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راهکارهای مبارزه با اشرافیگری از منظر نهج البالغه
رضا بنی اسدی  ، 1زهرا خوش

صفت 2

 1استادیار گروه معارف ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران (نویسنده مسوول)
 2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

چکیده
اشرافی گری نوعی حالت خود برتربینی است که در برخی افراد یا بعضی گروههای جامعه مشاهده میشود .این افراد و گروهها از
نظر اجتماعی به طور غالب در رده های باالی جامعه قرار دارند و از نظر سطح زندگی معموال در رفاهی بیش از رفاه عموم مردم
هستند .زندگی اشرافی در بیشتر صور خود معموال با مفاسد بزرگ فردی و اجتماعی همراه است .مفاسدی مانند تحقیر،
تمسخر ،حسادت ،اسراف و از همه بدتر فروپاشی اجتماعی از نتایج اشرافیگری است .با توجه به اهمیت سادهزیستی در شرع
مقدس و دوری گزیدن از تجملگرایی و اشراقیگری ،برای ایمنی یافتن فرد و اجتماع از مفاسد آن ضرورت دارد راههای مبارزه
با این خوی ناپسند شناسایی شوند .این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی است در صدد بیان راههای مبارزه با اشرافیگری از
منظر آموزه های نهج البالغه است تا با شناخت این راه ها و مبارزه با این بیماری اخالقی گامی در راه از بین بردن اشرافی گری
بردارد.
واژههای کلیدی :امام علی  ،Aنهج البالغه ،اخالق ،تربیت اسالمی ،اشرافیگری
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.1مقدمه
اشرافیگری نوعی بیماری اخالقی است که در همه جوامع دیده میشود اما در اسالم که منادی زهد و بی اعتنائی به دنیا و
ظواهر فریبنده آن است این مسأله به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
 .1 .1بیان مساله
واژه اشرافیگری به تازگی وارد فرهنگ جامعه ما شده و در فرهنگ لغات به معنای مصطلح فعلی به کار نرفته است ،در متون
دینی نیز توجه افراطی به دنیا و مظاهر آن با کلماتی مانند تکاثر ،اتراف ،مأل و امثال آنها بیان شده است .البته اشرافیت در
فرهنگ سیاسی جهان به یکی از مکاتب حکومتی تعلق دارد که در آن حکومت بر مردم را شایسته طبقه بلندپایگان و اشراف
آن جامعه میداند .فرهنگنویسان علوم سیاسی ،کلمه » »Aristocracyرا معادل فارسی «اشرافیت» دانستهاند( .ربانی عارف،
 :1399ص)125
این رذیله زشت که یک بیماری اخالقی و نوعی خود برتربینی است از همان صدر اسالم در جامعه اسالمی قابل رؤیت است.
این در حالی است که پیامیر اکرم  منادی ساده زیستی و بی رغبتی به زرق و برق دنیا بود .محبوبترین نامها براى پیامبر
آن بود که ایشان را مسکین بنامند( .القاضی عیاض ،بی تا ،ج ،1ص )196آن حضرت خوش نداشتند شبیه پادشاهان شوند
(کافی :1407 ،ج ،6ص ) 272منزل ،مرکب ،لباس ،غذا و سایر ملزومات زندگی ایشان هیچ شباهتی با زندگی اشرافی نداشت
چنان که در روایات فراوانی به این مسأله اشاره شده است و پرداختن به آنها ما را از مسأله مورد بحث خارج میکند.
با رحلت ایشان و انتقال قدرت از خاندان وحی به سوی دیگران ،آرام آرام این خلق و خوی ناپسند در متصدیان امر حکومت
و برخی دیگر از شخصیت های آن روزگار آشکار شد .آن طور که در منابع تاریخی از صدر اسالم نقل شده اشرافی گری به
سرعت و به صورت گسترده در بین جامعه اسالمی و به ویژه شخصیت های مطرح آن روزگار رواج پیدا کرد .درباره زندگی
طلحه ،زبیر ،و برخی دیگر مطالبی گفته شده که انسان حیرت میکند .در تاریخ مسعودی آمده زبیر بن عوام خانه ای در بصره
بنا کرد که اکنون در سال ( 332زمان خود مسعودی) هنوز باقی است و معروف است خانه هایی در مصر ،کوفه و اسکندریه بنا
کرد .دارایی ابن زبیر را پس از مرگش ،پنجاه هزار دینار ،هزار اسب ،هزار کنیز و غالم ذکر کردهاند( .مسعودی :1409 ،ج،2
ص )333-332درباره طلحه گفته شده وقتی کشته شد ،ثروت بسیاری بر جای گذاشت .ارزش غالت او در عراق بین چهارصد تا
پانصد هزار درهم و درآمد روزانه وی از غالت عراق حدود هزار درهم بود .همچنین ارزش غالت وی در سراة حدود ده هزار
دینار بود .همچنین نقل است که ارزش میراث باقی مانده از وی از زمین و دام و اموال و پول نقد سی میلیون درهم بوده است.
دو میلیون و دویست هزار درهم و دویست هزار دینار نقد باقی گذاشت و بقیه به صورت زمین و دام و کاال بود .همچنین نقل
شده هنگامی که طلحة کشته شد در دست خزانهدارش دو میلیون و دویست هزار درهم پول نقد بود و نخلستانها و دیگر
اموالش را به سی میلیون درهم ارزیابی کردند .در نقلی دیگر آمده است که از طلحة یکصد پوست گاو نر انباشته از زر که در هر
یک سیصد رطل طال بود ،باقی ماند( .ابن سعد :1410 ،ج ،3ص)167-166
طلحه و زبیر از نزدیکترین افراد به رسول اهلل بودند ،لکن سکرات نعمت و رفاه آنها را به سوی طمع ورزی و اشرافیگری
سوق داد و باعث شد که در مقابل امیرالمومنین  بایستند که پیامبر اکرم  در وصفش فرمود « :اگر ترسِ آن نبود که
غلو کنندگان امّت من درباره تو آنچه را که ترسایان درباره عیسى بن مریم علیهماالسالم گفتند ،بگویند ،درباره تو سخنى مى
گفتم که بین جماعت مردم نمى رفتى ،جز آن که خاك زیر پایت را بر مى گرفتند و از آن شفا مى جستند( .ابن بابویه:1362 ،
ج  ،2ص )576-575
البته نباید گمان ببریم که با مرگ طلحه و زبیر ،خلق و منش طلحه و زبیر هم رخت بر بست ،بلکه تاریخ اسالم در ادوار
مختلف طلحه و زبیرهای متعددی به خود دیده است .کسانی که اتفاقا چون طلحه و زبیر روزگاری نقش بی بدیلی در دفاع از
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اسالم داشتن د ،اما پس از گذشت مدتی ،وقتی که اصطکاك آنان با تنعمات دنیایی زیاد شد در مقابل همان اسالم و نماینده
آن ،شمشیر کشیدند.
 .2 .1اهمیت و ضرورت تحقیق
زندگی اشرافی آثار بسیار مخربی بر افراد و جامعه دارد .در مراحل ابتدایی موجب دور شدن افراد و جامعه از هویت اسالمی
میشود زیرا در اشرافی گری آسیب های بزرگ فردی و اجتماعی مانند :تحقیر ،تمسخر ،حسادت ،اسراف ،فساد و غیره ظهور
میکند که همه آنها خالف آموزههای اصیل دین مبین اسالم است؛ اما در مراحل باالتر آسیب آن بسیار سخت و شکننده است
و خطر گسست اجتماعی ،و به دنبال آن اضمحالل و فروپاشی اجتماعی در جامعه اسالمی را در پی دارد که از آسیبهای
مذکور قبلی به مراتب بدتر است زیرا فرصت برای جبران آنها وجود دارد اما این خطر در صورت تحقق فرصتی برای اصالح و
جبران باقی نمیگذارد .جامعه ای که در آن اشرافیگری و مفاسد اقتصادی شیوع دارد نمیتواند به حیات خویش ادامه دهد.
این امر جدا از پشتوانه عمیق عقلی ،به دفعات در تاریخ نیز تجربه شده است .بنابر این با توجه به آثار مخرب یاد شده و با توجه
به اهمیت سادهزیستی در شرع مقدس و دوری گزیدن از تجملگرایی که امروزه به یک آسیب بزرگ اجتماعی تبدیل شده،
ضرورت دارد راههای مبارزه با این خوی ناپسند ،شناسایی شوند تا افراد و نیز جامعه اسالمی از گزند خطرات ناشی از آن
محفوظ بمانند و این امری مهم ،انکار ناپذیر ،و اجتناب ناپذیر است .این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی میباشد در صدد
بیان راههای مبارزه با اشرافیگری از منظر آموزه های نهج البالغه است تا با شناخت این راه ها و مبارزه با این بیماری اخالقی
گامی در راه از بین بردن اشرافی گری بردارد.
 .3 .1پیشینه پژوهش
درباره اشرافیگری مقاالتی مانند «تأثیر اشرافیگری در جامعه اسالمی پس از پیامبر صلی اهلل علیه و اله» تألیف حبیب
زمانی محجوب ،و «رفاه و اشرافیگری در اسالم» تألیف هادی ربانی عارف به رشته تحریر درآمده است .همجنین درباره مبارزه
با اشرافیگری مقاالتی مانند «حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و رویارویی با اشرافیگری» تألیف فاطمه ارجلو ،و «ابوذر
غفاری طالیه دار مبارزه با مفاسد اقتصادی و اشرافیگری» تألیف عالمرضا گلی نگارش شده است .همچنین مقاله «آسیب-
شناسی اشرافیگری در سیره حکومتی امیر مومنان علیه السالم» تألیف محمدرضا صداقت با موضوع این پژوهش بیارتباط
نیست اما در خصوص موضوع این مقاله یعنی راهکارهای مبارزه با اشرافیگری از منظر آموزههای نهج البالغه پژوهش مستقلی
مشاهده نشده است .از این رو می توان گفت موضوع این مقاله بدیع بوده و نوعی نوآوری در بحث اشرافیگری محسوب میشود.
 .2راهکارهای نظری مبارزه با بیماری اشرافی گری
مراد از راهکارهای نظری ،آموزه هایی است که شناخت آنها به عنوان راهی برای مبارزه با اشرافیگری تلقی میشود.
.1 .2انسان شناسی
یکی از موضوعاتی که در نهج البالغه از آن صحبت به میان آمده ،خلقت انسان و هدف از آفرینش او است .امام علی  از
آفرینش انسان و مراحل مختلف آن و همچنین دو بُعدی بودن او یعنی بعد جسمانی و بعد روحانی سخن میگوید و میفرماید:
«ثُمَّّ جَّمَّعَّ سُبْحَّانَّهُ مِنْ حَّزْنِ الْأَّرْضِ وَّ سَّهْلِهَّا وَّ عَّذْبِهَّا وَّ سَّبَّخِهَّا تُرْبَّ ًة سَّنَّّهَّا بِالْمَّاءِ حَّتَّّى خَّلَّصَّتْ وَّ لَّاطَّهَّا بِالْبِلَّّةِ حَّتَّّى لَّزَّبَّتْ فَّجَّبَّلَّ
ت أَّحْنَّاءٍ َّو وُصُولٍ َّو أَّعْضَّاءٍ وَّ فُصُولٍ أَّجْمَّدَّهَّا حَّتَّّى اسْتَّمْسَّکَّتْ وَّ أَّصْلَّ َّدهَّا حَّتَّّى صَّلْصَّلَّتْ ِلوَّقْتٍ مَّعْدُو ٍد َّو أَّمَّ ٍد [أَّجَّلٍ]
مِنْهَّا صُورَّةً ذَّا َّ
مَّعْلُومٍ ثُمَّّ نَّفَّخَّ فِیهَّا مِنْ رُوحِه [فَّتَّمَّثَّّلَّتْ] فَّمَّثُلَّتْ إِنْسَّاناً ذَّا أَّذْهَّانٍ یُجِیلُهَّا وَّ فِکَّرٍ یَّتَّصَّرَّّفُ بِهَّا وَّ جَّوَّارِحَّ یَّخْتَّدِمُهَّا وَّ أَّدَّوَّاتٍ یُقَّلِّبُهَّا َّو
مَّعْرِ فَّةٍ یَّفْرُقُ بِهَّا بَّیْنَّ الْحَّقِّ وَّ الْبَّاطِلِ وَّ الْأَّذْوَّاقِ وَّ الْمَّشَّامِّ وَّ الْأَّلْوَّانِ وَّ الْأَّجْنَّاسِ مَّعْجُوناً بِطِینَّةِ الْأَّلْوَّانِ الْمُخْتَّلِفَّة» (خطبه )1یعنی
« پس (از آنکه خداوند متعال آسمان و زمین و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید) از جاى سنگالخ و جاى هموار زمین و جائى
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که مستعدّ براى کشت و زرع بود و جاى شوره زار ،پاره خاکى را فراهم آورد ،آب بر آن ریخت تا خالص و پاکیزه شد و آنرا با آب
آمیخت تا بهم چ سبید ،آنگاه از خاك آمیخته شده شکلى را که داراى اطراف و اعضاء و پیوستگیها و گسستگیها بود بیافرید ،آنرا
جمودت داد تا از یکدیگر جدا نشود ،و محکم و نرم قرار داد تا گل خشک شده شد (و آنرا بحال خود باز داشت) براى زمان
معیّنى (که در آن وقت مقتضى بود روح و حیات بآن داده شود) پس آن گل خشک شده را جان داد( ».فیض االسالم:1379 ،
ج ،1ص)30
ممکن است این سؤال پیش آید که کدام عبارت به روحانی بودن انسان اشاره میکند؟ حضرت در کالم مذکور با عبارت
«ثُمَّّ نَّفَّخَّ فیها مِنْ رُوحِهِ» به بُعد روحانی انسان اشاره میکنند.
مرحوم عالمه جعفری در این باره مینویسد « :مقصود از روح ،همان حقیقت واالیی است که انسان را از سایر جانداران
متمایز میسازد و او را به تکامل مادی و معنوی میرساند( ».جعفری :1385 ،ج  ،2ص )134
یکی از تفاوت های انسان و حیوان در همین است که در متن زندگی انسان ،مسائل معنوی و غیرمادی وجود دارد .از دو
بُعدی بودن انسان می توان اصل کرامت را استنباط کرد و این نوع کرامت ذاتی ،حاکی از عنایت ویژه خداوند به انسان است.
(مهدی ابوطالبی :1383 ،ص ) 212-211
همانطور که خداوند میفرماید« :وَّ لَّقَّد کَّرَّّمْنا بَّنی آدَّمَّ» (قرآن کریم )70 :17 ،یعنی و به درستی که ما فرزندان آدم را
کرامت بخشیدیم.
عالمه جعفری (ره) پس از بیان معنای کرامت که عبارت از شرف و عزت و حیثیت ارزشی است ،مثالهایی را از قرآن کریم
و نهج البالغه آورده و اظهار میدارد کرامت انسانی همان صفات عالی و استعدادهایی هستند که خداوند به انسان بخشیده است.
(جعفری :1369 ،ص ) 350این در حالی است که خوی اشرافی گری با کرامت انسان ناسازگار است زیرا اشرافی گری
دربرگیرنده اموری مانند ثروت اندوزی افراطی برای رسیدن به دنیای برتر ،تجمل گرایی ،فرو رفتن در لذائذ مادی ،عدم توجه
کافی به محرومین و نیازمندان جامعه ،خودبرتر بینی ،عجب ،کبر ،فخر فروشی و غیره است که هر کدام زهری مهلک برای
کرامت انسانی محسوب میشوند.
در نهج البالغه نمونههایی از سخنان حضرت علی  درباره هدف خلقت انسان دیده میشو ،آن حضرت میفرماید:
«لَّمْ یَّخْلُقْکُمْ عَّبَّثاً وَّ لَّمْ یَّتْرُکْکُمْ سُدیً» ( خطبه  )64یعنی خداوند سبحان شما را بیجهت نیافریده و مهمل و بیکاار رهاا نکارده
است .و در جای دیگر میفرماید« :وَّ اعْلَّمُوا عِبادَّ اهللِ أنَّّهُ لَّمْ یَّخْلُقْکُمْ عَّبَّثاً وَّ لَّمْ یُرْسِلْکُم هَّمَّالً» (خطبه  )195یعنای بنادگان خادا
بدانید خدا شما را بیهوده نیافرید ،و سر خود رها ننمود .و نیز میفرماید« :أَّیُّهَّا النَّّاسُ اتَّّقُوا اللَّّه فَّماا خُلِاقَّ امْارُءَ عَّبَّثااً فَّنَّلْهُاوَّ وَّ ال
تُرِكَّ سُدیً فَّیَّلْغُوَّ» (حکمت [ )370 ]376یعنی «اى مردم ،از خدا بترسید که هیچکس بیهوده آفریده نشده تا بازى کند ،و خود
سر رها نگشته تا کار بیجا انجام دهد( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص )1260
از فرمایشات آن حضرت بدست می آید که انسان حتی اگر مدت طوالنی در دنیا زندگی کند ،چون برای آخرت خلق شده و
باآلخره باید دار فانی را رها کند پس باید به ارزش خود پی ببرد و کاری نکند که برایش کسر شأن محسوب شود .برای همین
اشرافیگری در وجود کسی که ارزش واقعی خود را شناخته ،راه پیدا نمیکند زیرا اشرافی گری همانطور که بیان شد با بسیاری
از امور مالزم با کرامت انسانی در تضاد است.
اگر کسی خود را بشناسد و در ناتوانی خویش بیندیشد به خوبی در مییابد که ابتدا و انتهایش چقدر بیارزش است .حضرت
علی  در این زمینه میفرماید« :عَّجِبْتُ لِلْمُتَّکَّبِّرِ الَّّذِی کَّانَّ بِالْأَّمْسِ نُطْفَّةً وَّ یَّکُونُ غَّداً جِیفَّةً» (حکمت [ )126 ]121یعنی
« شگفت دارم براى گردنکشى که دیروز نطفه بود و فردا مردار مىباشد (که اگر خاك از روى جسدش بردارند مردم از گندش
گریزانند)» (فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص  ) 1145انسانی که تمام وجودش را ضعف و نقصان گرفته تا جایی که طبق کالم آن
حضرت ،قادر نیست به خویش روزی رساند و حتی قادر نیست جلوی مرگ خویش را بگیرد (حکمت [ )454 ]462و همین که
اجل قطعی او فرا رسد اگر تمام دنیا جمع شوند تا جلوی مرگ او را بگیرند نمیتوانند؛ (ارفع :1390 ،ص  )723-722چنین
موجودی چه نسبتی با تکبر دارد؟ و چگونه روا است که به زندگی اشرافی بپردازد؟
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ل مَّکْنُونُ الْعِلَّلِ مَّحْفُو ُ
ظ
حضرت علی  پیرامون درماندگی انسان در جای دیگر میفرماید« :مِسْکِینَ ابْنُ آدَّ َّم مَّکْتُومُ الْأَّجَّ ِ
الْعَّمَّلِ تُؤْلِمُهُ الْبَّقَّّةُ وَّ تَّقْتُلُهُ الشَّّرْقَّةُ وَّ تُنَّتِّنُهُ الْعَّرْقَّة» (حکمت [ )419 ]427یعنی «ذلیل و بیچاره فرزند آدم :اجلش پنهان
(نمىداند چه وقت مىمیرد) بیماریها و دردهایش پوشیده (همواره در معرض پیشآمدها و بیماریهاى ناگوار مىباشد) عملش
نگاه دارى میشود (در نامه اعمال ثبت گردیده اگر خودش هم فراموش کند از او فراموش ننمایند) پشه او را دردناك مىسازد و
آب در گلو گرفتن ،مىکشد و عرق ،بد بو میکند( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص  )1283با این اوصاف آیا شلیسته است
انسان غرور و تکبر داشته باشد و با اشرافیت و تجمل گرایی فخرفروشی کند؟
 .2 .2دنیاشناسی
اگر ماهیت دنیا به خوبی شناخته شود رو آوردن به آن که در زندگی اشرافی جلوههای تامی از آن به چشم میخورد به
راحتی جایگاه خود را از دست میدهد.
حجم قابل توچهی از مباحث مطرح شده در نهج البالغه درباره دنیا و ویژگیهای آن است .حضرت علی  در فرازهایی از
نهج البالغه ،دنیا را مذمّت کردهاند .ایشان خطاب به سلمان فارسی فرمودند:
جبُکَّ فِیهَّا لِقِلَّّةِ مَّا یَّصْحَّبُکَّ مِنْهَّا وَّ ضَّعْ عَّنْکَّ هُمُومَّهَّا لِمَّا
ل الْحَّیَّّةِ لَّیِّنَ مَّسُّهَّا قَّاتِلَ سَّمُّهَّا فَّ َّأعْرِضْ عَّ ّمَّا یُعْ ِ
« فَّإِنَّّمَّا مَّثَّلُ الدُّنْیَّا مَّثَّ ُ
س مَّ ا تَّکُونُ بِهَّا أَّحْذَّرَّ مَّا تَّکُونُ مِنْهَّا فَّإِنَّّ صَّاحِبَّهَّا کُ َّّلمَّا اطْمَّأَّنَّّ فِیهَّا إِلَّى سُرُو ٍر
ن آنَّ َّ
أَّیْقَّنْتَّ بِهِ مِنْ فِرَّاقِهَّا َّو تَّصَّرُّفِ حَّاالتِهَّا َّو کُ ْ
أَّشْخَّصَّتْهُ عَّنْهُ إِلَّى مَّحْذُورٍ أَّ ْو إِلَّى إِینَّاسٍ أَّزَّالَّتْهُ عَّنْهُ إِلَّى إِیحَّاش» (نامه)68
یعنی «داستان دنیا مانند مار است که مالِش آن نرم و ز هرش کشنده است ،بنا بر این دورى کن از آنچه (کاالیى که) ترا در
دنیا شاد مى گرداند براى آنکه از کاالى آن اندکى (بس کفنى) با تو همراه مىماند (به گور مىبرى) و اندوههاى آنرا از خود دور
ساز براى آنکه به جدائى از آن و تغییر احوالش باور دارى (میدانى که باألخره از آن جدا مىمانى و هر دم روش آن بخالف
هنگام دیگر است ،پس بآن دل مبند و براى زندگانى چند روزه افسردگى بخود راه مده) و هر وقت انس و خوى تو به دنیا بیشتر
است از آن هراسان تر باش ،زیرا دنیا دار هرگاه در آن دلبسته شاد شد دنیا او را از آن حال بسختى مىکشاند ،یا هرگاه به انس و
خو گرفتن مطمئنّ گردید او را از آن حال ،بترس و هراس گرفتار میکند( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،5ص)1066
آن حضرت با نکوهش دنیا مخاطب خود را از آن برحذر میدارد و میفرمایند« :مَّا أَّصِفُ مِنْ دَّارٍ أَّوَّّلُهَّا عَّنَّا َء وَّ آخِرُهَّا فَّنَّا َء فِی
ب َّو فِی حَّرَّامِهَّا عِقَّاب» (خطبه  )82یعنی « چگونه وصف کنم سرائی را که اول آن رنج و آخر آن نیستی است .در
حَّلَّالِهَّا حِسَّا َ
حالل آن حساب و در حرامش عقاب میباشد( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،1ص)182
و در جای دیگر اینگونه دنیا را نکوهش میکنند:
ی الْمُتَّصَّدِّ یَّةُ الْعَّنُونُ وَّ الْجَّامِحَّةُ الْحَّرُونُ وَّ الْمَّائِنَّةُ الْخَّئُونُ وَّ الْجَّحُودُ الْکَّنُودُ وَّ الْعَّنُودُ الصَّّدُو ُد َّو الْحَّیُودُ الْمَّیُودُ حَّالُهَّا
«أَّلَّا َّو هِ َّ
ل وَّ جِدُّهَّا هَّزْلَ وَّ عُلْوُهَّا سُفْلَ دَّارُ [حَّرْبٍ] حَّرَّبٍ وَّ سَّلَّبٍ وَّ نَّهْبٍ وَّ َّعطَّب( ».خطبه )191یعنی
انْتِقَّالَ وَّ وَّطْأَّتُهَّا زِلْزَّالَ وَّ عِزُّهَّا ذُ َّ
«آگاه باشید دنیا به زن فاجره اى ماند که خود را (به مردان) نشان داده روى بگرداند ،و به اسب سرکشى ماند که هنگام حرکت
توقّف نموده فرمان نبرد ،و دروغگوى بسیار خیانتکار و ستیزهگر ناسپاسگزار ،و بسیار جفا کار منحرف شونده (از راه حقّ) ،و
بسیار دورى کننده (از راه راست) و نگران و درهم است ،روش آن منتقل شدن (از حالى به حالى و از شخصى به شخصى) و
جاى پاى آن متحرك و غیر ثابت و ارجمندى آن زبونى ،و سعى و کوشش آن بازى و شوخى ،و بلندى آن پستى است ،سراى
گرفتن مال و برهنه کردن و تاراج نمودن و تباه ساختن است( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،4س)774
سخنان حضرت علی  در مذمت دنیا بیشتر از آن است که در این مختصر بگنجد .آن حضرت دنیا را خانه آرزوهای
فناپذیر (خطبه  ،)45خانه ابتالی مردم به فتنه (خطبه  ،)63خانه نابودی و رنج و تغییر و عبرت (خطبه  ،)114خانه عبور
(خطبه  ،)203خانه جنگ و محرومیت (خطبه  ،) 285و صفاتی از این نوع معرفی کردند که همه نشان دهنده آن است که دنیا
ارزش دلبستگی به آن و لذائذ آن را ندارد.
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البته حضرت علی  در جاهایی هم دنیا را مدح کردهاند؛ بطور مثال امام  هنگامی که شنیدند مردی دنیا را نکوهش
مینمود( ،در ستودن دنیا) فرمودند:
َّ« إِنَّّ الدُّنْیَّا دَّارُ صِدْقٍ لِمَّنْ صَّدَّقَّهَّا وَّ دَّارُ عَّافِیَّةٍ لِمَّنْ فَّهِمَّ عَّنْهَّا وَّ دَّارُ غِنًى لِمَّنْ تَّزَّوَّّدَّ مِنْهَّا وَّ دَّارُ مَّوْعِظَّ ٍة لِمَّنِ اتَّّعَّظَّ بِهَّا مَّسْجِ ُد
أَّحِبَّّاءِ ال لَّّهِ وَّ مُصَّلَّّى مَّلَّائِکَّةِ اللَّّهِ وَّ مَّهْبِطُ وَّحْیِ اللَّّهِ وَّ مَّتْجَّرُ أَّوْلِیَّاءِ اللَّّهِ اکْتَّسَّبُوا فِیهَّا الرَّّحْمَّةَّ وَّ رَّبِحُوا فِیهَّا الْجَّنَّّة» (حکمت []127
 )131یعنی « محقّقا دنیا سراى راستى است براى کسیکه (گفتار) آنرا باور دارد ،و سراى ایمنى (از عذاب الهىّ) است براى
کسیکه فهمید و آنچه را که خبر داد دریافت ،و سراى توانگرى است براى کسیکه از آن توشه بر دارد (پیرو خدا و رسول باشد)
و سراى پند است براى کسیکه از آن پند گیرد ،جاى عبادت و بندگى دوستان خدا (پرهیزکاران) و جاى نماز گزاردن (یا درود
فرستاد ن و طلب آمرزش نمودن) فرشتگان خدا ،و جاى فرود آمدن وحى (پیغام) خدا ،و جاى بازرگانى دوستاران خدا است که
در آن رحمت و فضل (او را) بدست آورده و سودشان بهشت بود( »،فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص)1149
با کمی تأمل در مدح و نگوهش حضرت ،معلوم میشود که این سخنان ،ارزش ذاتی دنیا را نفی نمیکنند ،زیرا حضرت علی
دنیا را با ارزشهای واالیی چون عدالت ،طهارت نفس و  ...مقایسه کرده و آن را کمتر دانسته است و یا بدون بیارزش کردن
دنیا ،در این مقایسه ،کفهی ترازوی انصاف را به سوی ارزشهای دینی و معنوی متمایل کرده است( .رشاد :1385 ،ج  ،7ص
)114
بنابر این دنیا اگر وسیله ای برای رسیدن به مقاصد اخروی باشد ممدوح است؛ اما اگر خود دنیا هدف باشد مذموم است.
آنچه مهم است این است که آدمی دنیا را معبر و گذرگاهی برای رسیدن به آخرت ببیند و دنیا را هدف غایی خویش قرار ندهد؛
زیرا اگر به دنیا و امور دنیوی دلبستگی پیدا کرد و تمام همّ و غم خود را دنیا و کسب آن قرار داد ،از رشد حقیقی خود باز
میماند .آن حضرت در این باره میفرمایند« :الدُنیا خُلِقَّت لِغَّیرِها َّو لَّم تُخلَّق لِنَّفسِها» (حکمت [)463 ]472؛ یعنی «دنیا برای
دیگری آفریده شده است ،و برای خود آفریده نشده است( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص )1298به عبارت دیگر دنیا هدف
ذاتی نیست بلکه وسیله و مقدمهای برای رسیدن به کمال انسانی است که هدف ذاتی و غایی انسان است.
آن حضرت از مردم می خواهند که ته مانده دنیا را به اهلش واگذارند و میفرمایند« :أ الحر یدع هذه اللماظه الهلها؟ آنه
لیس النفسکم نمن اال الجنه ،فال تبیعوها اال بها» (حکمت [ )456 ]465یعنی «آیا آزاد مردى نیست که این ته مانده طعام در
دهان (دنیاى پست) را براى اهلش (کفّار و منافقین) رها کند؟ براى نفسهاى شما بهایى جز بهشت نمىباشد پس آنها را جز بآن
بها نفروشید( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص)1296
آن حضرت در جایی دیگر میفرماید ...« :من ابصر بها بصرته  ...و من ابصر الیها اعمته» (خطبه  )82یعنی «کسی که (به
عبرت) بآن نگریست دنیا او را بینا و آگاه کرد (تا راه راست را یافته خود را آماده آخرت نمود) و کسیکه به زینت و آرایش آن
نگاه کرد ،دنیا او را نابینا گردانید( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،1ص )182پس میتوان گفت انسان میتواند از طریق مشروع به
طلب دنیا رود و از لذت های آن بهره برد اما حرص دنیا آدمی را که دارای شرافت است از حقیقت خود دور و بیگانه میکند.
(شمس الدین :1361 ،ص )214
هنگامی که حفظ دنیای پر زرق و برق با حفظ دین در تضاد واقع شود به گونهای که هر یک سبب ضایع شدن دیگری شود،
از نظر آن حضرت ،با حفظ دین و ایمان ،ضرری متوجه انسان نخواهد شد .غنای حقیقی در حفظ سرمایههای دین و ایمان
است که در زندگی جاویدان انسان همه جا راهگشای اوست ،نه مواهب مادّی زودگذر فانی ( .ناصر مکارم شیرازی :1384 ،ج ،6
ص  )520-519انسان با چنین دیدگاهی هرگز به دنبال زندگی اشرافی نمیرود بلکه آز آن متنفر و گریزان است و به دنیا
همان طور که در روایات به آن اشاره شده به عنوان مزرعه آخرت (ابن ابی جمهور ،1405 ،ج ،1ص )267نگاه میکند.
 .3راهکارهای عملی مبارزه با بیماری اشرافی گری
مراد از راهکارهای عملی ،انجام اموری است که به عنوان راهی برای مبارزه با اشرافی تلقی میشود.
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 .1 .3الگوگیری از سیره معصومین 
یکی از طرق عملی مبارزه با اشرافیت ،اقتدا به سیره معصومین  است .امام علی  در یکی از خطبههای خویش،
رسول اکرم  را به عنوان یک الگوی شایسته و کامل معرفی کرده و میفرماید« :وَّ لَّقَّدْ کَّانَّ فِی َّرسُولِ اللَّّهِ ص کَّافٍ لَّکَّ فِی
ک عَّلَّى ذَّمِّ الدُّنْیَّا َّو عَّیْبِهَّا َّو کَّثْرَّ ِة مَّخَّازِیهَّا َّو مَّسَّاوِیهَّا» (خطبه  )160یعنی «و پیروى کردن از (رفتار) رسول خدا-
الْأُسْوَّةِ َّو دَّلِیلَ لَّ َّ
صلّى اللّه علیه و آله -براى تو کافى است ،و بر مذمّت دنیا و معیوب بودن و بسیارى رسواییها و بدیهاى آن ترا دلیل و راهنما
مىباشد( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،3ص ) 508آن حضرت پس از بیان اجمالی بی اعتنایی رسول اکرم  به دنیا و بیان
شمههایی از کیفیت بی اعتنایی پیامبران بزرگ الهی به دنیا و مظاهر آن (خطبه  )160از مردم میخواهند که به نبیّ اکرم 
اقتدا کنند و میفرماید« :فَّتَّأَّسَّّ ِبنَّبِیِّکَّ الْأَّطْیَّبِ الْأَّطْهَّرِ ص فَّإِنَّّ فِیهِ أُسْوَّةً لِمَّنْ تَّأَّسَّّى» (خطبه  )160یعنی «به پیغمبر خود-
صلّى اللّه علیه و آله -که (از همه خالئق) نیکوتر و پاکیزه تر است اقتداء نموده از آن بزرگوار پیروى کن ،زیرا آن حضرت سزاوار
پیروى کردن است براى کسیکه پیروى کند( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،3ص)510
ل نیاز خود ،از متاع دنیا استفاده نکرد و به
با نگاهی به زندگی پیامبر اکرم  در می یابیم که آن حضرت بیش از حداق ِ
آن تمایلی نشان نداد .پهلویش از همه الغرتر و شکمش از همه گرسنهتر بود .دنیا به او عرضه شد تا آنچه میخواهد انتخاب
کند اما از پذیرفتن آن امتناع ورزید .پیامبر با همه قلب خویش از ز رق و برق دنیا اعراض کرد و یا آن را در وجودش میراند.
(عبداهلل جوادی آملی :1378 ،ص )141-140
عالوه بر راهنمایی به سیره پیامبر اکرم  ،حضرت علی  از روش و مشی خودشان در زندگی نیز برای مردم سخن
گفتهاند؛ از سادهزیستی و زهد خویش ،و از تحمل سختیها و رنجها سخن میگویند که حتی لباس خود را بارها و بارها وصله
ت
ل لی قائلَ :أال تَّ ْبذُها عَّنکَّ ،فَّقُلْ ُ
ت مِدْ َّرعَّتی هذه حَّتّی اسْتَّحْیَّیْتُ مِن راقِعِها َّو لَّقَّد قا َّ
هلل َّلقَّدْ رَّقَّعْ ُ
کردند  .ایشان میفرماید « :و ا ِ
اعْزُبْ عَّنّی «فَّعِنْ َّد الصَّّباحِ یُحْمَّ ُد الْقَّوْمُ السُّری» (خطبه  )160یعنی « سوگند بخدا بر این جبّه خود چندان پینه دوختم تا اینکه
از دوزنده آن شرمنده شدم ،و گوینده اى بمن گفت :آیا آنرا (بعد از این همه پینه) از خود دور نمىکنى؟ گفتم از من دور شو که
عند الصّباح یحمد القوم السّرى یعنى هنگام بامداد ناز مردم شب رو سپاسگزارى میشود (جمله عند الصّباح یحمد القوم السّرى
مثلى است گفته میشود براى کسی که رنج بر خود تحمیل مى نماید تا آسایش یابد ،چنانکه کاروان در گرماى تابستان چون
بشب راه روند و از بى خوابى رنج برند بامداد که بمنزل رسیده از سختى گرما رهیدند ،مورد تمجید شنوندهها قرار خواهند
گرفت)( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،3ص)513
و یا وقتی درباره لباس وصلهداری که بر تن داشتند از حضرت سؤال شد ،فرمودند« :یَّخْشَّعُ لَّهُ الْقَّلْبُ و تَّذِلُّ بِهِ النَّّفْسُ و
یَّقْتدی بِهِ المؤمنون» (حکمت [ )103 ]99یعنی «با آن ،دل متواضع و نفس امّاره رام میشود و مؤمنین از آن پیروی میکنند».
(فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص)1133
البته رهبر جامعه اسالمی مسولیت سنگینی دارد؛ و خود حضرت در این باره میفرماید« :إِنَّّ اللَّّهَّ تَّعَّالَّى فَّرَّضَّ َّعلَّى أَّئِمَّّ ِة
[الْحَّقِ] الْعَّدْلِ أَّنْ یُقَّدِّرُوا أَّنْفُسَّهُمْ بِضَّعَّفَّةِ النَّّاسِ کَّیْلَّا یَّتَّبَّیَّّغَّ بِالْفَّقِیرِ فَّقْرُه( ».خطبه  )209یعنی «خدای تعالی به پیشوایان حق
واجب گردانیده که خود را با مردمان تنگدست برابر نهند تا اینکه فقیر و تنگدست را پریشانیاش فشار نیاورده نگران نسازد».
(فیض االسالم :1379 ،ج ،4ص)667
وقتی استاندارش در بصره ،بر سر سفره پر زرق و برق یک اشرافزاده حاضر شد ،حضرت او را با توبیخ نامهای به خود آورد و
فرمودند« :أال و إنَّّ إمامَّ ُکمْ قَّ ِد اکْتَّفی مِن دنیا ُه بِطِمْرَّیْهِ وَّ مِنْ طُعْمِهِ ِبقُرْصَّیْهِ»( .نامه  : )45یعنی «بدان که پیشواى شما از دنیاى
خود بدو کهنه جامه (رداء و ازار یعنى جامهاى که سر تا پا را مىپوشاند) و از خوراکش بدو قرص نان (جهت افطار و سحر ،یا
ناهار و شام) اکتفاء کرده است»( .فیض االسالم :1379 ،ج ،5ص)967
زندگی کردن و خوراك و پوششی همانند اکثر مردم داشتن اوال در عرف پسندیده است؛ ثانیا نفس فزون طلب و فرعون
صفت را به زانو در میآورد و از بلند پروازیهای او جلوگیری میکند و مهمتر اینکه مومنین از پیشوای خود الگو میگیرند و به
او اقتدا میکنند .گویا نظر امام علی  این است که الگوی رفتاری و حضور در صحنه مسئولیت ،از ارائه الگو در گفتار
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کارسازتر است و مؤمنان در تمام موارد زندگی از امیر خودشان الهام عملی میگیرند .بنابراین ،به خودی خود زمینه اسراف و
تجمل پرستی یا نمایش توانگرانه در منظر تهیدستان از بین خواهد رفت( .حمیدزاده گیوی ، 1395 ،ص)341-340
 .2 .3یاد مرگ
یکی دیگر از راهکارهای عملی برای مبارزه با اشرافی گری ،یاد کردن از مرگ است .رویدادی که برای همه اتفاق خواهد افتاد
چنان که خداوند میفرماید« :کُلُّ نَّفْسٍ ذَّائِقَّةُ الْمَّوْتِ( ».قرآن کریم )185 :3 ،حضرت علی  بارها در سخنان خود یاد مرگ
را در مردم زنده میکردند تا از عالیق دنیوی بریده شوند .ایشان میفرمایند« :أَّلَّا فَّاذْکُرُوا هَّاذِمَّ اللَّّذَّّاتِ وَّ مُنَّغِّصَّ الشَّّهَّوَّاتِ وَّ قَّاطِعَّ
الْأُمْنِیَّاتِ عِنْدَّ الْمُسَّاوَّرَّةِ لِلْ َّأعْمَّالِ الْ َّقبِیحَّة( ».خطبه  )99یعنی « آگاه باشید پس در هنگام شتاب بانجام کارهاى زشت مرگ را بیاد
آورید که لذّتها و خوشیها را ویران میکند و عیشها را بهم مىزند و آرزوها را قطع مىنماید( ».فیض االسالم :1379 ،ج،2
ص)294
ایشان نه تنها یاد رخداد مرگ ،بلکه عبرتهای روزگار را نیز برای مردم یادآوری میکردند تا دل در گرو دنیا و زیباییهای
دل فریب آن نسپارند .آن حضرت در جایی که از روزگار صحبت به میان میآورند میفرمایند« :ال ّدَّهرُ یُخلِقُ االَّبدان وَّ یُجَّ ِّد ُد
اآلمالَّ َّو یُقَّرِّبُ المَّنِیَّّهَّ وَّ یُباعِ ُد الالُمنِیَّّه» (حکمت [ )72 ]70یعنی «روزگار بدنها را فرسوده مىسازد (پیر مىنماید) و (با کمى
آسایش) آرزوها را تازه و نو میکند ،و (با گردش خود) مرگ را نزدیک مىگرداند ،و (با نزدیک شدن مرگ) آرزوها را دور
مىسازد( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص)1117
در این کالم حضرت وقایعی را که هر روز و هر لحظه برای آدمی رخ میدهد ،برای مخاطب خود بیان میکنند تا عبرت
گرفته و هدف اصلی را در زندگی پیش گیرد؛ به عبارت دیگر زمان و روزگار ما را به مرگ نزدیک میکند؛ به فرموده آن حضرت
که فرمودند« :نَّفَّسُ الْمَّرْءِ خُطَّاهُ إِلَّى أَّجَّلِه( ».حکمت [« ،)74 ]72نفس کشیدن مرد گام او است بسوى مرگ خود (زیرا هر نفس
از عمر او کم کرده و به مرگ نزدیک مى نماید مانند گام برداشتن که شخص را به مقصدش نزدیک مىگرداند( »).فیض االسالم،
 :1379ج ،6ص )1118پس آیا روا است که انسان دلبسته این حیات موقت شود و دل به ظواهر فریبنده و زودگذر آن بدهد؟
آیا انسان عاقل همه سرمایه خود را خرج امری زودگذر می کند؟ کدام عاقل همه ثروت خویش را در طول سفر و قبل از رسیدن
به مقصد مصرف میکند.
 .3 .3اعتدال و میانه روی
بیان اعتدال و میانهروی در امور زندگی یکی دیگر از راهکارهای عملی ارائه شده در نهج البالغه برای مبارزه با اشرافیگری
است .اعتدال و میانه روی اگر چه عام است و بسیاری از امور را شامل میشود اما به طور قطعی یکی ازمصادیق آن موضوع مورد
بحث یعنی منع و رد اشرافیگری است.
کلمه «اعتدال» از ماده «عدل» حد وسط افراط و تفریط است به گونهای که در آن زیادی و نقصی نباشد؛ بنابراین ،بر اقتصاد،
مساوات ،قسط و استواء عدل اطالق میشود( .مصطفوی :1368 ،ج ،8ص )55در تاج العروس معنای "عدل" ض ّد جور آمده
است .همچنین به معنای میانهروى و ترك افراط و تفریط نیز آمده است( .زبیدی :1414 ،ج ،15ص )471مترادف آن ،کلمه
اقتصاد از قصد میباشد( .طریحی :1375 ،ج ،3ص)127
خروج از اعتدال ،زیانبار بوده و موجبات حسرت آدمی را فراهم میآورد .این خروج از مرز تعادل یا بصورت افراط جلوه می-
کند و یا بصورت تفریط ،البته این از خصوصیات جاهل است که راه اعتدال را نمیتواند پیش بگیرد .امام علی  در این باره
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ل إِلَّّا مُفْرِط ًا أَّوْ مُفَّرِّطا (حکمت [ )70 ]68یعنی دیده نمىشود نادان مگر آنکه تندرو
میفرماید« :لَّا [یُرَّى الْجَّاهِلُ] تَّرَّى الْجَّاهِ َّ
است (از حدّ و اندازه خود مىگذرد) یا کند رو (بح ّد و اندازه خود نمىرسد)( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص)1116
همان طور که بیان شد دامنه اعتدال در زندگی بسیار وسیع است و باید در تمام ابعاد زندگی مانند دوستی و دشمنی ،غم و
شادی ،خوف و رجا ،تعریف و تمجید ،انجام عبادات و غیره جاری باشد .یکی از این موارد اعتدال در بهرهمندی از مواهب دنیوی
است .در این جا نیز افراط و تفریط مذموم است .همان طور که پشت پا زدن به همه مواهب دنیوی و ترك همه لذائذ مردود
است و در روایات تصریح شده که در اسالم رهبانیت وجود ندارد (برقی :1371 ،ج ،1ص 287؛ ابن بابویه :1362 ،ج ،1ص،)138
غرق شدن در مواهب و لذائذ دنیوی هم مردود است که این شقّ دوم همان اشرافیگری است .حضرت علی  ضرورت
ن مُبَّذِّراً َّو کُنْ مُقَّدِّر ًا
اعتدال در بخشهایی از زندگی که با موضوع ما در ارتباط است را چنین بیان میکنند « :کُنْ سَّمْح ًا َّو لَّا تَّکُ ْ
وَّ لَّا تَّکُنْ مُقَّتِّرا» (حکمت  )33یعنی «بخشنده باش ولى نه بحدّ اسراف و بیجا (که افراط و تجاوز از حدّ باشد) و میانه رو باش و
سختگیر مباش (که آن تفریط و تقصیر در حدّ باشد)( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،6ص )1103به عبارت دیگر در استفاده
رساندن به دیگران از طریق مواهب دنیوی نه بیش از اندازه و نه کمتر از اندازه این کار را انجام ندهید ،بلکه راه میانه که مطلوب
است را انتخاب کنید این در حالی است که اشرافیگری با اسراف و بریز و بپاش همراه و افراط در این زمینه است.
آن حضرت در جایی دیگر میفرمایند« :إذا أراد اهلل بعبد خیرا ألهمه اإلقتصاد و حسن التدبیر ،و جنبه سوء التدبیر و االسراف»
( :تمیمی :1410 ،ص )291یعنی هرگاه خداوند به بندهای خیر اراده کند ،در دل او میانهروى و نیکوئى تدبیر را اندازد ،و او را از
بدى تدبیر و اسراف دور کند .در شرح این حدیث گفته شده« :مراد به «نیکوئى تدبیر» نیکوئى تدبیر در معاش است که همان
میانه روى باشد ،و مراد به «بدى تدبیر» نیز بدى تدبیر در معاش است به این که میانه روى نکند بلکه تنگگیرى کند یا
ص است بعد از عامّ و تخصیص آن به ذکر ممکن است که به اعتبار زیادتى
اسراف؛ پس ذکر اسراف بعد از این از قبیل ذکر خا ّ
قبح آن باشد و در بعضى نسخه ها به جاى «التدبیر» دوم «التبذیر» است و بنا بر این ترجمه این است که :و اجتناب فرماید او
را از بدى تبذیر و اسراف ،و مراد به «تبذیر» نیز اسراف است و ذکر اسراف بعد از آن از براى تأکید است و بنا بر این نیز
تخصیص تبذیر و اسراف به ذکر ،به اعتبار زیادتى قبح آن تواند بود( ».آقا جمال خوانساری :1366 ،ص )176-175پس داشتن
علم معاش و تدبیر در امور زندگی و به کارگیری آنها یکی از راههای دوری از اسراف و اشرافیگری است؛ البته اگر چه
اشرافیگری معموال با اسراف همراه است اما بدون آن نیز محقق میشود همانطور که اسراف نیز بدون اشرافیگری امکان
تحقق دارد .به هر حال این دو خصلت زشت در بسیاری از موارد با یکدیگر همراهی دارند که با رعایت اعتدال در بهرهمندی از
مواهب دنیوی از بین میروند.
 .4 .3برقراری عدالت اقتصادی و حفظ بیت المال
راه دیگری که در نهج البالغه به عنوان راهکاری برای مبارزه با اشرافیگری مطرح شده تالش برای برقراری عدالت اقتصادی و
حفظ بیت المال است که تمام آحاد و افراد جامعه اسالمی به ویژه کارگزاران نظام اسالمی موظف به انجام آن هستند تا با رفع
تبعیض ،عدالت را در جامعه برقرار کرده و از پیامدهای بیعدالتی که در نهایت به ضرر جامعه و همه مردم تمام خواهد شد،
جلوگیری کنند .بدون تردید یکی از تبعات بیعدالتی ،گسترش اشرافیگری است .در مقابل ،جامعهای که در آن عدالت
اقتصادی رعایت و بیت المال حفظ میشود ،زمینه فراگیر شدن و شیوع زندگی اشرافی از بین میرود.
با مروری در تاریخ دوران خلفا ،میتوان نمونههایی از بیعدالتیهای که در نهایت منجر به شورش مردم شد را پیدا کرد.
پیش از روی کار آمدن حضرت علی  مناسبات معتدل اقتصادی در عصر پیامبر اکرم  به شدت دگرگون شد و استکبار
اقتصادی جامعه را فرا گرفت که اوج آن در زمان خلیفه سوم بصورت چپاول اقتصادی درآمد و جامعه اسالمی را به بحران
کشاند .امتیازدادنها و بخشش های بی حد و حصر خلیفه سوم در نهایت باعث شد مردم علیه وی شورش کرده و او را بکشند.
(علی اکبر رشاد :1385 ،ص 349؛ مصطفی دلشاد تهرانی :1377 ،ص)33
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امام علی  با رد شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان که در بسییاری از اوقات موجب اشرافیگری است میفرماید:
ت
« ََّ لَّوْ لَّا حُضُورُ الْحَّاضِرِ وَّ قِیَّامُ الْحُجَّّةِ بِوُجُودِ النَّّاصِرِ وَّ مَّا أَّخَّ َّذ اللَّّهُ عَّ َّلى الْعُلَّمَّا ِء أَّلَّّا یُقَّارُّوا عَّلَّى کِظَّّةِ ظَّا ِلمٍ َّو لَّا سَّغَّبِ مَّظْلُومٍ َّلأَّلْقَّیْ ُ
س أَّوَّّلِهَّا َّو لَّأَّلْفَّیْتُ ْم دُنْیَّاکُ ْم َّه ِذهِ أَّزْهَّ َّد عِنْدِی مِنْ عَّفْطَّةِ عَّنْز» (خطبه  )3یعنی «اگر حاضر
حَّبْلَّهَّا عَّلَّى غَّارِبِهَّا َّو لَّسَّقَّیْتُ آخِرَّهَّا بِکَّأْ ِ
نمى شدند آن جمعیّت بسیار (براى بیعت با من) و یارى نمى دادند که حجّت تمام شود و نبود عهدى که خداى تعالى از علماء و
دانایان گرفته تا راضى نشوند بر سیرى ظالم (از ظلم) و گرسنه ماندن مظلوم (از ستم او) ،هر آینه ریسمان و مهار شتر خالفت
را بر کوهان آن مىاند اختم (تا ناقه خالفت بهر جا که خواهد برود و در هر خارزارى که خواهد بچرد و متحمّل بار ضاللت و
گمراهى هر ظالم و فاسقى بشود) و آب مىدادم آخر خالفت را به کاسه اوّل آن و (چنانکه پیش از این بر این کار اقدام
ننمودم ،اکنون هم کنار مىرفتم و امر خالفت را رها کرده مردم را به ضاللت و گمراهى وا مىگذاشتم ،زیرا) فهمیدهاید که این
دنیاى شما نزد من خوارتر است از عطسه بز ماده( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،1ص)53-52
با روی کار آمدن ایشان ،معیارهای خلفای پیشین رخت بر بست و عدالت علوی جایگزین آنها شد .در حیطه حکومتی،
حضرت علی  حداقل نیاز معیشتی همگان را تامین کردند و در راه فقر زدایی و تامین معیشت گامهای جدی برداشتند.
حضرت در این باره میفرمایند « :ما أصبح بالکوفه أحد إال ناعما ان أدناهم منزلة لیأکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء
الفرات» (ابن ابی الحدید :1403 ،ج ،2ص 99؛ محمد باقر مجلسی :1403 ،ج ،40ص )327یعنی هیچکس در کوفه نیست مگر
این که در نعمت است ،پایینترین طبقات ایشان نان نیکو مىخورند ،و در سایه مینشینند (خانه دارند) و از آب فرات (گوارا)
مى نوشند .این به آن معنا است که در حکومت آن حضرت همه مردم از امکانات الزم زندگی برخوردار بودهاند .تحقق جنین امر
مهمی جز با دوری از زندگی اشرافی و پرهیز از ترویج اشرافیگری حاصل نمیشود .خود آن حضرت مظهر تام زهد و بیرغبتی
به دنیا بودند .ایشان بعد از جنگ جمل ،کوفه را مرکز خالفت خود قرار دادند اما بخاطر دوری از تشریفات و تجمل به کاخ
حکومتی کوفه نرفتند( .نصر بن مزاحم :1370 ،ص  13و )15
حضرت علی  نسبت به حفظ بیت المال نیز تالش کرده و آن را عادالنه بین مردم تقسیم میکردند؛ به طوری که حتی
نسبت به نزدیکان و اطرافیان خود امتیازی قائل نبودند .کیفیت برخورد آن حضرت با برادرشان عقیل که درخواست یک من
گندم از بیت المال را داشت (فیض االسالم :1379 ،ج ،4ص 715-714؛ عبدالحمید ابن ابی الحدید :1404 ،ج  ،2ص  216؛
حسن الزیّن :1387 ،ص  ،)89-88معروف و بسیار عبرتانگیز است .بی شک کسی که چنین رفتاری با نزدیکان خویش دارد،
نسبت به دیگران به طریق اولی حق را رعایت میکند که برقراری عدالت اقتصادی و حفظ بیت المال را در پی دارد.
آن حضرت عالوه بر دقت نظر خویش در خرج بیت المال ،به کارگزارانشان نیز اجازه دستاندازی به بیت المال را نمیدادند،
و در این صورت وقوع ،آنها را عزل یا توبیخ میکردند تا از تکرار جلوگیری شود .برای مثال ،وقتی حضرت متوجه شدند که
کارگزاری به اموال عمومی خیانت و در راه خورد و خوراك شخصی صرف کرده نامهای به وی نوشتند و روز معاد را یادآور شدند
و فرمودند « :أَّ مَّا تُؤْمِنُ بِالْمَّعَّادِ أَّ وَّ مَّا تَّخَّافُ نِقَّاشَّ الْحِسَّاب» (نامه  )41یعنی « آیا تو بمعاد و بازگشت ایمان ندارى ،یا از مو
شکافى در حساب و باز پرسى (در آخرت) نمىترسى؟» (فیض االسالم :1379 ،ج ،5ص )959آن گاه او را تهدید کردند که هر
جه سریعتر اموال را باز گردان وگرنه با شمشیر کیفر تو را میدهم( .همان)
ن
آن حضرت همچنین در نامهای به قائم مقام فرمانداری خود در کوفه چنین مینویسند« :وَّ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللَّّهِ قَّسَّماً صَّادِقاً لَّئِ ْ
بَّلَّغَّنِی أَّنَّّکَّ خُنْتَّ مِنْ َّفیْ ءِ الْمُسْلِمِینَّ شَّیْئاً صَّغِیراً أَّوْ کَّبِیراً لَّأَّشُدَّّنَّّ عَّلَّیْکَّ شَّدَّّةً تَّ َّدعُکَّ قَّلِیلَّ الْوَّفْرِ ثَّقِیلَّ الظَّّهْرِ ضَّئِیلَّ الْأَّمْرِ» (نامه
 )20یعنی « و من سوگند بخدا یاد میکنم سوگند از روى راستى و درستى اگر بمن برسد که تو در بیت المال مسلمانان بچیزى
اندك یا بزرگ خیانت کرده و بر خالف دستور صرف نموده اى بر تو سخت خواهم گرفت چنان سختگیرى که ترا کم مایه و
گران پشت و ذلیل و خوار گرداند( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،5ص)871
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در توصیه به حفظ بیتالمال و جلوگیری از ریخت و پاشها در اموال عمومی که جلوهای از اشرافیگری است در نامهای به
قثم بن عباس ،کارگزارشان در شهر مکه نوشتند« :وَّ انْظُرْ إِلَّى مَّا اجْتَّمَّعَّ عِنْدَّكَّ مِنْ مَّالِ اللَّّهِ فَّاصْرِ ْفهُ إِلَّى مَّنْ قِبَّلَّکَّ مِنْ ذَّوِی
الْعِیَّالِ وَّ الْمَّجَّاعَّةِ مُصِیباً بِهِ مَّوَّاضِعَّ [الْمَّفَّاقِرِ] الْفَّاقَّةِ وَّ الْخَّلَّّاتِ وَّ مَّا َّفضَّلَّ عَّنْ ذَّلِکَّ فَّاحْمِلْهُ إِلَّیْنَّا لِنَّقْسِمَّهُ فِیمَّنْ قِبَّلَّنَّا» (نامه )67
یعنی «و بن گر (رسیدگى کن) بآنچه از مال خدا (بیت المال مسلمانان) نزد تو گرد مىآید ،پس آنرا به کسان عیالمند و گرسنه
نزد خود بده در حالیکه رسانده باشى آنرا به آنان که (براستى) درویش و بىچیز و نیازمند باشند و آنچه از آن زیاده آید نزد ما
بفرست تا آنرا در کسانی که نزد ما هستند پخش نماییم( ».فیض االسالم :1379 ،ج ،5ص )1064همانطور که مشاهده می-
شود آن حضرت حتی نسبت به اضافه بیت المال در سرزمینی حساس بودند و خرج بیجهت آن را برنمیتافتند و خواستار آن
بودند تا به مرکز رسانده شود تا در جای صحیح خود خرج شود.
نمونههای دیگری از این حسیاستها که حضرت کارگزارانشان را به علت اسراف و اشرافیگری و دست بردن به بیت المال
توبیخ کردهاند را میتوان در نهج البالغه یافت که بخاطر عدم اطاله فقط به آنها اشاره میشود .نامهای به شریح قاضی که یک
خانه مجلل خریداری کرده بود( .نامه  )3نامهای به استاندار بصره که بر سر سفره پر زرق و برق یک جوان اشرافزادهای شرکت
میکند( .نامه  )45نامه ای به به منذر بن جارود که چهار هزار درهم از خراج دزدید( .نامه  )71اینها و نمونههای دیگر نشان از
حساسیت آن حضرت نسبت به پرهیز کارگزاران دولت اسالمی از زندگی اشرافی و ترویج آن میباشد.
زندگی اشرافی و مجلل آن هم برای کارگزاران یک حکومت اسالمی ،آسیبهای فردی و اجتماعی فراوان و غیر قابل انکار
دارد؛ به عنوان مثال فرد را دچار غرور و خودبرتر بینی میکند و جامعه را نسبت به آنها و حاکمیت اسالمی بدبین میکند .در
شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید درباره دارایی امام علی  قبل و بعد از خالفت آمده که آن حضرت فرمودند :ای اهل کوفه،
هنگامی که از نزد شما رفتم اگر به غیر از وسائل شخصی و مرکب و غالمم جیزی داشتم ،من خیانت کردم( .ابن ابی الحدید،
 :1404ج ،2ص )216وقتی حاکم اسالمی چنین سیرهای داشته به طور طبیعی میبایست عموم کارکزاران آن حضرت نیز از
زندگی اشرافی به دور بوده باشند که به گواهی تاریخ چنین نیز بودهاند؛ و البته با موارد استثتایی نیز برخورد شده است .در
زمان ما اگر چه بسیاری از کارگزاران نظام اسالمی به وسیله مردم مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب و کنار گذاشته میشوند اما
راه میبارزه با اشرافی گری همان است یعنی مردم باید کسانی را اتخاب کنند که با کوخ نشینان به جای کاخ نشینان مانوس
باشند و از زندگی اشرافی به دور باشند .مسوولیت دادن به چنین افرادی در جامعه که نسبت به وضع زندگی خویش و نیز خرج
بیت المال مسلمین حساس هستند خود یک گام عملی در مبارزه با فساد اقتصادی و اشرافیگری است.
نتیجهگری
اشرافیگری نوعی حالت خودبرتربینی است که در افراد یا گروههایی از جامعه مشاهده میشود؛ عامل ایجاد روحیه اشرافی گری
برخی خألهای معرفتی و مشکالت اخالقی است .انسان باید از نعمتهای خدادادی استفاده کرده و از آنها بهرهمند گردد اما
آن چه در منابع روایی و از جمله نهج البالغه خواسته شده ،مصرف و بهرهمندی در حدّ اعتدال است؛ اشرافیگری که حالت
افراطی در بهرهمندی از مواهب دنیوی است میتواند آسیبهای بزرگ فردی و اجتماعی مانند :تحقیر ،تمسخر ،حسادت،
اسراف ،فساد و از همه بدتر گسست و فروپاشی اجتماعی را در پی داشته باشد؛ بنابراین ،الزم است با این خصلت زشت مبارزه
جدی صورت گیرد .در نهج البالعه برای این منظور راهکارهایی بیان شده است که میتوان آنها را نظری و عملی تقسیم کرد.
در تبیین راه کارهای نظری به شناخت صحیح انسان و نیز دنیا اشاره شده که با شناخت دقیق آنها بسیاری از انسانها دیگر
میلی به اشرافیگری پیدا نمیکنند و برخی دیگر نیز در صورت میل ،اعتنایی به آن نمیکنند چون به خوبی دریافتهاند چنین
صورتی از زندگی ارزش حقیقی ندارد .در راهکارهای عملی ارائه شده در نهج البالغه نیز میتوان به چهار راه الگوگیری از سیره
معصومین  ،یاد مرگ ،اعتدال و میانه روی در بهره گیری از مواهب دنیوی ،و برقراری عدالت اقتصادی و حفظ بیت المال
اشاره کرد .بی تردید با بکارگیری این تعالیم نهج البالغه ،به خوبی میتوان با خوی اشرافیگری مبارزه کرد و افراد و به تبع آن
جامعه را از این خوی زشت و آثار آن پیراسته نمود.
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Strategies to fight aristocracy from the perspective of Nahj al-Balaghah Ali

Aristocracy is a kind of self-exaltation that is observed in some individuals or some groups of
society. These individuals and groups are socially predominantly at the top of society And in
terms of well-being, they are usually higher than other people. Aristocratic life in most of its
forms is usually associated with great individual and social corruption.Corruption such as
humiliation, ridicule, jealousy, extravagance, and worst of all social decay are the result of
aristocracy. Given the importance of biological simplicity in the holy sharia and avoiding
aristocracy In order for the individual and society to be safe from its corruption, it is necessary
to identify ways to combat this unpleasant temperament. This article, which is a descriptiveanalytical method, seeks to express the ways to fight aristocracy from the perspective of Nahj
al-Balagheh teachings, so that by recognizing these ways and fighting against this moral
disease, it will take a step towards eliminating the aristocracy.
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