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Abstract 

One of the obstacles to not happen modern Islamic civilization is following 

luxurious lifestyle. The luxurious lifestyle is inclouded behaviors and habits that 

based on Self-exaltation, Utilitarianism and etc 

The aims of this research is analysis component of luxurious lifestyle in Imam 

Ali's Hadiths and its civilizational consequences. The method of this research is 

descriptive- analytical. The most important behavioral components of luxurious 

lifestyle are not attention to human dignity, nature, wisdom and belief. 
Behavioral components of luxurious lifestyle incloud ambition of superiority 

and excellence, narcissism, economic privilege and so on. The luxurious 

lifestyle faces twenty six consequences that included injustice, ignominy, 

disgrace and tragic fate, misleading, being accountable before the divine justice 

court, being deprived of blessings, heart blight, spreading mental illness, 

collapsing the emotional system within the family, dividing etc. Consequences 

luxurious lifestyle will create many problems in individual and social life. 
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 )ع( و پيامدهاي تمدنی آن یدر روايات امام عل یاشراف یسبک زندگ 

 1*ی شکر یلهجم

**ی قطب یاثر
 

 چکیده

 ی،نوع سبک زندگ یناست. ا یاشراف یاز سبک زندگ یرویپ ی،اسالم یناز موانع تحقق تمدن نو یکی

بر  یگروه یا یفرد یها ها و کنش است که در آن ارزش یاگرایانهو دن یماد ینیب بر جهان یمبتن ای یوهش

 یلتحل حاضر،. هدف از پژوهش پذیرد یصورت م یازخواهیو امت ینیازجمله خودبرترب یارهاییاساس مع

)ع( و پیامدهای تمدنی آن است. پژوهش با روش  یامام عل یاتدر روا یاشراف یسبک زندگ یها مؤلفه

عدم  ی،کرامت انسان یانگار یدهنادتحقیق نشانگر آن است که  های یافتهانجام شده است.  یلیتحل -یفیتوص

طبقه فرادست بر  یبرتر هب یو باورمند یغفلت از جهان آخرت، عدم خردورز یا،دن یتشناخت ماه

بر  یمبتن یاست که در بروز رفتارها یاشراف یسبک زندگ یشناخت یها مؤلفه ینتر فرودست، از مهم

ازجمله  ینیع یناظر به رفتارها ی،اشراف یسبک زندگ یرفتار یها است. مؤلفه ینآفر نقش گری یاشراف

 یها فاخر، گستردن فرش یها لباس شیدنرنگارنگ، پو های یبه اصل و نسب، استفاده از خوردن یفخرفروش

و  یفرد یطور روزمره در زندگ است که به یرهو غ طلبی یادهز نشین، یانساکن شدن در مناطق اع یشمی،ابر

 ینهها نهاد در وجود آن ینوع از سبک زندگ ینتا آنجا که ا ابدی یظهور م یاشراف یها انسان یاجتماع

 ی،نظام عاطف یتفرقه، فروپاش ی،روح های یماریسلطه، ب منظا یتحاکم عدالتی، ی. گسترش بشود یم

 یاز سبک زندگ یرویو هالکت نفس ازجمله پیامدهای تمدنی پ یحق، گرفتار یرانحراف از مس یی،رسوا

   .است یاشراف
 

 

امام  یاتروا ی،رفتار ی حوزه ی،شناخت ی حوزه ی،اشراف یسبک زندگ ی،اسالم ینتمدن نو :کلیدیواژگان 

 .)ع( یعل
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 مقدمه

در جهت تحقق تمدن نوین  یاساس یهااز چالش یکی یاشراف یاز سبک زندگ یرویپ

در بعد فرهنگی، این شیوه از زندگی، عاملی بازدارنده، از است.  ی یا استمرار آناسالم

سوی حیات طیبه است و موجب انحراف از مسیر اصلی یا توقف حرکت در ت بهحرک

ی شیوه ینوع ی،اشراف یسبک زندگشود. های تمدن نوین اسالمی میراستای تحقق آرمان

بر  یشده مبتن یدرون یهاو عادات بر اساس ارزش یرفتار یاست که در آن الگوها یزندگ

و  باورهامعلول  ،یبه لحاظ نظر یاز سبک زندگنوع  نیبناشده است. ا یبینی مادجهان

ها جهت که سبک است کنشازآن یاشراف یاست. سبک زندگ ییاگرایبر دن یمبتن یهاارزش

 یهااست با باورها و ارزش یجهت که اشرافو ازآن دهدیها را موردتوجه قرار مو عادت

 یت. نظام وارة سبک زندگزدگی در ارتباط اسجویی و رفاهبرتری ،یطلب ازیامت بر یمبتن

 ینیع یو رفتارها یذهن یهاصورت سازهباورها و عواطف به یرندهیدربرگ ی،اشراف

 یبندوباریرواج ب یرا برا نهیزم ی،اشراف یاز سبک زندگ یرویاست. پ شدهنهینهاد

هاى مختلف اجتماع در الیه تیفقر و محروم ،یعدالتی(، ب202،0ص ،2033ی، می)حک

ی، عاملی بازدارنده اشراف یسبک زندگی از رودنباله(. 7، ص2032ی، رد)عادلآوفراهم مى

 اتیروا یبازخوان ازآنجاکهدر جهت تحقق تمدن نوین اسالمی یا استمرار آن خواهد بود. 

 درکموجب  یاشراف یسبک زندگ یهامؤلفه لیو تحل ییشناسا منظوربه)ع(  معصومان

)ع(، ی علامام  اتیاست تا با مبنا قرار دادن روا پژوهش حاضر بر آن .شودیم آن ترقیعم

 نیقرار داده و به ا یموردبررسآن را حاصل از  یمدهایاپو  یاشراف یسبک زندگ یهامؤلفه

است و  ی)ع( به چه صورتیدر روایات امام عل یاشراف یسبک زندگ سؤال پاسخ دهد که

 باشد؟یم آنچهمدهای تمدنی اپی

 ی تحقیقنهیشیپ. 1

آن نشان  یتمدن یمدهایاو پ یاشراف یمرتبط با موضوع سبک زندگ یهاوهشمرور پژ

ی که عادلازجمله آن است؛ شدهانجام ی این موضوعدرباره ییهاهرچند پژوهش ،دهدیم
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از  تیمقابله با اشراف یهاوهیش»ارشد خود با عنوان  یکارشناس ینامهانی( در پا2032)

 یسبک ،یگر یاشراف»خود با عنوان  ی( در مقاله2031)ی و اشرف« )ع(ی امام عل دگاهید

را از  یاشراف یسبک زندگ(« یمقام معظم رهبر اناتیبر ب دی)با تأکیزندگ یناپسند برا

( در 2037) انیو نام یعباس ،یریعشا نیقراردادند؛ همچن یمختلف موردبررس یمنظرها

بر  دیبا تأک ینانسا یهادنتم انیپا یشناختجامعه -یخیتار لیتحل»خود با عنوان  یمقاله

را مطالعه کرده و  یانسان یهاتمدن یفروپاش یشناختجامعه -یخیتار یبسترها« البالغهنهج

رواج  یشناختدر بعد جامعه ی،بشر یهاتمدن یعلل فروپاش نیتراند که عمدهگرفته جهینت

 ایریب یو سقا است ییگراو مصرف یاجتماع ینابرابر ،یفساد اجتماع ،یاجتماع یعدالتیب

از  انیو طاغوت اءیتمدن ساز انب یسنن اجتماع» یسهیخود با عنوان مقا ی( در مقاله2033)

قرآن  دگاهیرا از د انیطاغوت یو سنن اجتماع اءیتمدن ساز انب یسنن اجتماع« قرآن دگاهید

 تیاشرافمقابله با  یهاوهیمطالعات عمدتاً بر ش نیموردمطالعه قرار داده است؛ اما ا میکر

 اتیدر روا یاشراف یسبک زندگ یهامؤلفه ی فوق،هااز پژوهش کیچیدر ه و ودهمتمرکز ب

 )ع( موردتوجه قرار نگرفته است.ی امام عل

 . روش پژوهش2

 یفیک یمحتوا لیو روش تحل یاسناد یو بامطالعه یادیپژوهش حاضر ازنظر هدف بن

)ع( بر  نیرالمؤمنیام ینامهدانش ،یدهو سازمان یسازآماده ۀگرفته است. در مرحلانجام

 قرار یجلد موردبررس 24در  یشهریر یمحمد یاز آقا خیو تار ثیقرآن، حد یهیپا

شد. در  یآورجمع قیتحق یموجود در آن بر اساس هدف و سؤال اصل اتیگرفت و روا

 معنادار یمضمون که واحدها لیصورت گرفت. واحد تحل یرمزگذار ام،یپ یبررس ۀمرحل

جمله به  ییاستقرا یمحتوا لی)ع( بود، با روش تحل یامام عل اتیموجود در جمالت روا

 یهازیها و تمامرتبط با موضوع، شباهت یشد و بر اساس محتوا یجمله مطالعه و کدگذار

 اتیشد که ازنظر خصوص یبندو مقوله ییشناسا یمیصورت گرفت و مفاه یبندآن طبقه

با در نظر گرفتن  ،مالک یهاو مشابهت بودند. مؤلفه یسانهم یدارا یاشراف یسبک زندگ
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ها( در مؤلفه ریجداکننده از سا ی)واحدهاتی)دربر گرفتن تمام واحدها( و مانع تیجامع

فراهم  یطبقات، تم اصل نیارتباط ب یبا برقرار ت،یشد و درنها نییتع قیهدف تحق یراستا

 قیپرداخته شد. مراحل انجام تحق جیانت ریبه بحث و تفس زیپردازش ن یآمد. در مرحله

امام  اتیپژوهش، استخراج روا یمنابع متون مرتبط با مسئله یو گردآور ییشامل شناسا

پاسخ  تیشده و درنهااستخراج اتیروا یبندطبقه ،یاشراف ی)ع( مربوط به سبک زندگی عل

ی اسنادی و مطالعهی و با ادیپژوهش حاضر از نظر هدف بن بوده است. قیبه سؤال تحق

  گرفته است.انجامروش تحلیل محتوای کیفی 

 یاشراف یسبک زندگ. 3

و در قالب  مانند آن ای میگداختن زر و س یبه معناسبک در لغت  زندگی: سبکالف( 

و  تیأه ،قهیطر یبه معنا «رهیس»که با ( 737، ص1ج ،2433 ،یدی)فراه است آن ختنیر

 ،2071ی،حیراه)طربه معنای  «اسلوب»و  (212-213ص ،0ج،2434)ابن فارس حالت

 ی،سبک زندگنزدیکی معنایی دارد. ( 3، ص2424ی، نیص لی)اسماعروش  و (34ص،1ج

شده و  یدرون یهابر ارزش یدر چارچوب خاص مبت یگروه ای یفرد یی زندگشیوه

 لیمدرن، ذ میمفاه ریمفهوم همچون سا نیها است. او عادت یرفتار یبرآمده از الگوها

و  حیتفر ،یشتینظام مع ،یشامل نظام ارتباط ی. سبک زندگشودیتجدد مطرح م گفتمان

شأن  ،ینیع یهاو مصرف، توجه به مد، جلوه دیرخ یگذران اوقات فراغت، الگو یهاوهیش

نقاط  ،یفرهنگ عیاستفاده از صنا ینحوه ک،یو منزلت، استفاده از محصوالت، تکنولوژ

. باشدیهنر، ورزش و امثال آن م هن،یخانواده، م ن،یددر فرهنگ مانند  یمندتمرکز عالقه

 (42، ص2033،یکنوی )مهد

مکان معنای در لغت به  شرفمنسوب به اَشراف است. « اَشرافی»ی واژهی: شرافاَب( 

. نامندمی را نیز شرفکرامت پدران و اجداد و  (71ص ،1ج ،2071 ی،حیطراست )بلند 

توان به کار نرفته اما می« اشرافی»ی روایات واژه در قرآن و (223،3، 2424، )ابن منظور

، 2ج ،2424، )ابن منظور «مالء»گفت این کلمه به معنای امروزی آن را با واژگانی مانند 
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مأل به گروهی اطالق  مرتبط است. (27، ص3ج ،2424 )ابن منظور، «مترف»( و 213ص

 ،2421ی، غب اصفهان)رادیگران را پر کرده است  شود که شکوه و ظاهرشان چشممی

، 2023ی،)مصطفورسند. شهرت نسبت به سایرین برتر به نظر می او در مال ی (772ص

آیند. )ازهری، شده و از خواص به شمار میهای شناختهها از چهره( آن211، ص22ج

 و ایهای دندر لذّتگانی هستند  که غرق نعمت زد( مترف نیز 133، ص21، ج2412

که همت اندکی  نیباوجودا و (27، ص3ج ،2424، ابن منظور)هستند  های آنشهوت

این  (224، ص 3ج  ،2423ی،دی)فراهبرخوردار هستند.  یپرنازونعمت یزندگدارند، اما از 

ها را از ارتکاب آن کسی آن کهآندهند، بدون افراد هر کاری را که بخواهند انجام می

» (، 411ص ،7ج ،2433 ی،دی)فراه« بطر» واژگان(. 230ص، 21ج ،2412ی،)ازهربازدارد 

 یکینزدنیز با مفهوم اشرافی  (111 ص ،0همان، ج) «مرح»و( 134ص ،2ج همان،) «أشر

 .دارد ییمعنا

 یگروه ای یفرد یهابر ارزش یمبتن یاز زندگ یاوهی: شیاشراف یسبک زندگ ج(

 ازیویی و امتجبرتری ،یخواهمانند فزون یرفتار یهاها و عادتاست که کنش اگرانهیدن

 یاشراف ی. سبک زندگشودیها مسبک گریاز د ینوع سبک زندگ نیا زیموجب تما یطلب

 ایحاکم بر فرد  ی سود محورانه و انهیگرالذت یهاارزش و یبینی مادبرخاسته از جهان

 ی انهیجو یبرتر یکنش توانیرا م یاشراف یاز افراد جامعه است. سبک زندگ یگروه خاص

مکان  الت،یتحص ت،یثروت، نژاد، رنگ پوست، قوم ،یو نسب خانوادگ بر اصل یمتک

در وجود  منشنوع از  نیا کهیطوربه ،دانست ییو فرمانروا یزبان، امکانات رفاه ،یزندگ

 . ابدیینمود م هاآنشده و در رفتار  داریپا یینظام معنا کیعنوان به یبرخ

است که خود  یاشده یدرون میبه مفاهناظر  یشناخت یهامؤلفه: شناختی یهامؤلفه د(

صورت حضورداشته و به یاعتقاد نیریز یهاهیدر ال اما ستند،ین یرفتار ۀفیوظ ماًیمستق

 ی)قطب. انسان دارند یدر بروز عواطف و رفتارها یاکنندهنییناخودآگاه نقش تع ایخودآگاه 

 (407، ص2030 ،گرانیو د
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 یعاطف یهامؤلفه ه(

 کینسبت به  یاز نگرش انسان است که ناظر به احساسات آدم یخشب یعاطف یهامؤلفه

 (407، ص2030 گران،یو د ی)قطب. باشدیموضوع م

  یرفتاری هامؤلفه و(

سطح  نیترینیانسان است که ناظر به ع یهاشیگرا و هانشیب یجهینت ی،رفتار یهامؤلفه

 (17، ص2031 ،ی)خاشع. باشدیم یاجتماع وی فرد یزندگ

 ی پژوهش هافتها. ی3

 اتیابتدا روا ،)ع(ی امام عل اتیدر روا یاشراف یسبک زندگ یهااستخراج مؤلفه یبرا

 یاز محمد خیو تار ثیقرآن، حد یهی)ع( بر پا نیرالمؤمنیام ینامهموجود در دانش

 یمدهایاو پ یاشراف یسبک زندگ یسازنده نیجلد مرور شد و مضام 24در  یشهریر

)ع( از سه ی امام عل اتیروا یمحتوا لیتحل یمطالعه و استخراج شد. برادقت آن به یتمدن

بوده است. سپس در سطح  یپردازمفهوم وه،یش نیشده است. اولاستفاده یلیتحل یشیوه

و سپس مقوالت  رفتهیصورت پذ یاصل یهاو استنباط مقوله میمفاه یبندمقوله ی،انیم

بوده است. در  وستهیپهمبه یلیتحل یهاوهیش نیاز ا کیاست. هر شدهنییتع یاساس

 شدهیآورجمع اتیروا ،شدهانجام یفیک یمحتوا لیکه با روش تحل یپردازمفهوم یمرحله

شده است. الزم به پردازش یاجداگانه میقرارگرفته و به مفاه لی)ع(، مورد تحل یاز امام عل

 .استنظر شده صرف اتیروا یاز ذکر متن عرب ،مقاله شیعدم گنجا ذکر است به علت

 هاافته. توصیف ی3-1

و آدرس و  تیروا یگرها، ستون دوم به ترجمهستون اول به نشان ،(2)ی در جدول شماره

ی امام عل اتیتک رواتک ه،مرحل نیاست. در ا افتهیاختصاص یستون سوم به رمزگذار

است،  یاشراف یگمفهوم مرتبط با سبک زند انگریکه ب یاتیشد و روا یدقت بررس)ع( به

)ع( در سبک ی امام عل اتیبرخاسته از روا میهمفا ،. الزم به ذکر استدیمشخص گرد

 مشترک هستند. یهایژگیو یآن دارا یتمدن یمدهایاو پ یاشراف یزندگ
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 ی تمدنی آن در روایات امام علی)ع(  مدهایاو پ ی سبک زندگی اشرافیهامؤلفه(: 1جدول )

 نکات کلیدی رسترجمه روایت و آد گرنشان

P2 

شان آرى. به خدا سوگند، آن را شنیدند و فهمیدند؛ لیکن دنیا در دیده

 ،یشهریر یمحمدبدرخشید ) چشمانشانهایش در زیبا آمد و زینت

 (7، ص 0، ج2031

a سرمستی در لذات دنیا و )

 مجذوب شدن به آن

 b ارزشمند پنداشتن ظواهر )

 دنیا

P1 

که آن را از اموال  یو هر ثروت دیآن را بخشکه عثمان  ینیهر زم دیبدان

چراکه حقوق گذشته را  گردد؛یبازم المالتیکرد، به ب هیهد یخداوند

 یهیمهر کهیدرحال ابمیها را بثروت نیو اگر ا برَدینم انیاز م یزیچ

 گردانم؛یبازم گاهشیاست، به جا شدهعیدر شهرها توز ایزنان شده 

تنگ  شیکس که عدالت برات و هر آناس یشیچراکه عدالت را گشا

، 2031 ،یشهریر ی)محمد تر خواهد بودباشد، ستم بر او تنگ

 (033، ص0،ج2033

a به خزانه  المالتیب( تبدیل

( محروم کردن مردم b  سلطانی

( گسترش c از حقوق خویش

 یعدالتیب

 d قرار دادن دیگران در تنگنای )

 مادی 

 

P0 
مند شد... که توانگرى بهره روازآنمگر  دستى گرسنه نماند،...تنگ 

 (424،ص 0،ج2033،  2031 ،یشهریر ی)محمد

 

a محروم کردن مردم از حقوق )

 یعدالتیب( گسترش b خویش

P4 

ها هاى دنیا غرقه گشتند، بُستان...مبادا فردا مردانى از شما  که در لذت

د و برگرفتند، نهرها جارى ساختند، بر اسبان چاالک سوار شدن

آنان را  کهیوقتکه بر آنان، ننگ و عار شد  برگرفتندی بارویزکنیزکان 

شناسند، و به حقوقى که مى بازداشتمور شدند، در آن غوطه ازآنچه

بازشان گرداندم، از من خُرده گیرند و مپسندند و بگویند: پسر 

 ،یشهریر ی)محمدابوطالب، ما را از حقوق خویش، محروم ساخت 

 (143، ص0،ج2031

a )ی اقتصادیازخواهیامت  

b ی ناروا به هابرچسب( زدن

 حاکمان  عدل و مخالفین خود

 c سرمستی در لذات دنیا و )

 مجذوب شدن به آن

 d مقاومت در بازگرداندن )

  غصب شده ناحقبهاموال 

e آگاهی از حقوق مردم و )

 پشت پا زدن به آن

 f انکار، کتمان و ضایع کردن )

 حق

 g )ییجوبیع 

 h جانب بهحقی افهیق( گرفتن 
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 i خواری، رسوایی و عاقبت )

 نافرجام

 

P1 

عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و آن را دریافتند و دانستند که 

جویى و ی برترىسوبهمردم، نزد ما در حق، برابرند؛ امّا گریختند 

 ،شهریری محمدی)ی. پس دور باشند از رحمت خدا طلب ازیامت

 (.203، ص4ج ،شهریری)محمدی  (،2031

aجویی(تفاخر و برتری 

 bانحصارگرایی ) 

P2 

هاى توانگران واجب کرد. را در مال دستانیتهخداوندِ سبحان روزىِ 

توانگرى از حقّ او بهره بُرد و  کهآندستى گرسنه نماند جز پس تهى

 ی)محمد کندیمخداوند توانگران را در این أمر بازخواست 

 .)241، ص4ج ،2031 ،یشهریر

a محروم کردن مردم از حقوق )

( بازخواست شدن در b خویش

 دادگاه عدل الهی

P7 

دستان را ی که تهىااندازهبهخداوند واجب کرد در ثروت توانگران، 

دستان گرسنه و برهنه بمانند، باید در جلوگیرى کفایت کند. اگر تهى

وز رستاخیز توانگران را از توانگران تالش کنند. سزاست که خداوند ر

 ،یشهریر ی)محمدحسابرسى کند و آنان را بر این کار عذاب کند. 

 (.241، ص4ج ،2031

a قرار دادن دیگران در تنگنای )

(محروم کردن مردم از b مادی

(گسترش c حقوق خویش

  یعدالتیب

d بازخواست شدن در دادگاه)

 عدل الهی

P3 

دست از مردم[ از آنان ]طبقه پایین در نعمت، تو را فرورفتن.... مبادا 

... به کارهاى کسى که به تو دسترس ندارد، بنگر. آنان که بازدارد

 ی)محمد ها خوارشان شمارند و مردم، تحقیرشان کنند.دیده

 (244،ص  4 ،ج2031 ،یشهریر

a)ی طبقهی به توجهیب

ی طبقه(تحقیر b دست پایین

 دستپایین

P3 

به شریح: در حال تأخیرکنندگانِ در پرداخت  السالمهیامام على عل

هاى مسلمانان را در نیازان، که ثروتو بى حقوق مردم از توانمندان

نهند، بنگر. پس حقوق مردم را از آنان بستان و اختیار حکمرانان مى

» فرمود: ها و مستغلّات را بفروش که از پیامبر خدا شنیدم که مىخانه

که مستغالت و ستم بر مسلمان است، و آنتأخیر مسلمان توانمند، 

، 2031 ،یشهریری)محمد. خانه و ثروت ندارد، جبرى بر او نیست

 .(103ص ،4ج

aمحروم کردن مردم از حقوق ) 

 شیخو

 b)یعدالتیگسترش ب 
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P23 

به خدا سوگند، اگر بر ابن منیه و ابن ابى ربیعه دست یابم، ثروتشان »

به من »سپس فرمود: «. دهمر مىرا جزو اموال خداوند عزوجل قرا

خبر رسیده است که ابن منیه، ده هزار دینار در راه جنگ با من خرج 

ها را از یمن دزدیده کرده است. از کجا ده هزار دینار آورده است؟ آن

اش جا[ آورده است. اگر او را بیابم، بدانچه اقرار کند، مؤاخذهو ]بدین

 (.147، ص4، ج2031 ،یشهریریمحمد)«. خواهم نمود

aسرکشی علیه حکومت عدل ) 

 b خواری، رسوایی و عاقبت )

( تجاوز به اموال مردم c نافرجام

و مصرف آن در راه رسیدن به 

 قدرت  

P22 

فرمود: شنیدم که مى السالمهیحنان بن سدیر: از امام صادق عل

طلحه و زبیر از من  یمردمانى از بصره نزد من آمدند و درباره»

على  کهیراستدو از پیشوایان کفر بودند. بهد. به آنان گفتم: آنپرسیدن

نظام( را آماده سواران )سواره کهیدر جنگ بصره، هنگام السالمهیعل

در جنگ با این گروه، شتاب مکنید تا نزد » ساخت، به یارانش فرمود:

سوى سپس به«. خود و خداوند عزوجل و آنان، عذرى داشته باشم

اید که در حکمى ستم اى بصریان! آیا دریافته»... رمود:آنان رفت و ف

. «ام؟آیا در تقسیم ثروت، جفا کرده» . گفتند: نه. فرمود:«ام؟روا داشته

آیا حکومت را از روى عالقه به دنیا براى خود و »گفتند: نه. فرمود: 

خاندانم به دست گرفتم که شما بر من خُرده گرفتید و بیعت با من را 

آیا حدود الهى را بر شما جارى ساختم ». گفتند: نه. فرمود: «شکستید؟

پس چرا بیعت من ». گفتند: نه. فرمود: «و بر دیگران جارى نساختم؟

خوبى در شود؟! من بهشود و بیعت دیگران، شکسته نمىشکسته مى

در آن  چیزى و جز کفر یا طغیانگرىرا شکافتم کار نگریستم و آناین

 (273، ص1ج ،2031 ،یشهریری)محمدندیدم. 

aامتیاز طلبی در قانون ) 

 bامتیاز طلبی اقتصادی ) 

 c )ی برای کسب ورزطمع

ی به ابیدستقدرت در جهت 

 منافع مادی

d )ی بخشتیاولوی با طلبمنفعت

 به خود و خانواده

 e امتیاز طلبی در اجرای حکم ) 

 f انکار، کتمان و ضایع کردن )

 حق

 gت عدل( سرکشی علیه حکوم 

P21 

...بدانید که بیشترین هراس من بر شما، پیروى از هوا و هوس و 

آرزوهاى طوالنى است؛ زیرا که پیروى هوا و هوس، از حق 

 ،یشهریری)محمدبَرَد. و آرزوى دراز، آخرت را از یاد مى داردیبازم

 (174، ص1ج ،2031

aپیروی از امیال نفس )  

bنادیده گرفتن آخرت )  

c،کتمان و ضایع کردن  ( انکار

 حق

P20 

 اش به معاویه: امام على)ع( در نامه

آلود، گرفتارى و به هاى بدعتسبحان اللّه! چه سخت به هوس

ها و کنار نهادن سرگردانىِ پیروى شده، دچارى: با تباه ساختن حقیقت

ی خداوند است و حجّت او در برابر بندگانش. خواستههایى که وثیقه

aپیروی از تمایالت نفسانی ) 

 b انکار، کتمان و ضایع کردن )

 حق

 cنادیده گرفتن پیمان الهی ) 
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 (011، ص1ج ،2031 ،یشهریری)محمد

P24 

 ی امام على)ع( به معاویه:نامهبرگرفته از 

اى. ...تو دنیا و دگرگون ساختن اهل خویش و سرگذشتش را دیده

، به بندگان هاى دنیا، همان است که در گذشتهبهترینِ ماندگارى

[ دنیا را بسانِ فراموشىِ پیشه رسید. و هر که ]حقیقتِ حالِراستى

یابد. اى معاویه! اى دور مىآخرت، فراموش کند، میان آن دو فاصله

اى که شایسته آن نیستى، نه در سابقه ]ى بدان که مدّعىِ امرى شده

اقامه  [ و نه در امر خالفت. بر این ادّعا، هیچ دلیل روشنىمسلمانى

کنى که نشانگر منزلت تو باشد و نیز بر آن، هیچ گواهى از کتاب نمى

خدا یا عهدى از پیامبر خدا،  که ادّعاى آن ورزى، ندارى. پس چه 

ات برکَنده شود؛ دنیایى که گاه که جامه تعلّقات دنیایىخواهى کرد آن

گرم؛ و در آن با دشمنى به زینت آن شادمانى و به لذّتش پشت

اى، جز آن که دنیا خویشتن را پیشه وا گذاشته شدهت و ابرامسرسخ

به نفسِ تو عرضه کرده و تو را به خود فرا خوانده و تو اجابتش 

اى، و فرمانت داده و تو اش نمودهاى، و راهت بُرده و تو پیروىکرده

اى. پس این امر را فرو گذار و براى ]روز[ حساب، ساز فرمانش بُرده

کن، که زود است کسى )مأمور الهى( تو را بر عذابى و برگ فراهم 

متوقّف سازد که هیچ سپرى نتواند تو را از آن حفظ کند. 

 (423، ص1ج ،2031 ،یشهریری)محمد

aعدم شناخت ماهیت دنیا ) 

 bنادیده گرفتن آخرت ) 

 c ادعای شایستگی برای )

( نیکو پنداشتن d کسب قدرت 

 مظاهر دنیا

 e دنیا و ( سرمستی در لذات

 مجذوب شدن به آن

 f ی شیطان هاوسوسه(  توجه به

های نفوذ و فراهم آوردن زمینه

 آن

 gپیروی از تمایالت نفسانی ) 

 h بازخواست شدن در دادگاه )

 عدل الهی

P21 

 ی امام على)ع( به معاویه:نامهبرگرفته از 

ر هیچ و دنیادا داردیبازمی دنیا، ]آدمى را[ از هر چیز، جز خود راستبه

هاى آزمندى و شیفتگى به که دنیا دروازهبَرَد، مگر آناى از آن نمىبهره

گشاید. هرگز دنیادار به سببِ آنچه از دنیا نصیب خویش را بر او مى

، باید همهنیاشود و در پى نمى ازینیبنصیب نبرده،  ازآنچهبرده، 

. اگر شدفروپا، جدا شود و آنچه را استوار ساخته، گردآورده ازآنچه

، خود را نگه خواهى ماندهیباقگذشته، عبرت گیرى، در آنچه  ازآنچه

 (471، ص1ج ،2031 ،یشهریری)محمدداشت. 

a آزمندی) 

b حرص ورزیدن برای )

 از متاع دنیوی ترافزونی مندبهره

 cعدم شناخت ماهیت دنیا ) 

 dنادیده گرفتن آخرت ) 

P22 
عاویه: خداىِ منزّه، دنیا را براى ی امام على)ع( به منامهبرگرفته از 

)آخرت( آفریده و در آن، اهلش را به آزمون کشانیده تا  ازآنپس

a عدم آگاهی از امتحان بودن )

 ی دنیویهایمندبهره
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کردارتر است. ما براى دنیا آفریده معلوم شود که کدامینِ ایشان، نیک

ایم. جز این نیست که [ آن مأمور نگشتهایم و به کوشش در ]راهِنشده

آزموده شویم. همانا خداوند مرا به تو، ایم تا با آن ما در دنیا نهاده شده

و تو را به من مبتال ساخته و یکى از ما را بر دیگرى حجّت قرار داده 

است. تو در طلب دنیا، به تأویل قرآن شتافتى و از من بازخواستِ 

جنایتى را کردى که دست و زبانم به آن آلوده نشده است. و تو و 

یان کردید؛ دانایتان نادانتان را شامیان براى سرپیچى از من، خدا را عص

 ،2031 ،یشهریری)محمدتان را تان ]نیز[ نشستهبرانگیخت و ایستاده

 (471، ص1ج

 b ی ناروا به هابرچسب( زدن

 حاکمان  عدل و مخالفین خود

 cعدم شناخت ماهیت دنیا ) 
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 امام على )ع( به معاویه: ینامهبرگرفته از 

...تو را هنگامِ آن رسیده که با تیزبینى، از امورِ آشکار سود بَرى. تو با 

ها ها و دروغخود را در فریب پروایب کهنیاادّعاهاى نادرستت و 

درافکندى، به همان راه پیشینیانت رفتى؛ آنچه را از مرتبه تو برتر 

بود، ربودى؛ و  شدهسپردهزد تو است، به خود بر بستى، اموالى را که ن

را براى گریز از حق و انکار آنچه از گوشت و خونت با تو  همهنیا

ات از آن لبریز تر است و ]هنوز[ گوشَت از آن آکنده و سینهپیوسته

ی آشکار؟ و از گمراهاست، انجام دادى. پس، از پىِ حق چیست، جز 

 [؟[ چیست، جز آمیختن ]حق به باطلپىِ روشنى ]حق

 (474، ص1 ج ،2031 ،یشهریری)محمد

a ی جاهلیهاسنت( پایبندی به 

 b ادعای شایستگی برای )

 کسب قدرت

   cجویی( تفاخر و برتری 

 d ی خزانهبه  المالتیب( تبدیل

 سلطانی

 e انکار، کتمان و ضایع کردن )

 حق

 fآمیختن حق به باطل ) 

 gگمراهی ) 

P23 

 ى )ع( به معاویه:ی امام علنامهبرگرفته از 

اى، هایى زدهاى، مَثَلآرایى کرده[ سخنات به ما رسید که ]در آن...نامه

اى، اى و به وصف حکمت پرداختهکارهایى را به خودت نسبت داده

با آن در  کهیدرحالاى، اهل آن نیستى؛ و تقوا را یاد آورده آنکهحال

را از راه راست،  اى و آن، توستیزى. از خواهش نَفس پیروى کرده

رویگردان کرده و از طریق صواب، بازت گردانده است. تو دامنِ لذّتِ 

اى، گویى ایمان اى و به زیبایىِ دنیا گرفتار آمدهها را فرا کشیدهفتنه

آیند. تاج آید و باز همه در جایى گرد مىندارى که روز رستاخیز مى

گستردى و این، بر نهادى، جامه خَز بر تن کردى، فرش ابریشمین 

گاه، این نیز تو را بَس ایران است. آنشیوه امپراتوران روم و شاهان 

a سخن گفتن از فضایل خود )

 و عدم پایبندی به آن

 bت نفسانی( پیروی از تمایال 

 cمنحرف شدن از راه راست ) 

 d سرمستی در لذات دنیا و )

 مجذوب شدن به آن

 eنادیده گرفتن آخرت ) 

 f ی فاخرهالباس( پوشیدن 

 g ی ابریشمیهافرش(گستردن 

 h ی وهیش( زندگی به
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ام حکومت را پس از خود، براى کس نیفتاد، چندان که خبر یافته

 (231، ص2 ج ،2031 ،یشهریری)محمد اى.دیگرى مقرّر کرده

 و فرعونیان امپراتوران، شاهان

 i عدم میل باطنی به مردمی )

 بودن

 jجویی( تفاخر و برتری 

 

 

P23 

 ی امام على )ع( به معاویه:نامهبرگرفته از 

هاى دنیایى که در آنى، از پیش ...چه خواهى کرد آن هنگام که پرده

اى و با هایش شادمان شدهرویت برداشته شود؛ دنیایى که به آرایه

اى، و دعوتش را پذیرفته فراخواندهاى، تو را فریفته گشتهلذّتش 

اى، تو را فرمان داده و تو [ از او پیروى کردهپیشروَت گشته و تو ]نیز

ی تو را بر حالى نگه ادارندهنگاهاى؟ زود است که از وى فرمان بُرده

ات دهد. پس، از این امر بخشى نتواند از آن رهایىدارد که هیچ نجات

، براى سازآماده، خود را براى حسابرسى برداردست)ادّعاى خالفت( 

[ به کمر ه )پیرى و مقدّمات مرگ(، دامنِ ]آمادگىآنچه بر تو فرود آمد

زن و گوش خویش را بر گفتار گمراهان وا مگشا؛ و اگر چنین نکنى، 

اى، آگاه خواهم کرد. [ غفلتى که از خویش کردهتو را از ]عواقب

و به  افتهیراهی و شیطان در تو افرورفتههمانا تو در ناز و نعمت 

 شدهیجاران و خون، در وجود تو آرزوى خود رسیده و همانند ج

است. اى معاویه! شما )بنى امیّه( چه هنگام، حکمرانان مردم و 

اى کهن ]در اید، حال آن که نه پیشینهزمامدارانِ این امّت بوده

بریم از همراهى با ی[ دارید و نه شرافتى واال؟ به خدا پناه مىدارنید

همواره فریفته آرزوها  کهنیادهم از پیشینه بدبختى، و هشدارت مى

 ،2031 ،یشهریری)محمد گردى و آشکار و نهانت دو گونه باشد.

 (232، ص2 ج

aعدم شناخت ماهیت دنیا ) 

 bنادیده گرفتن آخرت ) 

 c ی شیطان هاوسوسه( توجه به

های نفوذ و فراهم آوردن زمینه

 آن

 dپیروی از تمایالت نفسانی ) 

 e )ی از گمراهانشنوحرف 

 fی، رسوایی و عاقبت ( خوار

( برخورداری g نافرجام

 حداکثری از ناز و نعمت دنیوی

 h ی کهن و نهیشیپ( وانمود

 شرافت واال

P13 

ی دنیاداران به دنیا و کشاکش ایشان بر سرِ آن، بستگدل... زنهار که از 

فریب نخورى، که خداوند تو را از آن خبر داده و خودِ دنیا نیز 

هایش پرده برگرفته است. کرده و از زشتىخویشتن را برایت وصف 

زوزه که دنیاطلبان، همچون سگانى هستند کهپس جز این نیست 

a درگیری برای دستیابی به )

( عدم شناخت b طامع دنیام

 ماهیت دنیا

 c سرمستی در لذات دنیا و )



 

 )ع( و پیامدهاي تمدنی آن یدر روایات امام عل یاشراف یسبک زندگ

 

 

 
110 

 نکات کلیدی رسترجمه روایت و آد گرنشان

بر  دنبال شکارند و از روى خشمبهاند که کشند و همانند درندگانىمى

دَرَد و آورند و تواناترشان، ناتوان را مىیکدیگر بانگ برمى

تورانى هستند برخى شود؛ سُترشان، بر خُردتر چیره مىبزرگ

اند و به را از کف داده شانیهاعقلکه  رهاشدهو برخى  مهارگسسته

تا گیاهِ آفت و زیان را  اندرهاشدهبیراهه رهسپارند و در بیابانى دشوار، 

بچرند؛ شبانى ندارند که نگاهبانشان باشد یا بچراندشان! دنیا، ایشان را 

. پس در بنددیبرمفروغ هدایت بَرَد و دیدگانشان را از راه مىبه کوره

 اریاختصاحباند و آن را اند و در نعمتش غرقهسرگشتگىِ دنیا آواره

کند و آنان با آن سرگرمِ اند. دنیا با ایشان بازى مىخویش شمرده

 ،2031 ،یشهریری)محمد اند.اند و ماوراى آن را فراموش کردهبازى

 (113، ص2 ج

 مجذوب شدن به آن

 d غفلت از ضرورت بازداشتن )

نفس از غوطه ور شدن در 

 مطامع دنیوی

 eمنحرف شدن از راه راست ) 

 f دچار شدن به حیرت و )

( حاکمیت نظام g سرگردانی

 سلطه

 h غفلت از اصل کرامت )

 انسانی

 iرزی( عدم خردو 

jپیروی از تمایالت نفسانی ) 

 

P12 

 ی امام على )ع( به عمرو بن عاص:نامهبرگرفته از 

و دنیادار،  داردیبازمی دنیا، ]آدمى را[ از هر چیز جز خودش راستبه...

[ به ی[ طمعى ]تازهچهیدر] کهنیاگیرد، مگر اى از آن نمىهیچ بهره

افزاید و هرگز وى با آنچه ىگشاید که میل به دنیا را در او مرویش مى

شود؛ و در پسِ نیاز نمىبه دست نیاورده، بى ازآنچهبه دست آورده، 

 ،2031 ،یشهریری)محمدترک کند.  گردآورده، باید آنچه را همهنیا

 (124، ص2ج

aآزمندی ) 

bعدم شناخت ماهیت دنیا ) 

 

P11 
د و با کار جوی...در میان آنان کسى هست که با کار آخرت، دنیا را مى

 (021، ص2 ج ،2031 ،یشهریری)محمد طلبد.دنیا آخرت را نمى

a دنیاگرایى با پوشش )

 ییآخرت جوخواهى و دین

P10 

ی وى دربارهجریر بن عبد اللّه جدا شود،  کهآنامام على )ع( پیش از 

 گفته بود:

امّا این مرد خشن در جاهلیت )یعنى جریر بن عبد اللّه بجلى(، او 

پندارد و همه را کوچک شمرده، تحقیر تر از خود مىرا پایینهمه 

، در پى ریاست و حکومت حالنیدرع، آتش استکند. او لبریز از مى

 انیبه طغساخته  گمراهیک چشم )یعنى اشعث(، او را است. و این

او ی پابهگوید و اگر کشاند. اگر سخنى با وى بگوید، دروغ مىمى

aتحقیر دیگران ) 

 bخودشیفتگی ) 

 cجویی( تفاخر و برتری 

 d )یطلباستیر 

 e عدل( سرکشی علیه حکومت 
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که به انسان »اند. دو مثل شیطانگذارد. اینمىش کند، تنهایایستادگى 

گفت: کافر شو، و چون کافر شد، گفت من از تو بیزارم. من از 

، 7ج ،2031 ،یشهریری)محمد خداوند پروردگار جهانیان بیمناکم.

 (7ص

P14 

دهم و باید از من پیروى کنند، که ...و مگو که فرماندارم و فرمان مى

ی تباهى دل و کاهش دین و نزدیک شدن به هیمااین اندیشه، 

هاست. پس از گرفتار شدن در بدبختى به خداوند پناه ببر. و فتنه

هرگاه که از این حکومت و ریاست خوشت آمد و براى تو 

پیش آورد، به وسعت و عظمت فرمانروایى خودپسندى )و عُجب( 

که او بر تو قدرتى دارد که توست بنگر و این باالدستخدا که 

و  نشاندیفرومخودت بر خویشتن ندارى. این نگاه، کبر و غرور تو را 

ی تو سوبهو آنچه از عقلت از سرت پریده،  داردیبازمتو را از تندى 

پردازى یا در شکوه او به رقابت. مبادا در عظمت الهى با گرداندیبازم

ی، که خداوند هر جبّارى را خوار و همانندسازو قدرت خود را به او 

 ،یشهریری)محمد سازدهر گردنکش فخرفروشى را زبون مى

 (23، ص7 ج ،2031

a)یطلباستیر 

 b تباهى دل ) 

 cکاهش یا نابودی دین ) 

 dها( نزدیک شدن به فتنه 

 eختى( گرفتار شدن به  بدب 

 fخودشیفتگی ) 

 gعدم خردورزی ) 

 hرقابت باطل با عظمت الهى ) 

 iزبونی و درماندگی ) 

 j پندار باطل در همانند ساختن )

 قدرت خود با خالق هستی  

P11 

تر فایدهتر در هنگام رفاه و کمکس از مردم براى زمامدار پرخرج...هیچ

تر و هش، سِمِجتر و در خوادر وقت گرفتارى و از انصاف، گریزان

و در پیشامدهاى  تر ریناپذپوزشتر و هنگام منع، هنگام عطا ناسپاس

، 7 ج ،2031 ،یشهریری)محمد از خواص نیست... ترطاقتکمتلخ، 

 (23ص

aپرخرجی ) 

b )بودن دهیفاکم 

 c )ی در رعایت انصافتوجهیب 

 dپافشاری در خواسته ) 

 eناسپاسی ) 

 f )یریناپذپوزش 

 g)یاقتطکم 

 

P12 

...مبادا شرف و موقعیّت کسى سبب شود که خدمت ناچیز او را 

ی و پایین بودن کسى موجب گردد گمنامبزرگ بدارى و  ازحدشیب

 ج ،2031 ،یشهریری)محمد که خدمت بزرگ او را ناچیز شمارى.

 (23، ص7

a بزرگداشت افراد به سبب )

برخورداری آنان از جایگاه 

ردن افراد ( ناچیز شمb اجتماعی

به سبب عدم برخورداری از 

 موقعیت اجتماعی 
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P17 

[ زمامداران را افراد ویژه، خصوصى و نزدیکانى ...سپس ]بدان که

ی آنان شهیرانصافى دارند. ی و کمسود پرستاست که انحصارطلبى و 

یک از هاى این مفاسد از بیخ برآور. هرگز به هیچرا با قطع ریشه

کانت زمینى نبخش. نباید کسى به این طمع افتد نشینان و نزدیحاشیه

که قراردادى با تو بندد که به مردم در حقّ آب، زیان برساند یا در 

، جهیدرنتکارى مشترک با دیگران، بار خود را بر دوش آنان بگذارند و 

سودش عاید آنان شود و ننگ و عارش در دنیا و آخرت بر گردن تو 

 (23، ص 7 ج ،2031 ،یشهریری)محمد افتد.

a )ییانحصارگرا 

 bسودجویی ) 

 c )ی در رعایت انصافتوجهیب 

 dهای سودآور اد( انعقاد قرارد

بودن  بارانیزبرای خود با وجود 

 آن برای مردم  

e گذاشتن بار خود به دوش )

 مردم و کسب منفعت از آن

 f خواری، رسوایی و عاقبت )

 ( ننگ در دنیا و آخرتi نافرجام

P13 

پسندى اعتماد کنى ادا خودپسند باشى و به صفاتى که از خود مى...مب

ترین و دوستدار تملّق و چاپلوسى باشى، که این حالت، مطمئن

 .فرصت براى شیطان است تا نیکوکارىِ نیکان را نابود سازد

 (23، ص7 ج ،2031 ،یشهریری)محمد

 

aتوجه به تملّق و چاپلوسى ) 

 bخودشیفتگی ) 

 c ی شیطان هاوسهوس( توجه به

های نفوذ و فراهم آوردن زمینه

 آن

 d هایکین( نابود شدن 

P13 

ی کنى و در کارى که طلب ازیامتمردم حقوق برابر دارند،  آنچهمبادا در 

شود، از راه حق کنار روى و از وظایفى که بر عهده به تو مربوط مى

که  توست و براى دیدگان همه آشکار است، خود را به تغافل بزنى،

هاى از تو به سود دیگرى بازخواست خواهد شد و زود است که پرده

کارها کنار رود و خداى جبّار، با عظمت خود جلوه کند و 

 ،2031 ،یشهریری)محمد ستمدیدگان داد خود را از ظالمان بگیرند.

 (23، ص 7 ج

aانحصارگرایی ) 

 

P03 

آن که ... به من چنین رسیده که عمرو عاص بیعت نکرد، مگر 

[ بهایى براى آن بخشید و شرط کرد که عطایى به او داده ]معاویه

تر از آنچه که از حکومت در دست اوست. اال! تهى باد شود، بزرگ

دست او که دین به دنیا فروخت! و رسوا باد دستاورد این خریدارِ 

 ،2031 ،یشهریری)محمدکمک فاسقِ نیرنگ باز با اموال مسلمانان. 

 (232، ص7ج

a )ی مادی برای هاافتیدر

 بستن پیمان با حکومت

 b استفاده از زد و بندهای )

 ( فروختن دین به دنیاc سیاسی 

d تطمیع دیگران برای رسیدن )

 به اهداف
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 eخدعه در اموال مردم ) 

P02 

زادگان کجایند؟ ها و فرعون...عَمالقه و فرزندانشان کجایند؟ فرعون

انان که پیامبران را کشتند و ساکنان شهرهاى رَس کجایند؛ هم

ی گردنکشان را زنده وهیشهاى انبیا را خاموش ساختند و سنّت

رفتند و هزاران را کردند؟ کجایند آنان که با لشکریان به هر سو مى

 ها به راه انداختند و شهرها ساختند؟دادند؛ آنان که سپاههزیمت مى

 (232، ص7ج ،2031 ،یشهریری)محمد

a ی به کتاب خدا دبنیپا( عدم 

 b ی هاسنت( پایبندی به

 جاهلی

 cگردنکشی ) 

 d ارج نهادن به تفکر اشرافی )

 گری

P01 

هایتان نهفته است، خاموش سازید و ..پس آتش عصبیت را که در دل

هاى جاهلیت را براندازید که این حمیّت، در مسلمان، از کینه

هاى سون دمیدنهاى وى و افهاى شیطان و نخوت او و انگیزشآفت

فروتنى بر سرهاى خویش و دور افکندن  اوست. تکیه کنید بر نهادن

 هاتان.گردنفرازى به زیر پاها، و فرود آوردن تکبّر از گردن

 (113، ص7ج ،2031 ،یشهریری)محمد

a ی هاشیگرا( باور به ارزش

 قومی

 b ی هاسنت( پایبندی به

 جاهلی

 c )یتوزنهیک 

 d ی شیطان هاوسوسه( توجه به

های نفوذ و فراهم آوردن زمینه

 آن

 eگردنکشی ) 

 fجویی( تفاخر و برتری 

 

P00 

...هان، بترسید! بترسید از پیروى مهتران و بزرگانتان که به گوهر خود 

اند و هاى عصبیتنازیدند و نژادِ خویش، برتر دیدند. پس آنان، پایه

اند و مالزم بریدن از پدر و مادر؛ هاى فسقهاى فتنه ... آنان، پایهستون

 و شیطان، آنان را مرکب گمراهى و سپاهى که بدیشان بر مردمان

 (113، ص7ج ،2031 ،یشهریری)محمد صولت یابد، برگزید.

aجویی( تفاخر و برتری 

 b و نسب حسببه( نازیدن 

 cتعصب ورزی ) 

 d )یگرفتنه 

 e فروپاشی نظام عاطفی درون )

 خانواده

 f ی شیطان هاوسوسه( توجه به

های نفوذ و فراهم آوردن زمینه

 آن

 gگمراهی ) 

P04 ست که خوراک و نوشیدنى و پوشاکش خوب و کس نی...دخترم هیچa طوالنی شدن وقوف جهت )
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روز قیامت، توقّفش در پیشگاه خدا بیشتر به  کهآندلپذیر باشد، مگر 

 (023، ص7ج ،2031 ،یشهریری)محمدکشد. درازا مى

 یی در محضر الهیگوپاسخ

P01 

ان به من، رئیس مؤمنانم و این )طال(، رئیس منافقان است. مؤمن... »

 جویند.جویند و منافقان به این، پناه مىمن پناه مى

 (131، ص3 ج ،2031 ،یشهریری)محمد

a باور به اهمیت مادیات و ارج )

 نهادن به آن

P02 

فردى از اشعریان را  بارکی بجیله و یلهیقبفردى از  بارک...بنابراین، ی

رضاى  آنچهبه سویش فرستادم که هر دو، روى به دنیا آوردند و در 

معاویه بود، پیرو امیال او شدند، و چون دیدم که در شکستن 

هاى الهى توسط او جز سرکشى نیست، با پیروان بدرىِ محمّد حرمت

)ص( و آنانى که خداى عز و جل از کار آنان خشنود و پس از 

بیعتشان از آنان راضى شد و ]نیز[ با دیگر مسلمانان و مؤمنان شایسته، 

نظر همه موافق نظر من بود در جنگ کردن با او و  مشورت کردم و

 ،یشهریری)محمد منع کردن وى از آنچه که در دست گرفته است.

 (031، ص3ج ،2031

aنیکو پنداشتن مظاهر دنیا ) 

 bسرکشی علیه حکومت عدل ) 

 c تالش در جهت راضی )

 حاکمان جور داشتننگه

dهاى الهى( شکستن حرمت 

e )دنیا شدن با خاطرآسوده 

 

P07 

به شرایطش در این خصوص جواب ندادم، با طغیان و  کهیوقت...

خِرَد و بدون هاى بىور شده بود، با نفهمسرکشى که در جانش شعله

بصیرت، بر من هجوم آورد، کار را برایشان وارونه جلوه داد و آنان از 

خود  طرفبهوى پیروى کردند و از مال دنیا، آنچه را که بدان آنان را 

، 3ج ،2031 ،یشهریری)محمد کشانَد، به ایشان بخشید...مى

 (031ص

aیورش بر مخالفان ) 

bسرکشی علیه حکومت عدل ) 

cوارونه نشان دادن حق ) 

d تطمیع دیگران برای رسیدن )

 به اهداف

P03 

هاى خواستم، راه دستیابى به پالوده عسل و مغز گندم و بافته...اگر مى

م؛ ولى مباد که هوایم بر من چیره گردد و آزْ مَنشى، یافتابریشم را مى

شاید در حجاز و یا یمامه،  کهیدرحالی غذاى لذیذ کشد، سوبهمرا 

ی سیرى را نچشیده مزهکسى باشد که به گِرده نانى دست پیدا نکند و 

هایى به پشت باشد، یا آن که من سیر بخوابم و در اطرافم شکم

شند .آیا به این بسنده کنم که به من چسبیده و جگرهایى سوخته با

هاى روزگار، و با آنان در سختى« این، امیر مؤمنان است»بگویند: 

اى برایشان نباشم؟ من هاى زندگى، نمونهسهیم نباشم یا در سختى

a لذات دنیا و ( سرمستی در

 مجذوب شدن به آن

bپیروی از تمایالت نفسانی ) 

cبرگزیدن غذاهای لذیذ ) 

d ی نیازمندانطبقه( توجه به 

eمیل به شهرت و نامور ) 

fعدم خردورزی ) 

gگمراهی ) 
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ام که خوردن غذاهاى لذیذ، مشغولم کند، چون براى آن آفریده نشده

ارپاىِ رهاشده که چارپاى پَروارى که همّتش علفش است و یا چ

کند و از هاى آن، خود را سیر مىزند و از علفخاک را به هم مى

ام ماند، یا وا نهاده باشم و یا بیهودهآورند، غافل مىآنچه بر سرش مى

 پندارند و یا ریسمان گمراهى را بکَشم و یا راه سرگردانى را بپیمایم.

 (433،ص 3ج ،2031 ،یشهریری)محمد

hسرگردانی ) 

i )ی به مشکالت و توجهیب

 وضع معیشتی محرومان

P03 

ت و بر من واجب کرده ...خداوند، مرا پیشواى بندگانش قرار داده اس

ترینِ مردم قرار ناتوان قدربهکه خودم، خوردنم، نوشیدنم و پوششم را 

ام اقتدا کند و ثروت ثروتمند، او را سرکش دهم تا ندار به نادارى

 (131، ص23ج ،2031 ،یشهریری)محمد نسازد.

aگردنکشی ) 

P43 

دن، به ...لکن بر پیشوایانِ حق، واجب است که در خوردن و پوشی

ترین افراد مردمشان تأسّى جویند و از مردم، با چیزى که در ناتوان

دستان، آنان را ببینند و از خدا توان آنان نیست، متمایز نشوند تا تهى

کنند، خشنود باشند و ثروتمندان، براى شرایطى که در آن زندگى مى

 ،یشهریری)محمد آنان را ببینند و در شُکر و فروتنى بیشتر بکوشند.

 (134،ص23ج ،2031

aامتیاز طلبی اقتصادی ) 

P42 

جا، دانشى فراوان انباشته است )و با دست به ...بدان که در این

یافتم! آرى، فراگیرندگانى براى آن مى کاشیااش اشاره کرد(. سینه

ی یافتم که براى آن، امین نبودند؛ چرا که ابزار دین را زفهمانیت[ ]گاه

هاى خداوند، بر بندگانش برترى بردند، و با نعمتار مىبراى دنیا به ک

فروختند، و هاى الهى، بر دوستان خدا فخر مىجُستند، و با برهانمى

مداران بودند؛ امّا در شناخت حق فرمانبهیا کسانى را یافتم که سر 

آمد، اى که پیش مىزوایاى حق، بصیرت نداشتند و با نخستین شُبهه

[ کرد. ]براى فراگرفتن چنان دانشىلشان رخنه مىشک و تردید در د

[ که سخت در پى لذّت نه این درخور است و نه آن. یا کسى ]را یافتم

مال و انبار کردن آن.  گردآوردنی فتهیشاست و رام شهوت و یا 

از این دو ]نیز[، توان پاسدارى از دین را ندارند و بیشتر به  کیچیه

ند. چنین است که دانش، با مرگ چارپایان چرنده شباهت دار

 (143، ص23ج ،2031 ،یشهریری)محمد میرد.دانشوران مى

a دنیاگرایى با پوشش )

 ییآخرت جوخواهى و دین

 bجویی( تفاخر و برتری 

 c عدم بصیرت در شناخت )

 حق

d سرمستی در لذات دنیا و )

 مجذوب شدن به آن

e )ی زیاد به مندعالقه

 کردن آنمال و انبار  گردآوردن
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P41 

اند که در زندگى، در فراوانى نعمت باشند و آن هیچ قومى نبوده

باشد، مگر به خاطر گناهانى که انجام  شدهگرفتهها زندگى از آن

خداوند، هرگز بر بندگان، ستمکار نیست.  چراکهاند؛ داده

 (224، ص22ج ،2031 ،یشهریریمحمد)

a هانعمت( گرفته شدن 

bارتکاب گناه ) 

P40 

اند:...گروه دیگر، آنانى هستند که شمشیر از ...مردم، چهار گروه شده

اند و نیروى سواره و اند و شرارت خود را آشکار ساختهنیام برکشیده

، خود را آماده ساخته و دینشان را براى اندگردآوردهی خود را ادهیپ

طلبانه آن را به دست آوردند و یا سوارانى که مالى که فرصت

اند، و چه بد ماندهى کنند و یا منبرى که بر آن نشینند، نابود کردهفر

ی است که دنیا را براى جان خویش، قیمت بشمارى و آن را دادوستد

 جایگزین آنچه براى تو در نزد خدا هست، بپندارى.

 (121، ص22ج ،2031 ،یشهریری)محمد

aامتیاز طلبی اقتصادی ) 

bکاهش یا نابودی دین ) 

c )ی دین با دنیاهمعاوض 

P44 
تواند نفس خویش را اصالح کند، چگونه مىبه کم بسنده نمى کهآن

 (111، ص22ج ،2031 ،یشهریری)محمدکند؟ 

aناتوانی در اصالح نفس ) 

b )یطلبادهیز 

c ییجوصرفه( عدم 

P41 
روى، قناعت و مند شدى، باید میانهبه خودسازى خویش عالقه هرگاه

 (141، ص22ج ،2031 ،یشهریری)محمد نى.خواهى پیشه ککم

aناتوانی در اصالح نفس ) 

b )یطلبادهیز 

                          

P42 

ها و دستاوردها به ها و شهوتخدمتى به تن، دادن همه لذّتخوش

 ،2031 ،یشهریری)محمداست و در این کار، هالک جان است.  آن

 (142، ص22ج

aهالکت نفس ) 

bخدمتى به تن ( خوش 

P47 

...هرگاه شهروندان بر زمامداران خود چیره شوند و زمامدار بر 

هاى رود، و طمعشهروندان برترى جوید، وحدت کلمه از بین مى

گردد، و شوند، و تبهکارى در دین، افزون مىستمکارانه آشکار مى

شوند. در این حال، همگان بر اساس هاى سنّت، متروک مىنشانه

گردند کنند، احکام خدا تعطیل مىهاى( نفس عمل مىواهشهواى )خ

، 22ج ،2031 ،یشهریری)محمد شوند.هاى جان، بسیار مىو بیمارى

 (143ص

a پذیرش باطنی اختالف )

ی طبقهطبقاتی و برتری 

 فرادست بر فرودست

 bتفرقه ) 

 c )ی برای کسب ورزطمع

ی به ابیدستقدرت در جهت 

 منافع مادی

 dهاى سنّتشتن نشانه( واگذا 
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 eپیروی از تمایالت نفسانی ) 

 fبرچیدگی احکام خداوند ) 

 g ی روحیهایماریب( گسترش 

P43 

ات را فرو نِه و به یاد ...فخروَرزىِ خود را کنار بگذار و خودبینى

 ،2031 ،یشهریری)محمدجاست. گورت باش که گذرت به آن

 (000، ص22ج

aنادیده گرفتن آخرت ) 

P43 

هایى شده که سایبانهاى تزیینهاى آباد شما و خانه..واى بر محلّه.

ها هایى چون خرطوم فیل، در آنکرکسان و ناودانهاىچون بال

گریند و از هایشان نمىکه بر کشتهاست، از آنانى  شدههیتعب

هایش بر زمین پرسند! من دنیا را با تمام جلوههایشان نمىشدهگم

ی سزاوار آن، دهیدنهم و با مى ی خودش بدان ارجندازهابهام، افکنده

 (223، ص 21ج ،2031 ،یشهریری)محمد نگرم.بِدان مى

a ساکن شدن در مناطق )

 پررونق

 b زینت دادن نمای بیرونی )

 منزل

 c باور به اهمیت مادیات و )

 ارج نهادن به آن

 d )ی به مفقودین و توجهیب

 شدگانکشته

P13 

! در هر آنچه به شما مربوط است، نیکو بنگرید. سپس به بندگان خدا

سرزمین و سرگذشت کسانى که خداوند به علم خود، آنان را رهبرى 

ها، چه سان بر روش فرعونیان، برخوردار از باغنمود، نیک بنگرید که 

واال بودند و آن گاه بنگرید که هاى ها و جایگاهها، کشتچشمه

[، چه عاقبتى دمانى و أمر و نهى ]شانخداوند، پس از خرمى، شا

 (212، ص21ج  ،2031،یشهریری)محمد برایشان رقم زد.

a ی امپراتوران، وهیش( زندگی به

 و فرعونیان شاهان

bامتیاز طلبی در منابع طبیعی ) 

c پذیرش باطنی اختالف )

ی طبقهطبقاتی و برتری 

 فرادست بر فرودست

d خواری، رسوایی و عاقبت )

 منافرجا

P12 

 ی امام على )ع( به زیاد بن ابیه:نگاشته

گوید که تو او را به ستم، دشنام داده و تهدیدش امّا بعد؛ سعد مى

اى. پس چه چیز تو رو گشتهاى و با تکبّر و گردنکشى با او روبهکرده

کبر، رداى  » پیامبر خدا فرموده است: کهیدرحالرا به تکبّر کشانده؟ 

که با خدا در آن بستیزد، خداوند خُردش خداوند است. پس هر 

سعد به من خبر داده که تو در خوراک یک روز، انواع  «کندمى

آورى و هر روز به خود، روغن غذاهاى رنگارنگ را فراهم مى

aخُرد و شکسته شدن) 

 bجویی( تفاخر و برتری 

cگردنکشی) 

d فراهم آوردن غذاهای )

 رنگارنگ

e )ی روزانه به بدنمالروغن 

f غفلت از ضرورت بازداشتن )
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گرفتى و شد اگر براى خدا، چند روزى را روزه مىمالى. چه مىمى

چندبار دادى و ات را صدقه مىبه خاطر خدا، بخشى از موجودى

خوردى که این، شعار صالحان است! آیا طمع خورش مىغذاى بى

به همسایه و بینوا و ناتوان  کهآنی جابهدارى که در نعمت، بغلتى و 

و نادار و بیوه و یتیم ببخشى، براى خود بردارى، ولى پاداش 

 (122، ص20ج ،2031 ،یشهریری)محمد دهندگان را ببرى؟صدقه

شدن در مطامع  ورغوطهنفس از 

 دنیوی

f سرمستی در لذات دنیا و )

 مجذوب شدن به آن

g )ی به مشکالت و توجهیب

 وضع معیشتی محرومان

h از ناز ( برخورداری حداکثری

 و نعمت دنیوی

i گمان باطل در همانند بودن )

ایشان با بخشش کنندگان در 

 دریافت پاداش الهی
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 ... عبد اللّه بن عبّاس به امام )ع( نوشت: 

بصره  المالتیبات به من رسید. برداشتن مالى را که از امّا بعد؛ نامه

هم من در اى و به جانم سوگند، سگرفته بودم، بر من بزرگ شمرده

ام. والسالم! پس على بن خدا بیش از آن است که برگرفته المالتیب

انگیزاست! امّا بعد؛ چه شگفت و حیرت»)ع( به او نوشت:  طالبیاب

 المالتیبنفست کارت را برایت آراسته و تو را فریفته که سهم تو از 

ان اى و بیشتر از دیگر مردان مسلمخدا بیشتر از آن است که برداشته

، هیپایبی[ باطل و ادّعاهاى هایپردازالیخاست. اگر این آرزوها ]و 

کرد، خدا به رهاند و حرام خدا را برایت حالل مىتو را از گناهت مى

اى رهیافته شدى و بندهتو عمر دهد که در آن صورت، تو رستگار مى

ی و اصطبلى اخودساختهبودى! به من خبر رسیده که تو مکّه را وطن 

خرى و هر کدام را که ی و کنیزکان مکّه و طائف را مىاانهادهبن

پردازى ها مال کس دیگرى را مىگزینى و در برابر آنخواهى، برمىمى

و من به خداوند، پروردگار من و تو، و خداوندگارِ عزّت، سوگند 

[ حاللم خورم که اگر آنچه تو از اموال ایشان گرفتى، مِلک ]طِلقِمى

]آن را انفاق نکنم و[ به ارث براى پس از خود بگذارم، باشد و من 

از  نیچننیاکند. پس چگونه در شگفت نباشم که تو شادم نمى

a ی خزانهبه  المالتیب( تبدیل

 ( امتیاز طلبی اقتصادیb سلطانی

c  غفلت از ضرورت بازداشتن )

شدن در مطامع  ورغوطهنفس از 

 دنیوی

dنادیده گرفتن آخرت ) 
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 نکات کلیدی رسترجمه روایت و آد گرنشان

تر! به پایان کارت نزدیک و خوردن این اموال، شادمانى؟! کمى آهسته

آیى که آرزوى شوى و در جایى فرود مىبر پروردگارت عرضه مى

ه را تباه کرده است، امّا دیگر کنى، همچون کسى که توببازگشت مى

 ،2031 ،یشهریری)محمد «.دیر شده و جاى گریز نیست. والسالم!

 (01،ص20ج

 

P10 

علیه و آله  اهللیصلا هدفت، نیرنگ زدن به امّت محمّد و گویى تنه

بود تا دنیایشان را به چنگ آورى و آنان را بفریبى! و چون مجال 

برجَستى و شتابان دویدى  سرعتبهبیشترى در خیانت به امّت یافتى، 

رُباید، آنچه پا شکسته را مى خوردهزخمو چونان گرگ تیزتک که بُز 

پدر ارث پدر و مادرت را ى، ربودى. گویى اى بىرا بر آن تسلّط داشت

فرستى. سبحان اللّه! آیا معاد را باور ندارى؟ آیا ات مىی خانوادهسوبه

آید که با اموال از سختى حساب، بیم ندارى؟ آیا بر تو گران نمى

ها را نصیب زنان و مهاجرانى که خداوند، ]درآمد[ این سرزمینبیوه

 نى بخرى و زنانى را به همسرى بگیرى؟آنان کرده است، کنیزکا

 ( 017، ص20ج ،2031 ،یشهریری)محمد

a اختیار کردن همسران متعدد )

 با اموال مردم

bنیرنگ زدن ) 

cالمال( خیانت به بیت 

dدیده گرفتن آخرت( نا 

e محروم کردن مردم از حقوق )

 خویش

 

P14 

بصره تو  اى پسر حنیف! به من خبر رسیده است که فردى از جوانان

هاى اى، و خوردنىاى خوانده و تو به آن جا شتافتهرا به سفره

ها برایت آورده شده است. گمان رنگارنگ و نیکو برایت آماده و کاسه

کردم که تو به میهمانى کسانى بروى که نیازمندشان رانده و نمى

، 20ج ،2031 ،یشهریری)محمدباشد.  شدهخواندهنیازشان بى

 (033ص

aاهم آوردن غذاهای ( فر

 رنگارنگ

 b راندن نیازمندان و )

 ی با اغنیاءسفرگهم

P11 

 ی امام على )ع( به منذر بن جارود فرماندار اصطخر:نامه

. به سازدیمنهى، همان، خوارت ات را وا نمىامّا تو چون هوسرانى 

کنى و تخت حکومت را من خبر رسیده که فراوان، کارت را رها مى

روى. سوگند نهى و دنبال شکار و سگ بازى مىا مىبه بازیچه و

خورم که اگر این خبر حقیقت داشته باشد، سزاى کارت را بدهم و مى

 ،2031 ،یشهریری)محمد نادانِ خاندانت، از تو بهتر خواهد بود.

 (132، ص20ج

aهوسرانی ) 

b خواری، رسوایی و عاقبت )

 ( سگ بازی و شکار c نافرجام

dعدم خردورزی) 
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P12 

... و آن کس که مال بر مال نهاد و افزون داشت و ساخت و 

برافراشت و بیاراست و اندوخت و به گمان خویش، براى فرزند، مایه 

گذاشت، که همگان را در جایگاه رسیدگى و حساب و محلّ پاداش و 

 گاه که کار داورى به نهایت رسد.عقاب روانه کند، آن

 (04، ص4ج ،2031 ،یشهریری)محمد

a)یاندوزثروت 

b)گردآوردنی زیاد به مندعالقه 

 مال و انبار کردن آن

 c اهمیت دادن افراطی به)

  ی برای فرزندانگذارهیسرما

dنادیده گرفتن آخرت ) 

خود را  یاشراف یسبک زندگ روانی( مشخص است، پ2) یطور که در جدول شمارههمان

 یهاو تاج بر سر نهاده و فرش کنندیبر تن م ریاز حر یاجامه دانند،یم گرانیاز د زیمتما

امپراتوران روم و شاهان  یی زندگها مانند شیوهآن یگسترانند. سبک زندگ یبرم نیشمیابر

را  شیها نژادِ خو. آنکنندیم ریرا تحق گرانیو نعمت فرو رفته و د ازها در ناست. آن رانیا

و  نیرنگ یهااز سفره ،نازندیخود م و به اصل و نسب نندیبینژادها، برتر م ریاز سا

رام  ،یازخواهیامت ،ییجوسلطه ،ی. تکبّر و گردنکشبرندیرنگارنگ بهره م یهایخوراک

 روانیپ یهامشخصه نیاز بارزتر ،کردن آن بودن ارگردآوردن مال و انب فتهیشهوت و ش

  است. یاشراف یسبک زندگ

  یاشراف یسبک زندگی عاطف ی،شناخت یهامؤلفه . تفسیر3-2

امام  اتیدر روا یاشراف یسبک زندگ یو عاطف یشناخت یها( مؤلفه1) یشماره در جدول

آخرت،  اتیغفلت از ح ،یبینی ماداز جهان یشده است. برخوردار)ع( منعکس یعل

در اصل و نسب  یو مهار نفس، باور به برتر یعدم خردورز ،یافراط ییگرالذت

سبک  یو عاطف یشناخت یهامؤلفه نیتربرجسته ،ستثروت، نژاد، رنگ پو ،یخانوادگ

در  یاشراف یسبک زندگ یدهندهشکل یو عاطف یادراک یاست. ساختارها یاشراف یزندگ

و در  رتریتر و هنگام منع، پوزش ناپذها را ناسپاسکه آن« خواص»)ع( از  یامام عل ریتعب

 یکه طبقه دهدینشان م یخوبکرده است، به یتر از خواص معرفطاقتتلخ، کم یشامدهایپ

و تنگناها، خود  هایبلکه در سخت کنندیرا از مشکالت جامعه باز نم یاتنها گرهاشراف نه

عَمالقه و »)ع( که  ی. در پرسش امام علندیآیحساب مبزرگ در اجتماع به یمشکل
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 «ند؟یرَس کجا یساکنان شهرها ند؟یزادگان کجاها و فرعونفرعون ند؟یفرزندانشان کجا

شده است.  دهیکش ریبه تصو یاشراف یزندگ یهایمندبودن بهره داریو ناپا یموقت یخوببه

 یویدن یهایمندو به گذرا بودن بهره داندیم یدرستکه مخاطب پاسخ آن را به یاستفهام

 تیاز اشراف یرویعدم پ مخاطب را در یشهیروش اند نی)ع( با ا ی. امام علکندیاعتراف م

 جادی. اداردیبرحذر م یاشراف یاز سبک زندگ یرودنباله زهمراه کرده و آنان را ابا خود 

)ع( نشان از  یو عمالقه و اشراف حاضر در عصر امام عل انیفرعون انیم ینامتنیب یرابطه

 یقشر از جامعه دارد که امام عل نیا یازخواهیبه جمع مال و ثروت و امت یافراط یعالقه

 را به باد انتقاد گرفته است. هاها تاخته و آنآن یر باورهاب لهیوس نی)ع( به ا
 ی شناختی و عاطفی سبک زندگی اشرافی در روایات امام علی )ع(هامؤلفه(: 2جدول )

 مؤلفه و نشانگر مؤلفه و نشانگر

) نادیده گرفتن آخرت ):(،،) )  ،)

( ،)( ) ،)( ،) ،)()، 

( ) ) 

)  عدم شناخت ماهیت دنیا: ) ،( )، 

( )( ،(،) (،) ) 

های ی شیطان و فراهم آوردن زمینههاوسوسهتوجه به 

 نفوذ آن:

((،) (،) ( ،)) 

) :نیکو پنداشتن مظاهر دنیا )(، ) 

 ( (،) (،) (،)عدم خردورزی:)
ور شدن در مطامع بازداشتن نفس از غوطه غفلت از ضرورت

 ( (،) (،)ی: )ویدن

(،  باور به اهمیت مادیات و ارج نهادن به آن:)

() 

پذیرش باطنی اختالف طبقاتی و برتری طبقه فرادست 

 ((، ) بر فرودست:)

) ی در  رعایت انصاف:توجهیب )(، ) 

 

(،  ت و وضع معیشتی محرومان:)ی به مشکالتوجهیب

() 

 )یی:آخرت جوخواهى و دنیاگرایى با پوشش دین

)(، ) 

 مال و انبار کردن آن: گردآوردنی زیاد به مندعالقه

((،) ) 

 (( :شدگانکشتهی به مفقودین و توجهیب ( ی دنیوی:)هایمندبهرهعدم آگاهی از امتحان بودن 
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 مؤلفه و نشانگر مؤلفه و نشانگر

 ( دست از مردم:)ی پایینطبقهی به توجهیب ( آگاهی از حقوق مردم و پشت پا زدن به آن:)

 () عدم میل باطنی به مردمی بودن: ()ارج نهادن به تفکر اشرافی گری: 

 () نادیده گرفتن پیمان الهی: ( غفلت از اصل کرامت انسانی:)

قدرت خود با خالق  پندار باطل در همانند ساختن

 ()هستی:  

گمان باطل در همانند بودن ایشان با بخشش کنندگان در 

 ( دریافت پاداش الهی:)

 () ی قومی:هاشیگراباور به ارزش  () توجه به تملّق و چاپلوسى:

 () ی برای فرزندان:گذارهیسرمااهمیت دادن به  () عدم بصیرت در  شناخت حق:

 ( )میل به شهرت و ناموری: () شدن با دنیا: خاطرآسوده

به  لیم ژه،یاز امکانات و یاشراف به برخوردار لیتما ،یاشراف یسبک زندگ یدر بعد عاطف 

 تیحائز اهم گرانیروابط سلطه گرانه با د جادیبه ا لیو م یقوم یهاشیگرا ،یشهرت و نامور

 خواهندیه ماند به هر آنچه کبرده غمایکه از مردم به  یاست. اشراف دوست دارند تا با ثروت

 تیعدم شناخت ماه نفوذ آن و یو فراهم آوردن بسترها طانیش یهابه وسوسه توجهبرسند. 

 است. یاشراف یبه سبک زندگ شیگرا سازنهیعوامل زم ،ایدن

  یاشراف یسبک زندگ یرفتار یهامؤلفه ری. تفس3-3

ت. در بعد شده اسمنعکس یاشراف یسبک زندگ یرفتار یها( مؤلفه0) یدر جدول شماره

 یهااز خانه یمانند برخوردار ژهیاز امکانات و یمندبهره یاشراف یسبک زندگ ینیع

از  یبه اشکال خاص و برخوردار ییهاو ناودان هابانیآباد با سا یهادر محلّه شدهنییتز

و  یاندوزثروت ،زدگیاند به رفاهها را فراهم نمودهمردم آن پولکه با  یبارویز زکانیکن

 آسان آنان به خدمات و امکانات اشاره دارد. یرسدست
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که در آن  گذاردیم شیرا به نما یاشراف یاز زندگ یاوهی، شهاافتهی نیا یمجموعه

 یسبک از زندگ نی. اشودیم دهید یخوببه یو مصرف زندگ ختهیافسارگس یهایشاد

تلف به اشکال گوناگون به چشم خاص نداشته و در ادوار مخ یابه دوره اختصاص

 .خوردیم
 های رفتاری سبک زندگی اشرافی در روایات امام علی )ع((: مؤلفه3جدول )

 مؤلفه و نشانگر مؤلفه و نشانگر

 (،) (،) (،)سرمستی در لذات دنیا و مجذوب شدن به آن: )

(،) (،) P 3a(،) (،) ) 

 (،) یی:)جویبرترتفاخر و 

(،) (،) (،) 

(،) (،) (،) 

) 

 (،)P20a(،) P24g(،) P23b(،) P23d(،) P13j پیروی از تمایالت نفسانی:)

(،) ) 

محروم کردن مردم از حقوق 

 (،) (،) (،) خویش:)

(،) (،) ) 

P2 (،) (،) انکار، کتمان و ضایع کردن حق:) c(     ،) (،) ) 

 سرکشی علیه حکومت عدل:

(P23a)           ،( P22g)،( 

P10e)،( P02b)،( P07b) 

 ( )،( )،( )،() امتیاز طلبی اقتصادی:

 

 (،)گردنکشی: )

(،) ،) 

( ) 

 ( (،) (،)خودشیفتگی: )

ی: ی جاهلهاسنتپایبندی به 

(،) 

( (،) ) 

 ( )،( )،() به خزانه سلطانی: المالتیبتبدیل 

ی برای کسب ورزطمع

ی به ابیدستقدرت در جهت 

 ( )،() منافع مادی:

 (P13a )،() انحصارگرایی:
تطمیع دیگران برای رسیدن 

 ( )،() به اهداف:

ی ناروا به هابرچسبزدن  ( )،() مادی: قرار دادن دیگران در تنگنای
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 حاکمان  عدل و مخالفین خود: 

()،( ) 

 ()(،  ی:)طلباستیر
ادعای شایستگی برای کسب 

 ( )،() قدرت:

 ( )،() آزمندی:

ی امپراتوران، وهیشزندگی به 

 )،() و فرعونیان: شاهان

) 

 () تعصب ورزی: ( )،() اکثری از ناز و نعمت دنیوی:برخورداری حد

 () هاى الهى:شکستن حرمت
تالش در جهت راضی 

 () حاکمان جور: داشتننگه

 () ی کهن و شرافت واال:نهیشیپوانمود 

حرص ورزیدن برای 

 از متاع دنیوی: ترافزونی مندبهره

() 

 (P23a) و عدم پایبندی به آن: سخن گفتن از فضایل خود
 آمیختن حق به باطل:

() 

 () ی فاخر:هالباسپوشیدن 
 ی ابریشمی:هافرشگستردن 

() 

 () اختیار  کردن همسران  متعدد با اموال مردم:
 برگزیدن غذاهای لذیذ:

() 

 () ی با اغنیاء:سفرگهمراندن نیازمندان و 
ای فراهم آوردن غذاه

 ( ()) رنگارنگ:

 () هوسرانی:
 ی روزانه به بدن:مالروغن

() 

 () ساکن شدن در مناطق پررونق:
زینت دادن نمای بیرونی 

 () منزل:

 () ی:گرفتنه () امتیاز طلبی در منابع طبیعی:

 () پرخرجی: () ی از گمراهان:شنوحرف

 () بودن: دهیفاکم () و نسب: حسببهنازیدن 
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 () ی:طاقتکم () ی:ریناپذپوزش

 () سگ بازی و شکار: () استفاده از زد و بندهای سیاسی:

 () خدمتى به تن:خوش

بزرگداشت افراد به سبب 

برخورداری آنان از جایگاه 

 () اجتماعی:

 () گ زدن:نیرن () خدعه در اموال مردم:

 () ی:توزنهیک () وارونه نشان دادن حق:

 ((  ی:اندوزثروت () یورش بر مخالفان:

 () تحقیر دیگران: () ی به مطامع دنیا:ابیدستدرگیری برای 

 () غصب شده: ناحقبهمقاومت در بازگرداندن اموال 
 الهى: باعظمترقابت باطل 

() 

 () اچیز شمردن افراد به سبب عدم برخورداری از موقعیت اجتماعی:ن
 :جانببهحقی افهیقگرفتن 

() 

 () تجاوز به اموال مردم و مصرف آن در راه رسیدن به قدرت:
 :امتیاز طلبی در قانون

() 

 () ی مادی برای بستن پیمان با حکومت:هاافتیدر

 یآور براسود یهادادانعقاد قرار

بودن آن  بارانیخود با وجود ز

 () :مردم یبرا

 امتیاز طلبی در اجرای حکم: () ی به خود و خانواده:بخشتیاولوی با طلبمنفعت
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() 

 () سودجویی: () گذاشتن بار خود به دوش مردم و کسب منفعت از آن:

 () یی:جوبیع
 پافشاری در خواسته:

() 

 () اسپاسی:ن
 ی به کتاب خدا:بندیپاعدم 

() 

 () یی:جوصرفهعدم  ( )،() ی:طلبادهیز

 ،کردن حق عیو انکار، کتمان و ضا یطلب ازیامت ،جوییبرتری ،یخواهفزون ،یدر بعد رفتار

ا وجود دارد. اشراف ب یاشراف یاست که در سبک زندگ ییهاها و عادتکنش نیتربرجسته

ناروا به  یهاو زدن برچسب یاسیس یو استفاده از زد و بندها یجاهل یهابه سنت یبندیپا

کرده و با تجاوز به اموال  یحکومت عدل گردنکش هیخود، عل نیحاکمان عدل و مخالف

  .کنندیمحروم م شیمردم، آنان را از حقوق خو

 یاشراف یسبک زندگ پیامدهای تمدنی بیین. ت3-4

)ع(  یامام عل اتیدر روا یاشراف یسبک زندگ یتمدن یمدهایا( پ4) یهشمار در جدول

و  تیاز اخالق و معنو یتمدن، دور یقیحق یهاشده است. عدم توجه به جنبهمنعکس

باعث شده تا سبک  ،به انسان یآرامش معنو یصرف بدون اعطا یفرهنگ ماد یتوسعه

استمرار آن  ای یاسالم نیدن نوتحقق تم یهاچالش نیتراز مهم یکیبه  یاشراف یزندگ

  شود. لیتبد
 (: پیامدهای تمدنی سبک زندگی اشرافی در روایات امام علی )ع(4جدول )

 مؤلفه و نشانگر مؤلفه و نشانگر

 (،) (،) (،) (،) خواری، رسوایی و عاقبت نافرجام:)

(،) ) 

 ، (: )یعدالتیبگسترش 

))، 

( )،( ) 

 ،( )،() گمراهی: ( )،( )،() بازخواست شدن در دادگاه عدل الهی:

( ) 
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 کاهش یا نابودی دین: ( )،() منحرف شدن از راه راست:

()،( ) 

طوالنی شدن وقوف جهت  ( )،() ناتوانی در اصالح نفس:

 پاسخگویی در محضر الهی:

() 

 () تباهى دل: () کمیت نظام سلطه:حا

 :هانزدیک شدن به فتنه () برچیدگی احکام خداوند:

() 

 () زبونی و درماندگی: () گرفتار شدن به بدبختى:

 :هایکیننابود شدن  () ننگ در دنیا و آخرت:

() 

 :هانعمتگرفته شدن  () ی دین با دنیا:معاوضه

() 

 )،() سرگردانی: () فروپاشی نظام عاطفی درون خانواده:

) 

 (P41b) ارتکاب گناه: () هالکت نفس:

 هاى سنّت:واگذاشتن نشانه () تفرقه:

() 

 خُرد و شکسته شدن: () ی روحی:هایماریبگسترش 

() 
 

و  یآنان به جهان هست روانینگرش پ یگونگبا چ یاشراف یسبک زندگ یتمدن یمدهایاپ  

اعتقاد به  ی،اسالم نیتمدن نو نیادیاز اصول بن یکیدارد.  میآن ارتباط مستق ینندهیآفر

از جانب خداوند است.  یاهیقدرت انسان تنها عار کهنیاست و ا یاله زالیقدرت مطلق ال

 ،آمده است 42تا  03 یهیکهف آ یکه در سوره شهیخداوند در داستان باغدار تفاخر پ

قصص  یسوره 73 یهیو در داستان قارون در آ شودیم ادآوریقدرت مطلق پروردگار را 
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او را به جهت غفلت از قدرت  ش،یو قدرت خو هاییپس از نقل تفاخر قارون به دارا

 یبرا ،خدا بداند نکه قدرت مطلق را از آ ی. انساندهدیپروردگار مورد سرزنش قرار م

  .کندیجویی نمبرتری گرانیآن بر د یلهیوسو به شودیود اصالت قائل نمقدرت خ

 یمدهایاپ گریخداوند از د یقیحق تیپنداشتن انسان و غفلت از مالک یقیحق مالک

 هاتیمالک ریاست و سا یاست. خداوند مالک تمام هست یاشراف یسبک زندگ یتمدن

« لَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِوَ لِ»و به اذن پروردگار است. سخن خداوند  یعرض

 دِهِیَبِ یفَسُبْحانَ الَّذ»( و 222/ )بقره« السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یفِ مابَلْ لَهُ »(، 233 /عمران)آل

. کشدیم ریخداوند را به تصو یقیحق تیمالک یخوب( به30 /سی) «ءیْمَلَکُوتُ کُلِّ شَ

 الْمُلْکَالْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ  یاللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِقُلِ »خداوند  یدر فرموده نیهمچن

 .است شدهحیانسان تصر تیبودن مالک ی( به عرض12 /عمران)آل« مِمَّنْ تَشاءُ

است. خداوند در  یاشراف یسبک زندگ یتمدن گریمد دیاپ ،یقیاز منشأ عزت حق غفلت

جز خداوند وجود  ی. موجودداندیا از آن خدا مر یقیعزت حق 23یهیفاطر آ یسوره

دارد  نانیکه عزت مطلق را از آن خدا بداند اطم یباشد. انسان زیندارد که خودش بالذات عز

 ،یاندوزثروت قیو نه از طر دیآیبه دست م ندخداو قیکه کسب عزت تنها از طر

بشر  یهاتیبه ظرف یتوجهیپنداشتن انسان و ب ریحق نی. همچنیجویی و فخرفروشبرتری

 یسبک زندگ یتمدن یمدهایاپ گریاز د یصرفاً ماد یبه موجود یو تنزل دادن مقام آدم

کرده و  میتکر اانسان ر 73 یهیاسراء آ ی. خداوند در سورهدیآیحساب مبه یاشراف

وَ  باتِیِّوَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ یآدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِ یوَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِ» :دیفرمایم

و  اتیماد یکه آدم شودیموجب م یبرتر نیا ،«الًیمِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِ رٍیکَثِ یفَضَّلْناهُمْ عَل

ارزش و شرافت خود قرار ندهد. اگر انسان بداند که بخش  موجبرا  یویدن یهایمندبهره

 یرا ارزش تلق ایاز لذات دن یمندبهره خورد،یاو پس از مرگ رقم م یاز زندگ یاعمده

 نکرده و به آن افتخار نخواهد کرد.
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 .دهدیم( مدل مفهومی سبک زندگی اشرافی و پیامدهای تمدنی  آن را نشان 2نمودار )

 
 آن تمدنی پیامدهای اشرافی و زندگی : مدل مفهومی سبک1نمودار                         

 یریگجهینت
 ی)ع( نشان داد که عناصر سازنده یامام عل اتیدر روا یاشراف یسبک زندگ یهالفهؤم لیتحل

 یتمدن یمدهایااز پ .است یو رفتار یعاطف ،یسه بعد شناخت یرندهیدربرگ یاشراف یسبک زندگ

 ،یگرفتن قدرت مطلق اله دهینسبت به خداوند با ناد حینگرش صح عدمی، اشراف یسبک زندگ

 گاهیعدم درک جا شتن،یاو، و در ارتباط با خو لیبدیو عزت ب یخداوند بر جهان هست تیمالک

موجودات است که  ریسا بر یآدم یاو و غفلت از برتر یگرفتن کرامت ذات دهیانسان و ناد یقیحق

 یماد صرفاً یخود را به موجود یانسان یواال گاهیتا انسان جا شودیخود موجب م ینوبهبه کیهر

 نیباشد. در ا یزودگذر ماد یهابه دنبال ارزش ی،ابد یهاارزش یستجوج یجاتنزل دهد و به

موجب  یاخرو اتیح یو فراموش ایدن یهایمندبودن بهره یغفلت از امتحان اله ی،سبک از زندگ

مهم در  یکه خود مانع شودیم یذات یهاآن به ارزش لیو تبد یماد یهابه ارزش دنیاعتبار بخش

پژوهش حاضر  کهنیبه ا باتوجهید. آیحساب ماستمرار آن به ای یاسالم نیجهت تحقق تمدن نو

 ،آن توجه داشته است یتمدن یمدهایا)ع( و پ یامام عل اتیدر روا یاشراف یمحدود به سبک زندگ

 زیائمه )ع( ن ریسا اتیآن در روا یتمدن یمدهایاو پ یاشراف یسبک زندگ شودیم شنهادیپ

 .ردیقرار گ یموردبررس
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 کتابنامه

 کریم قرآن

 ر.دار صاد ،روتیب ،لسان العرب(، 2424)محمد بن مکرم  ابن منظور،

 ،: عبدالسالم محمد هارونحیو تصح قیاللغۀ. تحق سییمعجم مقا (،2434) ابن فارس، احمد

 .یمکتب األعالم االسالم، قم

 .دار احیاء التراث العربی ،روتیب، اللغه بیتهذ(، 2412) محمدبن احمد ،یازهر

 .مکتبه ناشرون ،المعاصر، لبنان یالمکنز العرب (،2424) محمود ،ینیص لیاسماع

مقام  اناتیبر ب دیبا تأکی )ناپسند برای زندگ یسبک گری،ی اشراف(، 2031) عباس ی،اشرف

 یشمارهی، سبک زندگ نامهژهیو ی،درمانفرهنگ مشاوره و روان فصلنامه، (معظم رهبری

 .224-243، صصچهارم

 .یدفتر نشر فرهنگ اسالم ،، تهراناتیالح (،2033) محمدرضا ،یمیحک

در  یکاوش (،2031ی )محمدعل دیزاده، س عتیحامد و شر ،یکاشان، نظرپور ؛دیوح ،یخاشع

 یپژوهش یفصلنامه علم ،البالغهنهج دگاهید کننده ازمصرف حوزه رفتار در یسبک زندگ

 .22-43، صص2یشماره ،یاسالم تیریمد

 .هیدارالشام ،روتیب ،مفردات الفاظ قرآن (،2421) دبن محم نیحس ،یراغب اصفهان

از  انیو طاغوت اءیتمدن ساز انب یاجتماع سنن سهیمقا(، 2033) محمدناصر، ایریب یسقا

، 4یشماره ،1یفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، دوره، قرآن دگاهید

 147-110صص

انتشارات  ،مشهد ،نیریو مطلع الن نیمجمع البحر (،2071) بن محمد نیفخرالد ،یحیطر

 .ینشر فرهنگ اسالم

 ینامهانیپا ،)ع(ی امام عل دگاهیاز د تیمقابله با اشراف یهاوهیش (،2032) دیحم ،یعادل

 .نیالداصول یدانشکده، ثیرشته علوم  قرآن و حد، ارشد یکارشناس
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 انیپا یشناختجامعه -یخیتار لیتحل (،2037)فاطمه  ،انینام و الهام ی،عباس ؛طاها  یریعشا

فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی،  البالغه،بر نهج دیبا تأک یانسان یهاتمدن

 .277-210صص  ،1 ی، شماره2 یدوره

 .انتشارات هجرت ،قم ،نیالع (،2433) بن احمد لیخل ،یدیفراه

 یهاابعاد و مؤلفه لیحل، ت(2030) فاطمه ،یباغان و قطبی، ثریا؛ هادوی، اصغر؛ رهنما، اکبر

، 23سال ،یدر دانشگاه اسالم یفصلنامه مطالعات معرفت ،یاسالم یاعتقادی سبک زندگ

 .413-401، صص0 یشماره

 قرآن و هیبر پا السالمهیعل نیالمومن رینامه امدانش (،2033)محمد  ،یشهریر یمحمد

  .موسسه علمى فرهنگى دارالحدیث، قم ،خیتار و ثیحد

بنگاه ترجمه و نشر ، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(، 2023) سنح ،یمصطفو

  .کتاب

انتشارات دانشگاه امام  ،تهران ،یو سبک زندگ نید (،2033) دیمحمد سع ،یکن یمهدو

 )ع(. صادق
  




