراد دارد و معیارهای جامعه شناختی عام و تجربی هستند.
همچنین امروزه ،نواندیشی بیش از هر زمان دیگری ضروری است .گرچه اندیشمندان اسالمی به
معیارهای قرآنی توجه بسیاری کردهاند ،اما تاکنون در جامعهشناسی چنین تالش علمی صورت نگرفته
و هنوز جای الگوهای سازندهای که از قرآن استخراج شده باشد و برای جوان امروز به عنوان گروه مرجع
کاربرد داشته باشد ،خالی است .با توصیفی که گذشت ،این پژوهش درصدد است تا با روش علمی و
رویکرد جامعهشناسانه در قرآن کریم غور کند و گامی هر چند ناقابل ،اما ارزشمند در جهت بومی سازی
متون علوم انسانی با تاکید بر راهکارها بردارد و دامنه تحقیق را گسترش دهد .لذا سؤال اساسی این است
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که در جامعهشناسی و قرآن کریم ،گروهها بر اساس چه معیاری دستهبندی میشوند؟ و چه راهکاری
برای الگوبرداری جوان و ساختن هویت آنها میتوان ارائه داد؟
-1-1ضرورت و اهم ّیت مسأله
بشر امروز در گیرودا ِر ساختههای صنعتی خود آنچنان گرفتار آمده و در گرداب بیهویتی ناشی از
مدرنیته فرو رفته که فراموش کرده کتاب و راهنمایی بزرگ برای نظمبخشی به زندگی او نازل شده است.
کسب معرفت در حوزههای اساسی اجتماعی از مکاتبی که ساخته ذهن و اندیشه بشر سوسیال لیبرال
قرن هفده به بعد است ،گستره اندیشه بشر را محدود و در درون دیوارهای آهنین خارداری محبوس
ساخته که بهسختی توان رهایی از بحرانهای عصر مدرن را برایش امکان پذیر میسازد .قرآن را وانهادن
و از کالم خالق هستی دور شدن ،انسان را به دنیای محدود و افق بستهای وارد میسازد که انجامش،
ناپایداری کانون خانواده و عدم تعادل سیاسی و بحران اقتصادی است.
نسل تربیت شده در فرهنگ منیتها و خودخواهیها با قرارگرفتن در عرصه رقابتهای ویرانگر هویت
انسانی و افزودن سرمایه برای تسلط و غارت فرهنگی و چپاول داشتهها و انباشتههای همنوعان ،دیگر
توان اندیشه درباره دنیایی سوای آنچه به او دادهاند ،ندارد .در این حالت این انسان مدرن درمانده دست به
دامان مکاتبی دراز میکند که با ظاهری فریبنده همان افکار گذشته را با رنگ و لعابی تازه به ذهنش فرو
میکند .حال اگر این نسل تشنه حقیقت ،مبانی را از قرآنکریم بگیرد ،مسیرش غیر از مسیری خواهد
شد که امروز درگیر آن است .او میتواند به کمال و سعادت خود و جامعه باهم بیندیشد و برای فردایی
بهتر و سعادتمند1تر برنامهریزی کند و نظر را از نظریهپرداز حقیقی بگیرد .این انسان الهي است ،دیگر
انبوهه تنها (( )Lonely crowdساروخانی )54 :1371 ،نیست که در ازدحامها گم شود؛ زیرا برای زندگی
سعادتمندانهاش طرحی روشن دارد.
این پژوهش نيز قصد دارد تا تعالیم ارزنده قرآن را شاهراه حرکت خود قرار دهد و در دنیای جامعهشناسی،
فضای دیگری باز کند .فضایی که هنوز در افکار و اندیشه برخي ،محکوم به عرفی شدن است و دین
پاسخی برای نیازهای امروز بشر ندارد .درحالی که این افکار غلط مانند غل و زنجیرهایی است که افکار
بشر را در خود محبوس کرده و دین را ناتوان از پاسخگویی قلمداد میکند.
 -2-1اهداف
این پژوهش قصد دارد تا از زبان شارع مقدس ،در 3سوره ا ّول قرآن ،به مسائل زير دست یابد.
 -1معیارهای جامعهشناسی در دستهبندی گروهها
 -2معیارهای قرآنی در دستهبندی گروهها در سورههای حمد و بقره و آلعمران
 -3ويژگيهاي گروههاي همنوا و ناهمنوا با معیارهای قرآنی در دو سوره بقره و آلعمران
 -4راهکار در زمینه الگوبرداری نسل جوان از رفتارهای گروههای همنوا با معیارهای قرآنی
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 -3-1روش تحقيق يا متدولوژي
روش توصیفی از نوع تحليل محتوا و ابزار گردآوری اطالعات ،فيشبرداري و پرسشنامه معکوس میباشد.
به این معنا كه محتوا و پاسخ(آیات قرآنی) در دسترس محقق ميباشد که با مراجعه به آن به سؤاالتش
پاسخ ميدهد(ساروخاني .)120 :1371 ،قلمرو مطالعه ،سه سوره ا ّول قرآن شامل سوره حمد(مکی) و
سوره بقره و آلعمران(مدنی) میباشد.
-2ادبیات نظری تحقیق
معیارهای دستهبندی در گروههای انسانی در جامعهشناسی و قرآن کریم باهم منافاتی ندارند بلکه
تفاوتهایی دارند که میتواند مورد تعمق و تدبر قرار گیرد .در جامعهشناسی نظر انسانهای دارای تفکر
اجتماعی مبنا قرار میگیرد و در قرآن کریم ،نظر خالق هستی که محیط بر همه چیز از جمله انسان است،
پایه و اساس اندیشه قرار میگیرد .به همین دلیل دیدگاه جامعهشناسی نسبت به قرآن کریم محدود
و بسته است .زیرا معیارهای اجتماعی را انسانها ساختهاند تا توان انتقال اندیشه علمی خود را به نسل
بعدی داشته باشند .در حالی که خداوند متعال منزه از این نیاز است .مهمتر آنکه انسانها به آنچه عینی
و مربوط به منافع مادی و اجتماعی و این دنیایی است توجه دارند ولی به استناد آیات فراوانی ،قرآن کریم
بر اولویت سعادتمندی در جهان آخرت بسیار تاکید دارد .بنابراین معیارهای قرآنی ارزشی و زیر بنایی
است و معیارهای جامعهشناسی عینی و اجتماعی است به همین دلیل براساس معیارهای متمایز آنها،
تعبیر از گروهها در جامعهشناسی و قرآن کریم متفاوت خواهد بود .در جامعهشناسی گروهها یا در سطوح
خرد بررسی شدهاند(مانند کاری که هورتون کولی روانشناس اجتماعی آمریکایی انجام داده) و یا در سطح
میانه(مانند تئوری متوسط رابرت مرتن جامعهشناس امریکایی)(تنهایی1379 ،؛ عضدانلو .)1386 ،در
حالی که در قرآنکریم گروهها از بعد اعتقادی و در سطح کالن مورد توجهاند .البته در مطالعهی علمی،
منافاتی بین معیارهای قرآنی و جامعهشناسی وجود ندارد و هدف این مطالعه نیز اضافه کردن معیار
جدیدی است که تاکنون در تحقیقات اجتماعی مغفول مانده است.
اصلی معیارها به اختصار گروه از منظر جامعهشناسی تبیین میشود.
قبل از بحث
ِ
-1-2گروهها اولین پدیده اجتماعی
در جامعهشناسی گروه عبارت است از افرادي كه  .1وجوه اشتراك مهم دارند(.مانند هدف مشترك،
دشمن مشترک و .2 )...فعاليت مشترك دارند(.مانند كنش متقابل)  .3نسبت به هم احساس تعلق خاطر
يا احساس«ما» دارند .4 .داراي ساخت و سازماندهي ميباشند(کوئن .)129 :1373 ،شكلگيري گروه
همانند تشكيل جامعه براساس رفع نياز فطري انسانهاست .راغب اصفهاني(402ه) اشاره ميكند كه
«تفرد» یعنی(انزوا و امري را به تنهايي انجام دادن) ،منجر به از ميان رفتن «انسانيت» میگردد و فضيلت
بهشمار نميآيد و گفتهاند كه جز در سه وضعيت ،تفرد مكروه است :براي سلطان :در زمان تدبير انديشي،
براي حكيم :در زمان استنباط حكمت و براي عابد در زمان مناجات با خداوند متعال.
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-2-2معرفهاي چهارگانه گروه اجتماعي
ا ّولين معرف يك گروه اجتماعي ،وجود وجه يا وجوه اشتراك مهم در ميان اعضاي آن است .بروز يك
وجه اشتراك به پيدايش يك گروه كمك ميكند ضمن آنكه از بين رفتن آن نيز موجب از هم پاشيدگي
گروه میگردد .همچنين هرچه وجه اشتراك اعضاي گروه مبتني بر مسائل اعتقادي و فرهنگي باشد ،بر
توانمندي گروه افزوده خواهد شد .به عنوان مثال با كمي مطالعه در اصطالحات مربوط به جامعه نظير
اجتماع بدوي ،اجتماع الناس ،االجتماعاالنساني ،االجتماعالبشري ،االجتماعالديني و االجتماعالبشر در
مييابيم كه تركيب االجتماعالديني بر خالف ساير تركيبها براساس اجتماعكنندگان و يا مكان اجتماع
نبوده بلكه اجتماع براساس ويژگي فكري و عقيدتي ايشان است .چنانكه استبصار ديني پيوند مردم در
عاليترين مراتب است .ابنخلدون در تحليل دولتها و موحدان كه با دعوت ديني كارشان باال گرفت،
مينويسد« :آيين ديني باعث از ميان رفتن رقابت ،كشمكش و حسادت موجود در ميان اهل عصبيت
میگردد و توجه را تنها به سوي حق معطوف ميسازد .پس اگر براي اهل عصبيت آگاهي(استبصار) در
كار خويش حاصل گردد ،هيچ چيز جلو دارشان نخواهد بود(».مقدمه ابن خلدون.)125 :1362 ،
دومين معرف يك گروه اجتماعي ،وجود فعاليت مشترك و كنش متقابل( )Interactionميان اعضاي
آن است .گروه به جهت بقاي خود نيازمن ِد برقراري كنش متقابل است .اديان معموالً در داخل خود واجد
ويژگيهاي تشكيل گروه هستند .اگر هدف تضعيف يك گروه و يا دين باشد ،دشمن دين و يا گروه ،به
جاي مقابلهي مستقيم ،كنشهاي متقابل مفيد ايشان را متفرق ميسازد .هر چه از كنشهاي متقابل
مفيد ايشان كاسته شود ،احتمال فروپاشي گروه بيشتر خواهد شد.
واژه مهم «الفت» یا  Attachmentبهمعنای دلبستگي ،وابستگي و انسجام ،از ديرباز مورد توجه متفكران
محمدبن يوسفالعامري بوده است .او در كتاب(السعادة و اإلسعاد) به نقل از افالطون
جهان اسالم مانند ّ
اشاره ميكند« :هر مدينهاي كه در آن الفت و محبتي بين اهلش نباشد ،نه نوري در آن است و نه واجد
نظام و ثبات و قوامي خواهد بود ..او اسباب ايجاد الفت را «معاشرت» ميدانست و در زمينهي اسباب
افتراق به عوامل قابل توجهي اشاره مينمود ،از جمله .1 :اختالف در دين  .2رواج مالاندوزي  .3فخر
فروشي به يكديگر و خودخواهي(العامري النيسابوري.)229 :1336 ،
سومین معرف گروههاي اجتماعي ،وجود يك نوع احساس ( )Emotionمشترك است .هرچه كنش
متقابل بين افراد بيشتر شود ،عالقه آنها به يكديگر بيشتر ميشود .مانند هیجانات در مسابقه ورزشي.
چهارمين معرف يك گروه وجود ساخت و سازماندهي گروهي است .گروهها در سيري تدريجي همواره
عالقمند به قرار گرفتن در مسير تقسيم كار و مشخص نمودن نقشهاي اجتماعي هستند .معموالً
نقشهاي يك گروه در ابتداي شكلگيري آن از قواعد و سلسله مراتب سادهتري نسبت به گروههاي
قديميتر تبعيت مينمايد .هرچه از عمر گروههاي اجتماعي میگذرد ،تمايل آنها به ايجاد سلسله مراتبي
جهت برقراري نظم درون گروهي بيشتر میگردد و چنانكه گفته شد نفس اين عمل مبتني بر نياز
طبيعي انسانهاست كه البته ميتواند از مسير واقعي خود خارج گردد .چنانكه ابن سينا ميگويد كه
فساد اطرافيان منجر به فساد حال خود ملوك و رهبران نیز میگردد(العربي الخطابي ،1988 ،ج.)278 :1
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به هرحال جامعهشناسان درباره تعریف مفهوم گروه توافق ندارند و شاید پذیرفتهترین تعریف گروه را
بتوان به صورت زیر ارائه کرد« :گروه مرکب از تعدادی از انسانهاست که با یکدیگر روابط متقابل داشته ،از
عضویت خود در یک جمع که اعضای آن از یکدیگر انتظار اعمال و رفتار مشترکی دارند ،آگاهند(».کوئن،
 .)129 :1379انسانها دائماً با یکدیگر در ارتباطند و این ارتباطات به هر شکلی که ظاهر شود گروهی را
تشکیل میدهد كه شامل افرادی با تجربیات ،وابستگیها و خواستههای مشترك است« .به زبان سادهتر،
افراد در عین حال كه فردیت خود را حفظ میكنند ،به عنوان عضو یك گروه ،خود را «ما» نیز میخوانند.
مفهوم «ما» نشان میدهد كه فرد خود را متعلق به یك گروه میداند(».عضدانلو.)515 :1386 ،
-3-2ساخت و کارکرد
در جامعهشناسی برای مطالع ه هر پدیدهی اجتماعی مانند گروه ،سازمان ،هنجار ،ارزش ،نهاد و ...مناسب
توجه شود.
است كه ابتدا به ساخت و کارکرد آن پدیده ّ
ساخت و کارکرد از منظر مکاتب مختلف ،تعاریف متفاوتی دارد که به برخی از آنها به اختصار اشاره
میشود.
ساخت از نظر کنش متقابل نمادیها ،به معنای کنش پیوسته است .کنش پیوسته میتواند و بایستی به
عنوان واقعیتی مستقل و متکی به خود که لزومی به شکسته شدن به اجزاء یعنی افراد تشکیلدهنده
آن ندارد ،مورد مطالعه قرار گیرد .برای مثال نهاد خانواده و یا فرآیند ازدواج ،جنگ ،مجادالت در مجلس
و یا فعالیتهای اقتصادی نمونههایی از کنش پیوسته و یا ساخت اجتماعی هستند که بهعنوان واقعیت
بیرونی ،دارای اصالت جمع هستند و برای شناخت آن ،هیچ نیازی به رجوع به تک تک افراد نیست.
(تنهایی .)455 :1379 ،ساخت اجتماعی یعنی آن دسته از روابط اجتماعی بنیادی که شکل اساسی هر
جامعه را تعیین و محدوده سازمانی مشروع افراد را برای کنش اجتماعی تعریف میکند(میشل:1979 ،
 )199و يا بهمعنای «روابط متقابل منظمی است که میان عناصر مختلف یک نظام اجتماعی با جامعه
وجود دارد .مثل روابط خویشاوندی ،مذهبی ،اقتصادی ،سیاسی یا دیگر مؤسسات که در هر جامعه ساخت
اجتماعی آن جامعه را تشکیل میدهد( ».مارشال .)517 :1996 ،بهعبارت دیگر «ساخت اجتماعی یا
فرهنگ در زبان جامعهشناسی به اموری عینی و واقعی اشاره میکند که اگرچه قابل مشاهده نیستند ،اما
زندگی اجتماعی را به ویژه با محدود کردن و فشار آوردن بر آنچه مردم تفکر ،احساس یا زندگی میکنند،
عمیقاً متأثر میسازد(».جانسون.)315 :2000 ،
کارکرد بهمعنای اثراتی است که یک پدیده برای جامعه دارد .فایده و نتیجهای که یک واقعیت
اجتماعی برای مجموعهی ساخت یا نظام اجتماعی در پیدارد بدون آنکه بدانیم در چه مکتبی بررسی
شود(تنهایی .)85-86 :1382 ،و «تحلیل کارکردی یک پدیده ،وجود یک پدیده یا انجام یک فعل را به
میزان فواید و نتایجی که دارد به حساب میآورد .یعنی سهمی که در حفظ ثبات در کل جامعه به عهده
میگیرد(».مارشال .)190 :1996 ،و «کارکرد هر پدیده اجتماعی عبارت از سهم و کمکی است که آن
پدیده به زندگی اجتماعی تام میکند(».مرتن .)79 :1968 ،بهتعبیر دیگر کارکرد یعنی «این که چگونه
یک پدیده یا نظام اجتماعی کار میکند ،چگونه تغییر میکند و چه نتایجی به وجود میآورد ،چه روابطی
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میان عناصر یک نظام کلی وجود دارد ،جایگاه هر کدام در نظام اجتماعی کجاست و اینکه هر کدام با این
خصیصهها چه نتایجی را دنبال میکنند(».جانسون.)218 :2000 ،
گروهها برای رفع نیازهایشان با تدوین و تنظیم اهداف به دنبال راههایی برای رسیدن به این اهداف
میباشند .مجموعهي سازمانيافتهاي از روابط اجتماعي كه اعضاي جامعه يا گروه به صورتهاي گوناگون
در آن درگير ميشوند(مرتن )216 :1968 ،و يا رابطه بین اهداف و راههای رسیدن به اهداف ،در جهت رفع
نیازها ساخت نامیده میشود .اثراتی که این راهها در راه رسیدن به اهداف و رفع نیازها بر جای میگذارند
و همچنین پیامد اهداف ،کارکردهایی هستند که جامعهشناسان به دنبال شناخت آنها میباشند .کارکردها
گاهی مثبت و سازنده و گاهی منفی و مخرب و گاهی هم خنثی میباشند(ريتزر ،داگالس ،گودمن:1390،
 175و  ،)179-181بهگونهای که وجود و یا عدم وجود پدیده ،هیچ اثر خاصی در جامعه ندارد .مطالب باال
در مثلث تبیین نظام اجتماعی زیر خالصه شده است.
Culture

C.M Collective Means
C.G - Collective Goals

C.N Collective Needs

شکل :1رابطه اجتماعی نیازها ،راهها و اهداف(تنهایی)71 :1382 ،

با توضیح اجمالی که در رابطه با گروهها ،ساخت و کارکرد ارائه شد ،الزم است معیار دستهبندی گروهها
نیز شناخته شود .بخش بعدی ،به این موضوع میپردازد.
-3معیارهای دستهبندی گروهها
-1-3معیارهای دستهبندی گروهها در جامعهشناسی
در جامعهشناسی برای مطالعه گروهها ،معیارهایی در نظر گرفته میشود که بتوان به طرق مشخص و یا
تجربی و آزمودنی ،آنها را از یکدیگر تفکیک کرد .گورویج به روایت باسرمن ،پانزده معیار را برای تفکیک
و شناخت گروهبندیها (باسرمن 1968 ،؛ تنهایی )574-578 :1379 ،ذکر میکند که به اختصار از نظر
میگذرد.
معیار دستهبندی  -1از نظر محتوا شامل دو بعد است:
الف -تک کارکردی ب -چند کارکردی -2 .از نظر اندازه و یا گستره( )Scopeشامل سه بعد است:
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الف-گروه کوچک ب-متوسط ج -بزرگ-3 .از نظر درازا و یا مدت شامل سه بعد است :الف-موقتی مانند
جماعت( )Crowdب-ثابت ج-دایم مانند مسجد-4 .از نظر آهنگ ،به لحاظ تحرک اجتماعی شامل
سه بعد است :الف-کند ب-میانه ج-تند-5 .از نظر پخش( ،)effluenceنشانگر چسب ()Cohesion
و یا انسجام( )Integrationمیان افراد یک گروهبندی است که شامل چهار بعد است :الف-فاصله مانند
گروههای بیساخت ب-برخوردی مصنوعی ج-گردهمایی دورهای ،مانند گردهماییهای سالیانه شرکت
تولیدی و یا تجاری د -نشستهای دائمی(.)Permanent Meeting
 -6معیار دستهبندی از نظر بنیان شکل پذیری شامل سه بعد است :الف -خودبخودی()spontaneous
ب -داوطلبانه ج -اجباری
 -7معیار دستهبندی از نظر شیوه پذیرش شامل سه بعد است:
الف -باز ب -مشروط ج -انحصاری.
 -8از نظر میزان بیرونی و ساختی بودن شامل سه بعد است :الف -سازمان نیافته و یا ناساختی ب-
سازمان نیافته ولی ساختی ج -سازمان یافت ه بخشی د -سازمانیافت ه کامل.
 -9از نظرکارکرد شامل شش بعد است:
الف-خویشاوندی( )Kinshipب-پیوستگی( )affinityج -محليت( )Localityد -اقتصاد ه -اقتصاد و
پیوستگی و-کمالگرایی یا درجه اعلي رسيدن (.)tiptop
هرگروهبندی میتواند در انجام یکی از این کارکردها عمل کند.
 -10معیار دستهبندی از نظر جهتگيري شامل دو بعد است :الف -همبستگي یا تضاد ب -سوگیری
ائتالفی()federal
 -11معیار دستهبندی از نظر شیوه نفوذ جامعه جهانی شامل سه بعد :الف -ائتالفی ب -تسلیمی ج-کام ً
ال
تسلیم و تحت نفوذ.
 -12از نظر میزان همسازی( )Compatibilityشامل چهار بعد:
الف -همسازی کامل میان گروههای همسنخ ب -همسازی بخشی میان گروههای همسنخ ج -ناهمسازی
میان گروههای همسنخ د-گروهبندیهای ناهمساز ،مانند دولتهای توتاليتر.
 -13معیار دستهبندی از نظر شیوه اجبارشامل دو بعد است :الف -شرطی ب -غیر شرطی.
-14از نظر اصل حاکم بر ساخت و سازمان شامل دو بعد است :الف-اصل تسلط بر اجزاء ب-اصل
همکاری( )Collaborationمیان اجزاء.
-15معیار دستهبندی از نظر میزان وحدت شامل سه بعد :الف-جوامع تک دولتی ب-جوامع فدرال
ج-جوامع متحد (گورویج 1351 ،و باسرمن 1968 ،و بالندیر.)1974 ،
همانطور که مالحظه شد در جامعهشناسی معیارهای دستهبندی گروهها مبتنی بر عوامل اجتماعی بوده
و به عوامل اعتقادی و دینی توجهی نشده است.
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-2-3معیارهای دستهبندی گروهها در قرآن کریم
در قرآن کریم ،گروهها معنای خاصی دارند که با جامعهشناسی فرق میکند .در جامعهشناسی گروه یک
واحد اجتماعی با مشترکات اجتماعی است .در قرآن گروه یک واحد اعتقادی با باورداشتهای مشترک
است که بر مبنای همان باورها بسیج میشوند و یا در مقابل هم صفآرایی میکنند .عقیده و ایمان در
انتخاب ارادی انسان نقش اساسی دارد.
در قرآن کریم ،به ساخت و كاركرد توجه خاصی شده است .برای مثال هدف و علل چرایی شکلگیری
گروهها و اقوام متنوع انسانی و اختالفات را کسب شناخت و معرفت بیان میدارد(حجرات .)12/قرآن
کتابی است که پدیدههای انسانی را در کنار پدیدههای الهی بهطور همزمان مورد مداقه قرار میدهد و
اهل بصیرت و علما را دعوت به اندیشه و تدبر در احوال آیات آن میکند.
همچنین معیارهای جامعهشناسی بهطور مستتر در قرآن كريم وجود دارد .براي مثال وقتي در سوره حمد
از خداوند مسئلت مينماييم كه ما را به راه مستقيم هدايت كند و نه راه غضبشدهها و گمراهان (صفوی،
 ،)1387به سه گروه بزرگ نعمت دادهشدگان(انعمت عليهم) ،غضبشدگان(مغضوبين) و گمراهان(ضالين)
(حمد )7/اشاره ميكند ،در واقع اين آيه به معيار جامعهشناسانهي گستره  -اندازه و میزان سازگاري با
دستورات الهي نيز اشاره دارد .اما معيارهاي قرآن كريم با معيارهاي جامعهشناسانه دو تفاوت اساسی دارد.
 -1اولین تفاوت ،دستهبندی گروههای انسانی بر اساس اعتقادات دینی میباشد.
براساس این معیار و معیار اندازه ،گروههای بزرگ به دو دسته اهل کتاب و مشرک ،دستهبندی میگردند.
هر انسانی یا اهل کتاب است که در این صورت به خدا و کتاب آسمانی و پیامبر خدا ایمان دارد و یا
کافر است و به خدا و هیچ کتاب آسمانی ایمان ندارد .سه دین بزرگ آسمانی در قرآن کریم شامل یهود،
نصاری(مسیحیت) و اسالم معرفی شده است .البته صائبان که پیروان دین یحیی و یا به روایتی نوح و
یا ابراهیم میباشند اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند نیز پاداش آنها نزد
پروردگارشان محفوظ است و هیچ ترس و غمی از گذشته و آینده ندارند .زیرا آنچه مورد پذیرش حضرت
حق است ایمان خالص ،عمل نیک و خدمات اجتماعی است که ارزش دارد و در قرآن این یک قانون کلی
است زيرا آن چه حقیقت دارد ،ارزشمند است و ظاهرسازی ارزش ندارد .همچنین مجوس که پیروان
زردشت میباشند نیز بر اساس آیه 17سوره مبارکه حج ،از اهل کتاب میباشند و نام کتاب آنها اوستا
است(مکارم شیرازی ،1366 ،ج ،1تفسیر آیه 62بقره؛ 17حج و 69مائده) حال اگر افرادی جزء هیچ یک
از پیروان این ادیان نباشند ،اهل کتاب نیستند و از نظر قرآن کریم ،مشرک میباشند(بقره.)62/
اگر در کنار پذیرش خالق بودن خداوند ،به خدایان دیگری هم اعتقاد داشته باشند ،چه بدانند و چه
ندانند ،مشرک قلمداد میشوند.
معیار دیگر در قرآن انتخاب راه است .در درون هر یک از ادیان آسمانی ،گروههایی وجود دارند که یا
راه را درست انتخاب کرده و در مسیر حق و حقیقت هستند که از آنها تعبیر به هدایتیافتگان شده
است(حمد .)7/این افراد ،کسانی هستند که با معیارهای مورد قبول قرآن هماهنگ و همنوا میباشند.
گروه دیگری وجود دارد که با راه خدا سر دشمنی و خصومت دارند .یعنی کسانی که مورد غضب خدا
هستند(حمد )7/و درست بر عکس مسیر حق میباشند .گروه میانهی دیگری وجود دارد که اگرچه خدا
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و رسول را قبول دارند اما راه را گم کرده و به بیراهه میروند(حمد .)7/قرآن کریم این گروه را گمراهان
مینامد .این سه گروه بزرگ در سوره حمد معرفی شده و توصیف ویژگیهای آنها در سورههای بعد آمده
است.
-4گروهبندیهاي انساني از منظر قرآن كريم
-1-4دستهبندی گروههای انسانی در سوره حمد
قرآن کریم با سوره حمد شروع میشود و در این سوره هفت آیهای ،خداوند متعال ،سپاس را مخصوص
خود میداند به دالیل زیر؛  -1رحمان و رحیم است .کافر و مؤمن از خان نعمتش برخوردارند و برخورداری
همه از نعمتش ،وسعت مهربانی و بخشندگی او را مبین است -2 .مالک و صاحب اختیار روز قیامت است.
هر صاحب اختیاری ،هم توان برخورد با افراد خاطی زیردستش را دارد و هم توان تقویت و دلجویی از
فرمانبرانش را دارد .در قیامت از انسان سلب اختیار میشود و همه چیز تسلیم حضرت حق میشود و تنها
اوست که فرمانروایی میکند .بنابراین تنها راه سعادتمند شدن انسان ،پرستش بیغل و غش و استعانت
محض و مطلق از اوست « .فقط تورا میپرستیم و از تو یاری میجوییم(».حمد .)5 /بنده مطیع حق باید
از این فرمانروای مطلق که مهربان و بخشنده مطلق در دو عالم و در روز جزاست ،بخواهد تا به راهی
هدایتش کند که کوتاهترین مسیر برای رسیدن به اوست .این مسیر کوتاه و مستقیم راه کسانی است که
به آنها نعمت داده شده است و از گمراهی و خشم او در امان هستند(حمد.)6/
در آیه هفتم ،خداوند سبحان سه راه را به انسان نمایان می سازد؛ الف -راه مستقیمی که خاص کسانی
است که به آنها نعمتش را ارزانی داشته است .ب -راه کسانی که مورد خشم و غضب او هستند و ج -راه
کسانی که گمراهند و راه را نمیشناسند .یعنی کسانی که جاهل هستند.
در کل قرآن کریم ،به معرفی این سه گروه میپردازد که در بحثهای بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.
معیار انتخاب راه
همنوایان با معیارهای قرآنی

ناهمنوایان با معیارهای قرآنی

ناهمنوايان و دشمنان معیارهای قرآنی

نعمت داده شدگان
کسانی که در راه حق هستند

گمراهان -کسانی که راه را گم کردهاند.

غضبشدگان
برگزیدگان راه غیرحق

هریک از این سه گروه ،به زیر گروههایی دستهبندی میگردند .این دستهبندیِ مجدد بر اساس ویژگیها
و اعمال و کارهایی است که انجام میدهند .به عبارت دیگر گروهها دارای کارکردها و اثرات و نقشهایی
برای فرد و جامعه میباشند که بر مبنای آنها به چند زیرگروه قابل دستهبندی میباشند.
 -2-4دستهبندی گروههای انسانی در سوره بقره
دومین سورهي مبارکه بقره است که طوالنیترین سوره قرآن کریم میباشد و در مدینه نازل شده است.
در آغاز افراد متقی را معرفی مینماید .یعنی کسانی که به آنها نعمت ارزانی داشته است .گروهی که در این
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سوره ،با عزت از آنها نام میبرد و همنوا با معیارهای قرآنی هستند .هدف این گروه عبادت و تقوای الهی
است که با تمسک به دین و ارزشهای الهی ،رسیدن به هدف مقدس خود را دنبال میکنند(بقره.)3-5/
مقايسه معیارهای جامعهشناسي با معيارهاي قرآني در دستهبندي گروههاي همنوا
از منظر جامعهشناس کارکردگرای آمریکایی ،رابرت.کی.مرتن ،افراد جامعه به دو گروه همنواگرایان و
ناهمنواگرایان دستهبندی میشوند .افراد همنوا کسانی هستند که با هنجارها و اهداف جامعه سازگارند و
براساس معیارهای اجتماعی ،عمل میکنند .اینها از وسائلی برای رسیدن به اهدافشان استفاده مینمایند
که جامعه خواستار اجرای آنهاست (ریتزر1374 ،؛ آرون1370 ،؛ توسلی1364 ،؛ گیدنز و بردسال1388 ،؛
تنهایی1379 ،و .)1382در مکتب كاركردگرايي آنچه مهم است ،حفظ نظم موجود در جامعه است .از
منظر لیبرال دموکراسی امروز ،هنجار جامعه است .اگر اکثریت راه فساد را پذیرفته باشند ،همه باید تابع
اهمیت
اکثریت باشند .در نظام سرمایهداری ،سود و منافع شخصی ،خودخواهی و خودپرستی در درجه ا ّول ّ
اهمیت است و نظام سیاسی
قرار دارد .در نظامهای سوسیالیستی نیز منافع جمع و احزاب در درجه ا ّول ّ
حاکم ،یکهتاز قدرت و استیالء در جامعه میباشد .در واقع نظام سوسیال دموکرات ،رویهی دیگر نظام لیبرال
دموکرات است که حرکت را از هر نقطهای که از پیوستار این دو نظام شروع کنید در انتهای پیوستار به
نظام دیگر خواهید رسید .در نتیجه جامعه دارای نظم و انسجام خواهد شد .اگرچه به ظاهر دو رویکرد
متفاوت و بعضاً متناقض میباشند .اما در عصر جدید ،هر دو مکتب ،دارای رهیافت یگانهای میباشند .در
منظر تفسیرگرایان و بهخصوص ماکسوبر بین اهداف و وسایل دستیابی به اهداف نوعی توازن و تعادل
وجود دارد و نوع کنشی هم که بر این اساس انجام میگیرد ،کنش عقالنی معطوف به هدف است .بنابراین
نوع هماهنگی براساس تفسیری است که افراد از موقعیت میکنند و بر اساس آن ،کنش مناسب را انجام
میدهند(ریتزر1374 ،؛ آرون1370 ،؛ توسلی1364 ،؛ گیدنز و بردسال1388 ،؛ تنهایی 1379 ،و .)1382
از منظر قرآن کریم ،فرد و جامعه ،هر دو مهمند(مطهری 1388،؛ طباطبایی ،1362 ،ج.)99-103 :4
اهمیت ویژهای برخوردار است .به همین دلیل
و هر آنچه موجب هدایت و سعادت نوع بشر گردد از ّ
معیارهای الهی براساس هدایت و سعادتمندی نوع بشر تنظیم شدهاند و با توجه به این اصل است که
گروهها مورد خطاب قرار میگیرند.
-5گروههای همنوا با معیارهای قرآنی
متقین ا ّولین گروه همنوا با معیارهای قرآنی(انعمت علیهم)
قرآن کریم میفرمایند« :متقین کسانی هستند که به جهان غیب ایمان آورند و نماز بپا دارند و از هرچه
روزیشان کردیم به فقیران انفاق میکنند(».بقره)3/
متقین همان تقوا پیشگانند و تقوا صفت خاصي از مؤمنان و يا مرتبهاي از مراتب ايمان نيست بلكه صفتي
است كه در تمام مراحل ايمان ،همراه ايمان است و مراد از تقواپيشگان همان مؤمنانند و دليل آن آيات
بعدي است كه به صفاتي كه همه مؤمنان از آن برخوردارند توصيف شدهاند و در برابر كافران و منافقان
قرار گرفتهاند .مؤمنان از دو هدايت فطري و قرآني برخوردارند ،چنانكه كافران و منافقان داراي دو مرحله
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گمراهياند .گمراهي نخست موجب كفر و نفاق آنهاست و گمراهي مرحله بعد افزايش كفر و نفاق آنان را
در پيدارد .اين معني از آيه هفتم و دهم سوره بقره استفاده ميشود (صفوي .)2 :1387 ،
همچنین وقتی میفرماید که «از هرچه روزیشان کردیم به فقیران انفاق میکنند» داللت برتمام مواهب
مادى و معنوى میکند( صفوي .)2 :1387 ،
با استناد به اين آيه ،پیامد و بازتاب ایمان و اعمال فردی در جامعه ،باید خود را نمایان سازد .مؤلفهی
این بازتاب همان انفاق است.
انفاق به فقرا ،از دو منظر قابل تبیین است؛
الف -دگرخواهی ،برای کسانی که توان مالی دارند و میتوانند افرادی را که از این نعمت محروم هستند
نیز بهره-مند گردانند .این افراد با انجام انفاق ،عالوه بر داشتن روحیه دگرخواهی ،حس خودشكوفايي
حقیقی و تعالی اندیشی و ایمان خود را نیز تقویت میکنند.
ب -ریشه کنی فقر از جامعه
آنچه قابل تعمق و تدبر است ،توجه حضرت حق به مسائل جمعی و اجتماعی است .خداوند سبحان
نمیخواهد بندهاش تنها به زهد بپردازد و به قیامتش ایمان آورد اما از آنچه در جامعه میگذرد ،بیخبر
باشد و یا بیتفاوت از کنارش عبور کند .بلکه میخواهد بازتاب ایمان ،در جامعه تجلی نماید .سعادتمند
شدن خود با سعادتمند شدن همه با هم گره خورده است .در این صورت میتوان از جامعهی همنوا یاد
کرد .سپس در آیه بعدی میفرماید؛ آنان که ایمان آورند به آنچه که بر تو و بر پیامبران پیش از تو فرستاده
شد ،آنها خود به عالم آخرت یقین دارند(بقره.)4/
از این آیات برمیآید که توحید و اعتقاد به یگانگی خداوند از راهی عبور میکند که دنیای انسان را در
برگیرد و بازتاب ایمان ،باید خود را در زندگی افراد جامعه نشان دهد و سپس این دنیا و دینخواهی،
به یقین به آخرت و اعتقاد به قیامت ختم میگردد .آنگاه با تاکید میفرماید که آنها از لطف پروردگار
خویش به راه راستند و آنها بهحقیقت ،خود رستگاران عالمند.
خاشعین؛ دومین گروه همنوا با معیارهای قرآنی(انعمت علیهم)
خاشعین کسانی هستند که حق را با باطل مشتبه نمیسازند ،زکات میدهند ،از نماز و صبر(روزه) کمک
میطلبند .خاشعین رستگاران عالمند(نک :بقره41 /و42و.)45
صالحان و شایستگان؛ سومین گروه همنوا با معیارهای قرآنی (انعمت علیهم)
صالحان و شایستگان ،کسانی هستند که پیشوایی پیامبران خداوند و خلیفه الهی در زمین را میپذیرند
و اطاعت میکنند(.نک :بقره124/و128و )129و کسانی هستند که بر اثر تقوای باطنی و اطاعت محض
اوامر الهی ،شایستگی پیشوایی بر مردم را پیدا میکنند و خلیفه خداوند بر زمین میشوند تا احکام الهی
را جاری سازند(.نک :بقره)124/
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مسلمانان مؤمن؛ چهارمین گروه همنوا با معیارهای قرآنی (انعمت علیهم)
مسلمانان مؤمن کسانی هستند که به خدا ایمان دارند و بر آنچه بر پیامبر اسالم و آنچه از جانب خدا بر
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان آنها مانند موسی و عیسی(ع) فرستاده شده ایمان دارند
و بین آنها فرق نمیگذارند و تسلیم فرمان خداوند متعال هستند(بقره.)136/
مؤمنان کام ً
ال تسلیم حق بوده و از هرنوع شرکی به دور میباشند و در انجام اعمال نیک و نیکوکاری
تالشمیکنند(.بقره.)62/
صابران؛ پنجمین گروه همنوا با معیارهای قرآنی(انعمت علیهم)
این گروه در عبادت ،مصیبت و جهاد و ...صبر را پیشه خود ساخته و مطیع مطلق خواست خداوند
میباشند.
نیکوکاران ،پرهیزکاران و راستگویان ،سه گروه دیگ ِر همنوا با معیارهای قرآنی(انعمت علیهم)
این گروهها تنها خشنودی خداوند برایشان مهم است و برپادارنده نماز و انفاقکننده در آشکار و نهاناند
که برای حضور در جنگ و جهاد ،شوق دارند.
گروههای مذکور در زیر گروه نعمت دادهشدگان قرار میگیرند .به همین دلیل دارای ویژگیهای مشترکی
هستند .اما هریک از آنها در انجام برخی از رفتارها و نمایان ساختن صفات ویژه در جامعه شاخص
میشوند و قرآن کریم نیز آنها را به همان القاب یاد میکند(.مانند مؤمنین ،صابرین و .)...اما در کل همه
آنها مطیع فرمان خداوند هستند و اوامر او را اجرا و از نواهی او دوری میگزینند.
برای جلوگیری از طوالنی شدن کالم ،تنها برخی از ویژگیها برشمرده شده است و آیههای دیگری
مبنی بر ویژگیهای بیشتر این گروهها ،در جدول شماره 2در بخش یافتهها به اجمال آورده شده است.
همچنین با رويكرد جامعهشناسي به دالیل فردی و اجتماعی این ویژگیهاي رفتاري و پیامدهای آنها
برای جامعه اشاره شده است.
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الف)يافتههاي توصیفي گروههای انسانی همنوا با معیارهای قرآنی در سوره بقره
جدول :2توزیع آماری همنواگرایان در سوره بقره( 286آیه)
همنواگرایان

آیه

چرایی
فردی

اجتماعی

متقین و
مفلحین
(رستگاران)

ایمان به خدا و
قیامت ،برپایی نماز،
ترس از خدا

دادن زکات ،پندآموزی از عقوبت
زیانکاران ،عفو و گذشت ،داخل شدن
در هر کاری از راهش ،صاحب عقل
و ادراک

،177 ،66 ،43 ،5 ،4
197 ،189

خاشعین

برپایی نماز

دادن زکات و مشتبه نکردن حق
با باطل

44 ،5

صالحان
و شایستگان

مطیع محض اوامر
الهی

پذیرش جانشینان و پیامبران خداوند
در زمین و پیروی از آنها ،برگزیدگان
برای رسالت و هدایت جامعه

130 ،123

مؤمنین
مسلمین

ایمان به خدا
تسلیم حق،
دوری از شرک،
برپاکنندهی نماز

پذیرش آیین پیامبران ،اطاعت از
اوامر الهی ،پرداختکننده زکات،
رویگردانی از باطل ،نیکوکار ،اهل
انفاق با بهترین چیزها ،دادن مهلت
به مقروض ،سخت نگرفتن در پس
گرفتن وام ،صبر و مقاومت ،دوستی با
خدا ،نگرفتن ربا ،داشتن سند و نوشته
در معامالت نسیه بین خود ،عدم
خیانت در امانت

،121 ،110 ،82 ،62
،137 ،136 ،133
،145،150 ،138
،173 ،166 ،154
،254 ،213 ،208
،277 ،267 ،257
،280 ،279 ،278
،283 ،282 ،281
285

صابرین

ذکر خدا و نماز

صبر و مقاومت ،آموزش از پیامبر،
صبر در مصیبت ،صبر در جهاد

،156، 155، 154
249

نیکوکاران
پرهیزکاران
راستگویان

ایمان به توحید
نبوت ،قیامت،
تسلیم به حکم خدا،
روزه داری

انفاق دارایی ،آزاد کردن بنده ،برپایی
نماز و دادن زکات ،وفای به عهد ،صبر
در جنگ و سختی ،سوگند دروغ
نخوردن ،انفاق برای خشنودی خدا،
عدم ربا خواری

،180،182، 177
،195 194 ،187
،224 ،214 ،203
278 ،277 ،265

جمع

ویژگی جامعه

رفع مشکالت
فردی
و اجتماعی،
وجود رهبر و
هدایتکننده از
طرف خداوند در
زمین
رونق زندگی
اجتماعی،
شکوفایی و
رونق بازار و
اقتصاد ،جاری
شدن احکام
الهی در جامعه،
نوعدوستی ،صبر
و پایداری در
جهاد و سختی

فراوانی

درصد

7

2/45

2

0/07

2

0/07

26

9/1

4

1/4

12

4/20

53

18/53

در سوره مبارکه بقره  53آیه معادل 18/53درصد آیات درباره گروههای انسانی همنوا با معیارهای قرآنی
میباشد 9/1 .درصد آیه ها در باره مؤمنان و رفتارهای پسندیده آنها است .گروههای همنوا با معیارهای
قرآنی ،گروههای نعمت دادهشدهای هستند که در راه رسیدن به خدا ،راه مستقیم و کوتاهترین راه را
انتخاب کردهاند .اگرچه این راه دارای مشقات فراوانی است ،اما به دلیل ایمان قلبی ،زبانی و عملی ،رنج
و مشقات را بر خود هموار میسازند تا رضای خدا را بهدست آورند .از مهمترین پیامدهای رفتار براساس
معیارهای قرآنی ،رفع مشکالت فردی و اجتماعی ،رونق زندگی اجتماعی ،جاری شدن احکام الهی در
جامعه است.
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ب)يافتههاي توصیفي گروههای انسانی همنوا با معیارهای قرآنی در سوره آلعمران
جدول :3توزیع آماری گروههای انسانی همنوا با معیارهای قرآنی در سوره آلعمران(199آیه)
چرایی

همنواگرایان

آیه

فردی

اجتماعی

ایمان به خدا و قیامت،
برپایی نماز ،ترس
از خدا

امر به خیر و صالح و نهی
مردم از بدکاری ،واسطه
هدایت خلق ،صبر در جهاد
و سختیها ،ترک رباخواری،
انفاق در وسعت و تنگدستی،
فروبرندگان خشم ،گذشت از
بدی مردم

،125 ،114 ،104 ،16
،138 ،135 ،134 ،130
200 ،199 ،186 ،179

تسلیمحق ،دوری از
شرک ،سفیدرویان،
توکل بر خدا

جهادکنندگان در راه خدا،
اتخاذ اولیای مومن ،فرقی
میان پیغمبران نگذارند ،قیام
به نیکوکاری ،عدم دوستی و
رازگویی با غیرهمدین ،راسخ
در جنگ برای خدا ،نخوردن
ربا ،ثابت قدم در دین ،اجابت
دعوت خدا و رسول ،ترس از
خدا به جای شیطان ،صبر و
ترس از خدا

،105 ،83 ،27 ،12
،123 ،121 ،117 ،106
،151 ،148 ،138 ،129
،170 ،165 ،163 ،155
،192 ،178 ،174 ،171
199

صابران

استغفار

صبر و مقاومت ،آموزش از
پیامبر ،صبر در مصیبت ،صبر
در جهاد

185 ،145 ،141 ،16

نیکوکاران
پرهیزکاران
راستگویان

استغفار ،توبه از گناه و
ظلم به نفس

اطاعت از انبیا ،انفاق از آنچه
دوست دارند ،از بدی مردم
درگذرند

،93 ،92 ،76 ،57 ،16
،133 ،125 ،115 ،114
184 ،148 ،136 ،134

انفاق کنندگان

ایمان به خدا

رسیدگی به امور مردم

17

راسخون=
استواران در
دانش و بینش

تمایل به حق ،ایمان
به روز قیامت

تأویل آیات متشابه و محکم،
عدم میل به باطل ،شهادت به
یکتایی خداوند

278 ،177

متقین

مؤمنان

ویژگی جامعه

شیوع امر به
معروف و نهی از
منکر در جامعه،
رفع مشکالت
فردی و اجتماعی،
وجود رهبر و
هدایت کننده از
طرف خداوند در
زمین،
رونق زندگی
اجتماعی،
شکوفایی و رونق
بازار و اقتصاد با
انفاق و نخوردن
ربا،
جاری شدن احکام
الهی در جامعه،
نوع دوستی،
استواری در جنگ
و جهاد

فراوانی

درصد

10

5/03

21

10/5

4

2/01

13

6/53

1

0/50

3

2/01

استغفار
کنندگان

اهل استغفار

توبه از شرک به خدا و پذیرش
دین اسالم،

89 ،17

2

1/01

فرمانبران

استغفار

اطاعت از اوامر الهی و رسولش

17

1

0/50

شکرگزاران

شکر نعمت دین

پایداری در دین

145 ،144

2

1/01

توکل کنندگان

اعتماد به خدا

توکل بخدا در جهاد

160 ،159

2

1/01

60

30/15

جمع

69

70
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در سوره آلعمران 60آیه ،معادل 30/15درصد آیات آن درباره گروههای انسانی همنوا با معیارهای قرآنی
میباشد .در این سوره تاکید آیات بر پیروی از خدا و رسول خداست .همچنین بیشتر آیات ،والیت و
سرپرستی اهل ایمان را مورد توجه و دقت قرار میدهند .کافران و مشرکان از اهل کتاب و غیر اهل کتاب
را کسانی میداند که از پیروی حق و رسولخدا ،سر پیچیده و والیت حقه پیامبر اسالم(ص) را تکذیب
میکنند .این سوره مهمترین ادله خداوند بر حقانیت دین مبین اسالم است .بهگونهای که کسانی از اهل
کتاب که با آمدن دلیل و برهان ،بازهم از پیروی دستور الهی و اطاعت از پیامبر اسالم سرپیچی میکنند،
همه آنها را کافر و مشرک دانسته و بشارت به عذاب الهی میدهد .همچنین پیروان این دین را مؤمنان
واقعی برمیشمارد .البته از اهل کتاب کسانی که به خدا ایمان داشته ،نماز به پا دارند و زکات و جزیه
بدهند را نیز مؤمن قلمداد میکند.
جدول :4توزیع آماری گروههای همنوا در دو سوره بقره و آل عمران

همنواگرایان

فراوانی

جمع

درصد

بقره

آلعمران

بقره

آلعمران

فراوانی

درصد

متقیان
رستگاران

10

10

3/49

5/03

20

4/12

خاشعین

2

-

0/069

-

2

0/41

خردمندان

-

4

-

2/01

4

0/82

صالحان و شایستگان

1

-

0/035

-

1

0/21

مؤمنان

22

21

7/69

10/55

43

8/85

نیکوکاران پرهیزکاران
راستگویان

12

13

4/20

6/53

25

5/14

صابران

5

4

1/75

2/01

9

1/85

انفاقکنندگان

-

1

-

0/50

1

0/21

استغفارکنندگان

-

2

-

1/01

2

0/41

فرمانبران

-

1

-

0/50

1

0/21

شکرگزاران

-

2

-

1/01

2

0/41

توکلکنندگان

-

2

-

1/01

2

0/41

جمع کل

نعمت داده شدگان

112

22/79
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همانطور که مشاهده میشود از 486آیه مربوط به دو سوره مورد مطالعه22/79 ،آیهها درباره کسانی
است که مورد لطف خداوند قرار گرفته و به آنها نعمت داده شده است .این گروهها کسانی هستند که در
راه خداوند هر نوع رنج و مشقتی را تحمل کرده ،برای آبادانی جامعه و سالمتی افراد آن تالش میکنند.
نه تنها به عبادات فردی میپردازند بلکه مسائل اجتماعی از مهمترین دغدغههایشان میباشد .با پرداخت
زکات و انفاق و حضور در جبهههای حق علیه باطل ،صبر و اجرای عدالت ،ایمان به خدا ،رسول و کتاب
و قیامتش ،برای سعادت همه جانبه خود و جامعه میکوشند.
-6گروههای ناهمنوا با معیارهای قرآنی
اين بخش به معرفی کسانی میپردازد که در گروه ناهمنوایان با معیارهای قرآنی قرار میگیرند؛ برای مثال،
مؤمنان با مشرکان ناهمنوا هستند .ایندو گروه براساس معیارهای دینداری و ایمان به خدا دستهبندی
شدهاند .البته معیارهای دیگری نیز وجود دارد ،که به اجمال در جداول زیر آورده شدهاند.
ناهمنوایان با معیارهای قرآنی چه کسانی هستند؟
ناهمنواگرایان از منظر جامعهشناسی ،کجرفتارانی هستند که انحرافات و آسیبهای اجتماعی و
جامعوي( )Socialdevianceرا به وجود میآورند(احمدی 1384 ،و صدیق سروستانی 1386 ،و
شیخاوندی.)1382 ،
منافقان در سوره بقره
نکته قابل توجه گروه منافقان هستند که صفات گروههای منحرف دیگر را به نوعی در خود دارند.
منافقان همان گروهی هستند که خدعه میکنند و همه حقایق را مسخره و کتمان مینمایند اما بیانات
زیبا و دلنشین و حق بهجانبی دارند که گاهی موجب فریب اهل ایمان شده و از این طریق خشم خدا
را نیز بر میانگیزند .اینان منحرفان واقعی هستند که خود به شاخههای دیگری دستهبندی میگردند.
جدول :5توزیع آماری ویژگیهای منافقان در سوره بقره
ناهمنوایان با
معیارهای قرآن

منافقان

چرایی انحراف
فردی

اجتماعی

مریض بودن دل،
بیخرد و بیبصیرت،
خریدار گمراهی
ندیدن راه از چاه و حق
از باطل ،کر و گنگ و
کور ،نسبت جهل بهخدا
دادن

خدعه ،نیرنگ ،فریب
اهل ایمان ،تظاهر به
ایمان ،همدستی با
شیاطین ،زیانکاری
در تجارت گمراهی،
انکار عذاب خدا
بر خود

سوره/آیه

پیامد رفتارهای اجتماعی
منحرف(ویژگی جامعه)

از آیه8تا20
و 75تا،77
79

شیطانپرستی ،فساد در
جامعه به اسم اصالح،
فرورفتن جامعه در
تاریکی و تیرگی نفاق

فراوانی
18

درصد
6/30

72
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همانطور که مشاهده میشود 18آیه در سوره بقره به معرفی ویژگیهای منافقان میپردازد که در صد
باالیی( ) 6/30را به خود اختصاص داده است.
الف -توصیف ناهمنوا گرایان در سوره بقره در جدول شماره6

جدول :6توزیع آماری ویژگیهای منحرفان و آسیبها در سوره بقره
چرایی انحرافات

ویژگیها

آیه

پیامد رفتارهای
اجتماعی منحرف
)ویژگی جامعه(
عدم هدایت ،ضرر
در تجارت ،ماندن
درتاریکی ،کر و گنگ
و کور به حقایق ،فساد
در زمین ،حق ناشناسی
و پیروی از شیطان،
حریص در مالاندوزی،
تمسخر دین و مؤمنان،
قتل و کشتار انبیاء و
مومنین ،ایجاد ناامنی،
بینظمی و نابسامانی

منحرفان

اجتماعی

فردی

کافران

قادر به فهم حقایق
نیستند ،حسودند،
دشمن فرشتهها
هستند ،کر و گنگ و
کورند...

تکذیب آیههای
خداوند(تکذیب راهنما و ولی
خداوند) ،عنادورزی با حق
و انبیاء ،انفاق با ریا و خود
نمایی و آزار و اذیت...

،93 ،91 ،39،90 ،8 ،6
،162 ،102 ،99 ،98
،192 ،191 ،172 ،171
،217 ،212 ،211 ،193
287 ،264 ،251 ،250

منافقان

مریض بودن
دلهایشان و بیخرد و
خریداران گمراهی

خدعه و نیرنگ و فریب اهل
ایمان و تظاهر
به ایمان و همدست شیاطین

از آیه 8تا 20و 74تا،76
204 ،203

مفسدان

فاقد شعور و خرد

فساد در زمین به بهانه اصالح

206 ،205 ،12 ،11

فراوانی

درصد

23

8/04

19

6/64

4

1/39

جاهل و نادان

142، 67 ،13

3

1/048

تمسخر مؤمنان /به دنبال
تجارت

87 ،14 ،13

3

1/048

پیمان و عهد خدا را
میشکنند .آنچه خداوند
امر به پیوند فرموده ،قطع
میکنند .زیانکاراند

100 ، 85 ، 83 ،27

4

1/39

زیانکاران

حق ناشناسان

کافران به کتاب حق -قطع
رحم کنندگان-فساد در بین
اهل زمین

140 ،121 ، 65 ، 64

4

1/39

ستمکار

ناصالح و ناشایست

عدم پذیرش پیشوایی خلیفه
خدا ،حریص به اموال دنیا،
کشندگان انبیاء ،منع کننده
از مساجد ،روی گردان از
جهاد ،انفاق نمی کنند ،ادعای
خدایی

،96 ،95 ،92 ،59،60
،150 ،146 ،123 ،114
،255 ،246 ،229 ،190
258

14

4/89

ناکسان

پشتکنندگان به آیین
ابراهیم

130

1

0/35

مشرکان

شرک به خدا

،168 ،167 ،166 ،91
191

5

1/75

خطاکاران

سرپیچی از راهنمای الهی

209

1

0/35

81

28/32

سفهاء ،احمق
گمراهان حق

همراهی با شیطان

فاسقان
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در سوره مبارکه بقره81 ،آیه معادل 28/32درصد راجع به ویژگیهای گروههای انسانی ناهمنوا با معیارهای
قرآنی بحث میکند .از مهمترین پیامدهای شیوع این ویژگیها در جامعه ،افزایش فساد و تبهکاری ،قتل،
خونریزی به ناحق و ناامنی در جامعه میباشد.

ب-توصیف ناهمنوا گرایان در سوره آل عمران
جدول : 7توزیع آماری گروههای انسانی ناهمنوا با معیارهای قرآنی در سوره آلعمران
ویژگیها

آیه

چرایی انحرافات
فردی

منحرفان

اجتماعی

کافران

قادر به فهم حقایق
نیستند ،حسودند،
دشمن فرشتهها،
کر و گنگ و کورند،
سیهرويند...

تکذیب آیههای
13، 12، 11، 9، 3
خداوند(تکذیب راهنما
، 32 ، 21 ، 19 ،
و ولی خداوند) ،کشتن
،83 61 ، 56 ،55
انبیاء و مؤمنان،
،91 ، 90 ، 87، 86
رویگردانی از اطاعت ،101 ،98 ، 97 ،94
خدا و رسول ،مجادله
،117 ، 116، 106
،141 ،131، 127
در باره عیسی ،گزینش
دین غیرحق ،برخورداری ، 150 ، 149 ،147
156 ،152 ، 151
از لعنت خداوند ،نسبت
دروغ برخدا ،صرف مال
برای پیشرفت دنیایی،
درصددنابودی اسالم...

منافقان

مریضی دلهایشان،
بیخرد و خریداران
گمراهی

خدعه و نیرنگ و فریب
اهل ایمان و تظاهر
به ایمان و همدست
شیاطین

اشاره غیرمستقیم
به منافقان در آیات:
،119 ، 78 ،72
،167 ،156 ،120
 173و 181

پیامد رفتارهای
اجتماعی منحرف
)ویژگی جامعه(

32

16/08

8

4/02

مفسدان

فاقد شعور و بیخرد

فساد در زمین به بهانه
اصالح

63

1

0/50

گمراهان از
راه حق

همراهی با شیطان

پیرو هوای نفس ،کفر
بعد از ایمان

90 ،14

1

0/50

روی گردانی از حق

82

1

0/50

زیانکاران

حق نشناسان

اختیار دینی غیر از
اسالم ،یاری از کافران

149 ،110

3

1/51

ستمکار

ناصالح و ناشایست

عدم پذیرش پیشوایی
خلیفه خدا ،کافرپیشه

،140 ،128 ،57
192

4

2/01

جنگجویان
کافر

حس کینه توزی

ناامنی در جامعه ،ایجاد
هراس

13

1

0/50

51

25/63

فاسقان

جمع

رواج آیین و
اعتقاداتی غیر از
اسالم در جامعه،
کشتن انبیاء و
مومنین و ایجاد
ناامنی در جامعه،
دنیاپرستی و مال
اندوزی ،شیوع
نیرنگ و فریب و
خدعه در جامعه،
فساد در زمین ،انکار
والیت و پیشوایی
خداوند و جانشینان
او بر زمین ،یاری
طلبیدن از کافران و
شیطان

فراوانی

درصد

73

74
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در سوره مبارکه آلعمران 51 ،آیه معادل  25/63درصد آیات راجع به ویژگیهای گروههای انسانی ناهمنوا
با معیارهای قرآنی بحث میکند .پیامد شیوع این ویژگیها در جامعه ،فساد در زمین ،کشتن بهناحق
رسوالن و مؤمنان ،عدم پذیرش والیت و سرپرستی خداوند و رسول اسالم ،رواج شرک و کفر در جامعه با
نپذیرفتن دین مبین اسالم و همراهی با شیطان میباشد.
در مجموع دو سوره بقره و آلعمران132 ،آیه معادل 27/22درصد درباره ویژگیهای گروههای انسانی
ناهمنوا با معیارهای قرآنی بحث میکند.
جدول :8توزیع آماری گروههای ناهمنوا با معیارهای قرآنی در دو سوره
ردیف

منحرفان

فراوانی

درصد

بقره

آلعمران

بقره

آلعمران

جمع
فراوانی

درصد

1

کافران

23

32

8/04

16/08

55

24/11

2

منافقان

19

8

6/64

4/02

27

9/66

3

مفسدان

4

1

1/39

0/50

5

1/89

4

فاسقان

4

1

1/39

0/50

5

1/89

5

زیانکاران

4

3

1/39

1/51

7

2/90

6

ستمکار

14

4

4/89

2/01

28

6/90

7

سفها (کم خردان)

4

-

1/048

-

4

1/048

8

گمراهان

4

1

1/048

0/50

5

1/55

9

مشرکان

5

1

1/75

0/50

6

2/25

10

خطاکاران

1

-

0/35

-

1

0/35

11

ناکثان

1

-

0/35

-

1

0/35

در جدول باال میزان گروههای ناهمنوا با معیارهای قرآنی در دو سوره بقره ،آلعمران محاسبه شده است.
براساس سوره مبارکه حمد ،گروههای ناهمنوا با معیارهای قرآنی ،در دو دسته بزرگ به نام گمراهان و
مغضوبین آورده شده است .با پیروی از این سوره ،برای جمع و جور شدن جدول ،گروهها را درهم ادغام
شده است تا میزان جدیدی به دست آید .در دستهبندی جدید ،گروه کافران و منافقان ،مفسدان ،فاسقان،
مشرکان ،ناکثان و ستمکاران به گروه مغضوبین و سپس گروههای زیانکاران ،نادمین ،سفهاء ،گمراهان،
خیانتکاران و خطاکاران به گروه گمراهان(ضالین) مقولهبندی شدهاند.
این عملیات در جدول شماره 9نمایش داده شده است.
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جدول :9توزیع آماری گروههای ناهمنوا با معیارهای قرآنی براساس توصیف سوره حمد
ردیف

منحرفان

درصد

فراوانی
بقره

بقره

آلعمران

1

مغضوبین

69

47

24/13

2

ضالین

12

4

4/20

آلعمران

جمع  486:آيه
فراوانی

درصد

23/62

116

23/87

2/01

16

6/21

همانطور که مالحظه میشود ،مغضوبین در سوره بقره بیشترین فراوانی را دارد69(.مورد)
در این دو سوره مدنی116 ،آیه از مجموع 486آیه ،به مغضوبین خطاب شده است .یعنی معادل
23/87درصد آیات به این گروه اختصاص یافته است.
گمراهان و یا ضالین ،در سوره بقره با فراوانی 12مورد و میزان 4/20درصد بیشترین میزان را به خود
اختصاص داده است.
نکته قابل توجه این است که خداوند متعال در این دو سوره بیشترین خطابش به ناهمنواگرایان غضب
شده میباشد )23/87(.غضبشدگان کسانی هستند که آگاهانه و از روی عمد برخالف معیارهای قرآنی
رفتار میکنند .اما گمراهان یا بر اثر جهل و کمخردی و یا به دلیل اشتباه و خطا راهی میروند و عملی
انجام میدهند که خالف معیارهای قرآنی است و اگر به آگاهی برسند و توبه كنند ،به استناد آیات قرآن،
خداوند متعال گناهانی را که بر اثر غفلت و فراموشی و عدم آگاهی انجام گرفته ،میبخشد و اگر گمراهان
تالش نمایند تا از راهی که برگزیدهاند ،برگردند ،آنها را به عنوان توبهکنندگان میپذیرد.
دستهبندی گروههای قرآنی بر اساس معیار باور دینی
براساس باور دینی و اعمالی که در راستای این اعتقادات انجام میگیرد ،انسانها به گروههای زیر
مقولهبندی()Categoryمیگردند.
مؤمنان در مقابل مشرکان .بنیاسرائیل در مقابل فرعونیان .نیکوکاران در مقابل ستمکاران.
اهل ایمان در مقابل کافران .خاشعان در مقابل متکبران .فاسدان در مقابل مصلحان.
پیمانشکنان در مقابل وفاداران به عهد و پیمان .خداپرستان در مقابل شیطان پرستان.
مطیعان محض اوامر الهی در مقابل طغیانگران در برابر حق و...
با دقت در این دستهبندیها ،در دو سوره بقره و آلعمران ،مالک برتری هر قومی بر قوم دیگر ،رفتار و
عملکرد براساس اعتقادات دینی است .اثری از نژاد و خون ،زبان و نماد ،ثروت ،محیط جغرافیایی و دیگر
مالکهای اعتباری این جهانی که مورد توجه انسانشناسان و طرفداران قومی و نژادی در عصر حاضر
میباشد ،در قرآن دیده نمیشود بلکه اساس تقوا است که سبب برتری قومی بر قوم دیگر میشود .اهل
تقوا همیشه محبوب و اهل نفاق و کفر همیشه منفور بودهاند .این امکان وجود دارد که دو قوم دور از
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هم به دلیل اعتقادات مشترک ،یک قوم محسوب شوند .همچنان که مسلمانان زمان ابراهیم از اسالف
مسلمانان زمان پیامبر(ص) محسوب میشوند .زیرا هر دو موحد و یکتاپرست و معتقد به دین حنیف
میباشند .و به تعبير بوگاردوس فاصله اجتماعي آنها بسيار اندك است(بيكر  130 :1386 ،؛ رفيع
پور )207 :1372،اگر چه داراي فاصله زماني و مكاني(جغرافيايي) هستند.
-7نتیجه
معیارهای دستهبندی گروهها در جامعهشناسی ،معيارهاي اجتماعي هستند .جامعهشناسان براساس
وسعت ،تعداد جمعيت ،ميزان انعطافپذيري گروهها ،نحوه ساختيابي آنها ،ميزان نفوذي كه بر محيط
پيراموني خود دارند و غيره ،به دستهبندي گروهها پرداختهاند.
در قرآن كريم به معيارهايي كه سرنوشت و سعادت انسان را رقم ميزند ،توجه شده است .يعني تاكيد
بر معیار باور دینی و اعتقاد به سه اصل اساسي توحيد و نبوت و معاد كه هدف از خلقت را توجيه ميكند
و در آيههاي بسياري تكرار شدهاند.
معيار بعدي انتخاب راه زندگی است .سوره حمد ،سه راهی را که انسانها در طول دوران زندگی خود
انتخاب کرده و زندگی و سرنوشت خود را رقم میزنند ،آشکار میسازد:
الف -راه مستقیمی که خاص کسانی است که به آنها نعمت ارزانی شده است.
ب -راه کسانی که مورد خشم و غضب خدا هستند.
ج -راه کسانی که گمراهند و راه هدایت را نمیشناسند ،یعنی راه جاهالن.
در قرآن کریم فرد و جامعه هر دو مهم هستند .باور ديني و انتخاب مسير زندگي اگرچه فردي است اما
بازتاب اجتماعي دارد .به استناد آيات بررسي شده ،هدايتيافتگان كساني هستند كه راه تقوا را برگزيدهاند.
اينها در ايثار و انفاق و جهاد سبقت ميگيرند و براي اشاعهي نيكيها و عدالت در جامعه تالش مادي و
معنوي ميكنند .مانند انفاق در آشكار و پنهان كه اثر فقرزدايي دارد .صبر در مراحل سخت زندگي با اتكاء
بر نماز و روزه ،که انسان را در برابر زورگويان و قلدران مقاوم ميكند .آموزش اين معيارها بهگونهاي كه در
نظام ارزشهاي وجودي فرد قرار گيرد ،سعادت زندگي فردي و اجتماعي را ضمانت ميكند.
كساني كه راه غضبشدگان را برمیگزينند ،پيرو شيطان هستند و موجب اشاعهي انحرافات و تبهكاريها
در جامعه ميشوند .آسيبهاي ناشي از اين انحرافات ،صدمات جبرانناپذيري را بر هويت ملي و فردي
آحاد جامعه وارد ميسازد .براي مثال؛ در جامعهي تبهكار ،شيطان و شيطانپرستي جايگزين خدا و
خداپرستي ،زشتيها و پلشتيها جايگزين زيباييها و نيكيها میشود ،امنيت وآرامش ازجامعه رخت
برميبندد .دسيسهها و نقشههاي شوم عليه يكديگر رواج مییابد ،ثبات و نظم مختل میشود و همهجا
را هرج و مرج فرا ميگيرد و سرانجام جامعه در سراشيب سقوط مرگباري كه برگشتناپذير است قرار
میگيرد.
گروههای همنوا با معیارهای قرآنی در دو سوره بقره و آلعمران شامل متقین ،خاشعین ،صالحان و
شایستگان ،مؤمنان ،صابران ،نیکوکاران ،پرهیزکاران و راستگویان هستند.
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البته تعداد آنها در کل قرآن کریم فراتر از این چند گروه است.
گروههای انسانی پس از شکلگيري ،به دنبال پیدا کردن مسیرهای خاصی برای رفع نیازهای اساسی
خود هستند .رسیدن به اهداف ،دسترسی به ابزارهایی را میطلبد برای مثال انسان برای اینکه شناخت
و معرفت پیدا کند و حد و حدود را بشناسد ،نیازمند آموزش میباشد تا بتواند بهکار گیرد .اینجاست که
کلیدیترین واژه جامعهشناسی يعني فرآیند اجتماعی شدن معنا مییابد .اين فرآيند درون ساختهاي
اجتماعي اتفاق ميافتد .پيامد اين فرآيند ،كاركردهايي است كه نظم اجتماعي را تضمين ميكند .انسان
مانند سایر حیوانات به تنهایی قادر نیست که نیازهایش را برآورده سازد ،زیرا فاقد قابلیتهای فیزیکی و
مکانیزمهای دفاعی بدنی قوی مانند سایر حیوانات میباشد .اما خداوند او را به ابزار عقل مجهز کرده و
غریزه در او تحلیل رفته است .همچنین همه چیز را برای انسان آفریده تا با استفاده از علم و عقل خود و
راهنمایانی که برایش فرستاده ،از آنها بهره کافی و وافی برد اما در برابر خالق هستی مطیع محض باشد
و طغیان نکند .یعنی استفاده از علم و عقل باطنی و عقل بیرونی(پیامبران) او را به کمال و اوج هستی
میرساند .حال اگر غفلت کند و از ایندو ابزار به نیکویی استفاده نکند به پایینترین درجه خلقت یعنی
اسفل سافلین(نک :تین4/و )5تنزل میکند.
به استناد آيههايي كه بررسي شد ،انسان براي رسيدن به سعادت ،ميتواند بر اساس معيارهاي قرآني
كنش كند .يعني با پيشه كردن تقواي الهي و گزينش راه نعمت دادهشدگان.
گروههای ناهمنوا با معیارهای قرآنی در دو سوره بقره و آلعمران شامل گروههای زیر میباشند؛
منافقان ،کافران ،سفهاء(احمقها) ،فاسقان ،ستمکاران ،گمراهان ،زیانکاران ،ناکسان ،مشرکان ،خطاکاران.
براساس باور دینی و اعمالی که در راستای این اعتقادات انجام میگیرد ،انسانها به گروههای زیر
مقولهبندی میگردند :مؤمنان در مقابل مشرکان ،بنیاسرائیل در مقابل فرعونیان ،نیکوکاران در مقابل
ستمکاران ،اهل ایمان در مقابل کافران و...
مناسب رفتاری برای جوان امروز ،در آموزش و پرورش و در دانشگاهها،
پیشنهاد میشود برای ارائه الگوی
ِ
برنامههای درسی و سرفصلهای برخي از کتب درسی بازنگري و بازنويسي و ویژگیهای گروههای همنوا
با معیارهای قرآنی در آنها گنجانده شود .براي تفهيم و ایجاد انگیزه در پذیرش ويژگيها و رفتارهاي
پسنديده گروههاي هدايتيافته و همچنين دوری از ويژگيها و رفتارهاي ناپسند گروههاي غضبشده
در نسل جوان ،برنامههای فوق درسی ،کارگاههای آموزشی ،انجمنهای علمی و بسيج دانشجویی نقش
ی فرهنگی جوانپسند میتوانند
اساسی دارند .اصحاب رسانه با ساخت فیلم ،طنز ،سریال ،میزگردهای علم 
در برجستهکردن رفتارهاي مثبت و منفي هدايتيافتگان و گمگشتگان در جامعه ،نقش محوري خود را
ایفا نمایند.
نخبگان علمي حوزههاي ديني ،براي قرائت قرآن کریم ،آموزشي را طراحي نمايند تا جوان از توجه
ظاهری به توجه باطنی و از برداشتهای فردگونه محض به برداشتهای جمعی و دگرخواهانه روی آورد
و خود تالش نماید که به اوصاف پسندیده اهل نعمت نایل آید .زيرا قرآن براي زندگي كردن و سعادتمند
شدن واقعي نازل شده است.
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منابع
قرآن کریم؛ ترجمه :محمدرضا صفوی.

 -1آرون ،ریمون()1370؛ مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ،باقر پرهام ،تهران ،شرکت سهامی ،چاپ دوم.
 -2احمدی ،حبیب( )1384؛ جامعه شناسی انحرافات ،تهران ،سمت ،چاپ ا ّول.

محمد پروین گنابادی ،تهران ،شركت انتشارات علمی
محمد()1362؛ مقدمه ابن خلدونّ ،
 -3ابن خلدون ،عبدالرحمان بن ّ
و فرهنگی.
 -4بيكر ،ترزال()1386؛ روش تحقيق نظري در علوم اجتماعي ،هوشنگ نايبي ،دانشگاه پيام نور ،چاپ دوم.
 -5تنهایی ،ح.ا)1382(.؛ جامعهشناسی نظری مبانی  ،اصول و مفاهیم (مطالعه ای در باب جامعهشناسی معرفت علم
جامعهشناختی) ،تهران ،انتشارات برنا ،چاپ ا ّول.
 -6تنهایی ،ح.ا)1379( .؛ درآمدی بر مکاتب و نظریههای جامعهشناسی ،انتشارات نینگار  ،نشر مرندیز ،چاپ چهارم.
 -7توسلی ،غالمعباس()1370؛ نظریههای جامعهشناسی ،تهران ،سمت ،چاپ دوم.
 -8توسلی ،غالمعباس()1376؛ فرجام جدال جامعهشناسی خرد وکالن ،دانشگاده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،مجله
انجمن جامعه شناسی ایران.18-1 ،1 ،
محمد()1980؛ الذريعة الي مكارم الشريعة ،بيروت ،دارالكتب العلمية.
 -9راغب اصفهاني ،حسین بن ّ

 -10رفيعپور ،فرامرز()1372؛ كند و كاوها و پنداشتهها -مقدمهي بر روشهاي شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعي ،شركت
سهامي انتشار ،چاپ پنجم.
 -11ریتزر ،جورج( )1374؛ نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ،محسن ثالثی ،انتشارات علمی ،چاپ ا ّول.

 -12ريتزر ،جورج ؛ داگالس ،جي.گودمن()1390؛ جامعه شناسي مدرن ،خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده ،تهران ،انتشارات
جامعهشناسان ،چاپ ا ّول.
 -13ساروخانی ،باقر()1371؛ جامعه شناسی ارتباطات ،تهران ،انتشارات اطالعات ،چاپ سوم.
 -14شیخاوندی ،داور()1384؛ جامعهشناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران ،نشر قطره ،چاپ ا ّول.

 -15صدیق سروستانی ،رحمتاهلل()1386؛آسیبشناسی اجتماعی جامعهشناسی انحرافات اجتماعی ،سمت ،چاپ ا ّول.

محمدرضا()1387؛ ترجمه قرآن بر اساس الميزان همراه با توضيحاتت و نكات تفسيري ،قم ،نشر فقه ،چاپ ا ّول.
 -16صفويّ ،
محمد حسین()1362؛ تفسیر المیزان ،جلد چهارم ،قم ،انتشارات دار العلم.
 -17طباطباییّ ،

 -18عضدانلو ،حمید()1386؛ آشنایی با مفاهیم اساسی جامعهشناسی ،تهران ،نشرنی ،چاپ دوم.
 -19کسل ،فیلیپ()1383؛ چکیده آثار گیدنز ،حسن چاووشیان ،تهران ،ققنوس.
 -20کوئن ،بروس()1373؛ مبانی جامعهشناسی ،غالمعباس توسلی و رضا فاضل ،تهران ،سمت ،چاپ سوم.
 -21گورویج ،ژرژ()1356؛ تاریخ مختصر جامعه شناسی ،باقر پرهام ،تهران ،کتابهای سیمرغ ،چاپ چهارم.
 -22گیدنز ،آنتونی و بردسال ،کارن()1388؛ جامعهشناسی با تجدید نظر کامل و روز آمد شده ،حسن چاوشیان ،نشر نی،
چاپ سوم.
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