
 

  اشرافیگري، سبکی ناپسند براي زندگی 

  )با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبري(

  

  1عباس اشرفی

 

  چکیده

کند به روش  شود که در آن شخص سعی می اشرافیگري براي مدلی از زندگی به کار برده می

در این  .اشراف زندگی کند و مناسبات اجتماعی خود را بر اساس روش اشرافی برقرار کند

 بیانات با استفاده از روش تحلیل محتواي متنی به بررسی سبک زندگی اشرافی با تأکید برمقاله 

، آثار و پیامدهاي اشرافیگري شناسی، عوامل، انواع حورهاي واژهرهبري در م معظم مقام

  مشى اشرافى. نوعی بیمارى است  دهد اشرافیگرى نشان می این پژوهش .شود پرداخته می

رسیدن  ۀاگر دیگران اشرافیگري را الزم. آید الن کشور، ضعف به شمار مىبراى مسئو  گرایانه

ي آن نیست، بلکه  ها نه تنها الزمه دانند، در نظام اسالمى، این ى کشور مى به مقامات عالیه

اي که به این آسیب دچار شود حتماً به انحطاط کشیده  جامعه. شود ضعف هم محسوب مى

  .خواهد شد

  .فیگري، انواع اشرافیگري، آثار و پیامدهاي اشرافیگرياشرا :واژگان کلیدي

  

  

  مقدمه

ترین  مهمهاي گذشته اشرافیگري بوده است و  ترین دالیل انحطاط جوامع و تمدن یکی از مهم

زیرا هنگامی که . اشرافیگري بوده است اند، دعوت انبیا را نپذیرفتهدلیلی که برخی از مردم 

هاي معنوي  سایه افکنده باشد، دیگر جایی براي رشد ارزش ها اشرافیت بر ذهن و ضمیر انسان

هاي زندگی انسان،  ترین آفت یکی از بزرگ .اي بر آن است، نخواهد بود که حیات هر جامعه

این رذیله اخالقی باعث انحراف انسان از صراط مستقیم ایمان و . دنیاگرایی و تجمل طلبی است
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: فرماید مقام معظم رهبري می .گشاید تی را بر او میشود و ابواب گمراهی و بدبخ عمل صالح می

شود ما در زندگى مادى مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه  نمى

در این راه، از خیلى چیزها باید  .نگاه کنند؛ مردمى که خیلیشان از اولیات زندگى محرومند

بیانات مقام معظم رهبري ( حالل نیز باید گذشت ام، از شهواتنه فقط از شهوات حر. گذشت

. طلبى براى مسئوالن ممنوع است افزون: ن فرمودندو نیز درباره مسئوال) 126 ص ،1370 سال

اگر دیگران این را . آید ضعف به شمار مى ۀبراى مسئوالن کشور، نقط  گرایانه مشى اشرافى

اش نیست،  ها نه تنها الزمه نظام اسالمى، ایندانند، در  کشور مى ۀى رسیدن به مقامات عالی الزمه

بنابراین داوطلبان بدانند که این راه، راه خدمت است؛ . شود ضعف هم محسوب مى ۀبلکه نقط

طور شد،  اگر این. مسابقه و رقابت در این راه هم رقابت براى خدمت کردن هرچه بیشتر است

ا نسبت به خود، حدود رعایت خواهد شد گاه در تبلیغات، در بیان مطالب نسبت به یکدیگر ی آن

  .)25 ص ،1380 مقام معظم رهبري سال بیانات(

البته آسیب اصلی در جایی است که به عنوان یک فرهنگ تبلیغ شود و یا در از سوي 

آن : مقام معظم در این باره فرمودند .کسانی بخواهد این امر تبدیل به فرهنگ عمومی شود

زند یعنى خوردن  یش دارند و دلشان براى زندگى اشرافى لک مىکسانى که به اشرافیگرى گرا

و دور از زندگى متوسط مردم یکى   و پوشیدن و زندگى کردن و مشى کردن به سبک اشراف

کنند، این است که این دید و ذهنیت را در مردم به وجود آورند که این چیز  از کارهایى که مى

قبل از انقالب، مسئوالن . گونه بود انقالب این خوبى است و ارزش است؛ کمااینکه قبل از

هاى فاخر ظاهر  حکومت، هرچه بیشتر با تشریفات و جاه و جالل و تکبر و تفرعن و لباس

گونه شکل  فرهنگ عمومى را این! آمد شدند، یک عده از عوام مردم بیشتر خوششان مى مى

ل کارهاى اشرافیگرى بودند، از لذا کسانى هم که اه. بعد از انقالب بعکس شد. داده بودند

به . خواهند کار را بعکس کنند تدریج مىه کردند؛ اما امروز ب ترس گرایش مردم، اجتناب مى

گرىِ مسئوالن، آفت مضاعف است؛  نظر من، اشرافیگرى براى یک کشور آفت است؛ اشرافى

خودشان خرج  ةدعالَم از مال خودشان حاال حالل و حرامش به عه  خاطر اینکه اگر اشراف به
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کنند؛ اما اگر مسئوالن اشرافیگرى کنند، از مال مردم  کنند، از مال خودشان اشرافیگرى مى مى

این اشرافیگرى، با احساس عمومى مردم، با نوشتن، با . کنند؛ مال خودشان که نیست خرج مى

رى این باید به یک فرهنگ تبدیل شود؛ کا. گفتن و با ترویج این فکر، درست خواهد شد

بیانات مقام معظم ( ها درستش کرد نیست که بشود به صورت دادگاه ویژه و محاکمه و امثال این

.)127 ص ،1378 رهبري سال

، و امتیاز دادن به یک قشر خاص،  و غیر اشراف  فاصله انداختن بین فقیر و غنى، بین اشراف

ى از ا المى در هر نقطههر بخشى از نظام جمهورى اس. با نظام جمهورى اسالمى سازگار نیست

ها مبتال شود، از صراط مستقیم جمهورى اسالمى و نظام اسالمى  نقاط اگر به یکى از این آفت

  .)63 ،1384  بیانات مقام معظم رهبري سال( خارج شده و باید اصالح شود

پیامبر در مقابل مردم : می دانند) ص(ایشان علت دوري از اشرافیگري را سنت رسول اهللا 

) ص(کان رسول اللّه «: ها زاده نشست؛ نه مثل اشراف خورد و مثل بندگان مى بندگان غذا مىمثل 

بود؛ اما رفتار او با   زاده ؛ پیامبر جزو فامیلهاى اشراف»یأکل اکل العبد و یجلس جلوس العبد

وخت؛ اما فر ها فخر و تعنّد نمى کرد؛ به آن ها احترام مى به آن. اى بود مردم خود، رفتار متواضعانه

. انداخت هاى آخر عمرش لرزه مى اشاره و نگاه مبارکش بر تن امپراتوران آن روز عالم در سال

  . )10 ،1379  بیانات مقام معظم رهبري سال( این عزّت است

 ۀهدف نگارش این مقاله بیان آثار و پیامدهاي اشرافیگري است تا توجه فعاالن عرص

ها معطوف  و نقش حیاتی آن در رشد و کمال انسان اجتماع، فرهنگ و سیاست را به اهمیت

دارد و همچنین به این سؤال اساسی پاسخ داده شود آثار و پیامدهاي اشرافیگري چیست؟ در 

  .شود این تحقیق از روش تحلیل محتوي استفاده می

مجله . تعدیل ثروت در قرآن کریم .1379علی .غضنفري. 1: در این زمینه مقاالتی چون

ساده زیستی و عدم .  1386نجفعلی . غالمی. 2. 33لوم و معارف قرآن کریم شماره دانشگاه ع

. فاطمه .اروجلو. 3.  90و  89شماره  . 1386شهریور و مهر  .مجله بازتاب اندیشه. تجمل گرایی

اسالم دانشگاه مجله تاریخ . گري حضرت محمد صلی اهللا علیه واله و رویارویی با اشرافی. 1384
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در برقراري عدالت ) ع(روش امام علی .. 1385. علی رضا .صدر. 4. 22شماره   .باقرالعلوم

نقش مأل و مترفین . 1386. زاهد. هاشمیان فرد. 5. 18و  17شماره  . مجله نهج البالغه اقتصادي

. محمودرضا. کتابهایی چون امینی. 88شماره . ماهنامه نگرش راهبردي. در تهدید امنیت جامعه

 1379مرتضی . نجاتی. 1و پایان نامه هایی چون . انتشارات رایحه عترت. مدیران اشرافی 1387

کارشناسی ارشد . آفات ثروت اندوزي و شیوه هاي مبارزه با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

کارشناسی دیدگاه اسالم تجمل گرایی از  . 1379. علیرضا. رستگاران. 2دانشکده علوم حدیث 

با نگاه اجمالی به تحقیقات اشاره  .نوشته شده است. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

شود که با این که این تحقیقات به صورت مناسبی ارائه شده است ولی کافی و  شده فهمیده می

   .تر مشهود است کامل در موضوع اشرافیگري نمی باشد و جاي تحقیق بیشتر و عمیق

و » مأل«در زبان قرآن دو طبقه . به چند واژه مهم اشاره کرد توان شناسی می در باب واژه

نخست، واژه اشراف جمع شریف و به . اند به عنوان طبقه اشراف جامعه معرفی شده» مترف«

، ص 2ش، ج 1377دهخدا، (قدر، اعیان، بزرگان، بلندسران و بزرگواران  معانی مردان بزرگ

اشرافیگري در . است) 282ص  ،1ج ش،1382 معین،(یگان، ارجمندان و نجبا بلندپا )2628

فرهنگ سیاسی جهان به یکی از مکاتب حکومتی تعلق دارد که در آن حکومت بر مردم را 

نویسان علوم سیاسی، معادل  فرهنگ. داند ي بلندپایگان و اشراف آن جامعه می شایسته طبقه

 »Aristokratia« یونانی ۀو آن را مأخوذ از ریشرا اشرافیگري » Aristocracy« فارسی

 بابایی، علی(شراف و نجبا بر طبقات دیگر جامعه یعنی حکومت ا. اند دانسته) ها حکومت بهترین(

اي مرکب است و براي  توان نتیجه گرفت اشرافیگري کلمه در مجموع می .)8ص  ش، 1369

کند به روش اشراف زندگی  می شود که در آن شخص سعی مدلی از زندگی به کار برده می

هاي  این واژه در مدل. کند و مناسبات اجتماعی خود را بر اساس روش اشرافی برقرار نماید

داراي مفاهیم مختلف ولی نزدیک به هم بوده که هر ... زندگی فردي، اجتماعی، سیاسی و 

  .باشد کدام داراي تعریف مشخصی می
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ما نظام و کشورى : دهد این گونه توسعه میمقام معظم رهبري تعریف اشرافیگري را 

آلوده  زده و خواب خواهیم که پیشرفته باشد و مردم آن دانشمند و بیدار و زنده باشند؛ غفلت مى

بر آن حاکمیت   اشراف ۀنباشند؛ کشور برخوردار از عدالت باشد؛ مبراى از فساد باشد؛ طبق

نباشد، اما   ممکن است اسمشان اشراف ى جدیدى که سنتى، چه طبقه  چه اشراف - نداشته باشد

برخوردار  -هاى گوناگون اقتصادى استفاده کنند باشند و به قول آقایان از رانت  در واقع اشراف

. از معارف دین و اسالم عزیز باشد ۀگرفت ها الهام این ۀاز قدرت و استحکام سیاسى باشد؛ و هم

 ،1384  بیانات مقام معظم رهبري سال( یم دهدها را به ما تعل ایناسالم این ظرفیت را دارد که 

79(.  

 اند گفته که طورىه ب »مأل« ۀکلم ... إِسرائیلَ بنی منْ الْملَإِ إِلَى تَرَ لَم أَ«دوم، واژه مأل است، 

 مأل را جمعیتى چنین اگر و اند کرده اتفاق نظریه یک بر که است مردم از جماعتى معناى به

ش، 1374طباطبایی، (» .کند مى پر را بیننده چشم شان ابهت و عظمت که تاس این براى نامیدند

هم   شود که جهت مشاوره و گفتگو گرد به جماعتی گفته می» مأل«همچنین ). 432، ص2ج 

، 8ق، ج  1410، فراهیدي( گیرند اند و یا جهت معاونت در کاري مورد استفاده قرار می آمده

بر بقیۀ افراد قوم مقدم  شان که در مراجعه به اقوال و نظراتو یا اشراف و رؤساي قوم  .)346ص 

رأي هستند که  اصطالحاً این گروه جماعتی هم .)159، ص 1ق،ج  1414ابن منظور، (هستند 

راغب ( ها را پر کرده است شان جان جالل ها را و شکوه و شان چشم شکل و رفتار ظاهري

شود که صاحب شرف و  ی به کار برده میاین کلمه براي جماعت. )776ق، ص 1412اصفهانی،

، ص 11ش،ج 1360مصطفوي،( فضیلتی مادي یا معنوي هستند و یا صاحب عنوانی بوده باشند

  .)156و  155

 بِه أُرسلْتُم بِما إِنَّا متْرَفُوها قالَ إِلَّا نَذیرٍ منْ قَرْیۀٍ فی أَرسلْنا ما و«است،  سوم، واژه مترف

 از تلذذ در روى زیاده معناى به که است،» اتراف«ماده  از مفعول اسم »مترف« ۀکلم. کافرُونَ

شود که  این واژه به شخصی گفته می. )432، ص2ش ،ج1374طباطبایی، (» .است ها نعمت

 1410فراهیدي، ( یعی است در حالی که همت کمی داردداراي زندگی و پر ناز و نعمت و وس
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هاي آن است  هاي دنیا و شهوت لذت تنعم و توسع درشخصی که داراي . )114،ص 8ج  ق،

زده است و از  کسی است که نعمت» مترف« در اصطالح. )17ص  9ق،ج  1414ابن منظور، (

مندي او از نعمات در هر  و بهره) 166ص ، 1412راغب اصفهانی،( مند است نعمات وسیعی بهره

از مجموع نظرات ). 384، ص 1ش،ج 1360مصطفوي،. (جهتی داراي وسعت و فراوانی است

شود که از  به کسانی از هر قوم گفته می» مترف«و » مأل« ةتوان نتیجه گرفت که دو واژ می

سرآمد ... پرکن و  جهاتی همچون تمتع مادي، داشتن پست و مقام باال، داشتن رأي و نظر چشم

ی، تفکر خود برتربین ۀشاکل. گردند دیگران هستند و به نوعی خواص آن جامعه محسوب می

  .شود ثروتمدارانه و تحقیر فاقدان مال، ویژگی مشهود این دسته از افراد محسوب می

  

  انواع و مصادیق اشرافیگري

امروز در جمهورى اسالمى، . گوید زندگى به سمت زهد باید برود امیر المؤمنین مى! برادران

انحراف است؛  رود، بالشک این مى  اگر ما احساس بکنیم که زندگى به سمت اشرافیگرى

چنانى، که  گوییم هم زهدهاى آن نمى. ما باید به سمت زهد حرکت بکنیم. بروبرگرد ندارد

دو، تا آن مسئوالن درجات ۀ یک، مسئوالن درج ۀمتعلق به اولیاء اللّه است؛ نه، مسئوالن درج

م نباید مردم ه ۀعام. رسد مردم مى ۀبعد هم باید در حد خود زهد داشته باشند؛ بعد هم به عام

این . طور نیست که زهد فقط مخصوص مسئوالن باشد این. گرایى بکنند اسراف و تجمل

گویم حرام  نمى. گذارند، خطاست قیمت که براى عقدهاى دخترهایشان مى هاى گران مهریه

الشعاع ارزش طال و  هاى انسانى را تحت بد و زشتى در جامعه است؛ زیرا ارزش ةاست، اما پدید

. همین کار حالل را پیامبر نکرد. اسالمى، قضیه این نیست ۀدر محیط و جامع. دهد پول قرار مى

پیامبر . کنیم نه، ما هم حرام نمى! کنید؟ گویند پیامبر حالل کرده، اما شما حرام مى بعضى مى

 ۀاصلًا هم. خواهى بکن شما برو، هرچه مى. نخواسته که محدود کند؛ محدود هم نکرده است

بحث سر این است . دخترت بکن، یا مهر عروست بکن ۀهم بگذار و جهیزیزندگیت را روى 

  .که این کار، صحیح و عاقالنه و منطبق بر خواست و مصلحت اسالمى نیست
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ى پیامبر، با همان  پیامبر، دختر خودش را؛ امیرالمؤمنین، دختران خودش را؛ و خانواده

دو، سه سال قبل . ى بخت فرستادند به خانه ى که در آن زمان بودها بیست و پنج اوقیه مثقال نقره

این وضع  .شود که حساب کردیم، این میزان نقره، تقریباً در حد دوازده هزار تومان فعلى مى

هاى شخصى  آمیز، این روز به روز افزودن بر ظواهر تجمالتى، در زندگی هاى تجمل زندگی

ل یک خیابان یا یک میدان را گاهى اوقات ممکن است الزم باشد مظاهر عمومى مث. غلط است

 بحث نیست؛ بحث سر شخص من و شماستخیلى هم قشنگ و زیبا درست بکنند؛ آن محل 

 .)19، 1370 ،بیانات مقام معظم رهبري سال(

داریم بین   یى گونه وقت هست که ما در زندگى شخصى خود مثلًا حرکت اشراف یک

کروه باشد، مکروه است؛ اگر مباح باشد، خودمان و خدا؛ که اگر حرام باشد، حرام است؛ اگر م

دهیم؛ این  گرى مى وقت هست که ما جلوى چشم مردم یک مانور اشرافى مباح است؛ اما یک

: گرى است به اشرافى ةدهند خاطر اینکه تعلیم اش حرام است؛ به دیگر مباح و مکروه ندارد؛ همه

ما نباید مردم را به این . شوند شویق مىهاى خودمان، ثانیاً آحاد مردم به این کار ت اولًا زیردست

البته  -وپاش کنند دار باشند و ریخت ممکن است در داخل جامعه کسانى پول. کار تشویق کنیم

وپاش ما اولًا از جیبمان نیست، از  اما ریخت -این کار بدى است، ولى به خودشان مربوط است

النّاس على دین «واقعاً . یگران استوپاش د وپاش ما مشوق ریخت المال است؛ ثانیاً ریخت بیت

ملوك در اینجا به معنى پادشاهان نیست که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه، ملوك . »ملوکهم

  .)160 ،1384 بیانات مقام معظم رهبري سال( ماها هستید؛ النّاس على دین ماهاش

این زیبایى و  :دارند ایشان یکی از انواع اشرافیگري را اشرافیگري و تبرج زنان بیان می

زیباسازى، بایستى موجب این نشود که در جامعه انحطاط و فساد به وجود آید؛ یعنى ابتذال 

قید و شرط و  اگر ارتباط بى. هایش مشخّص است چگونه؟ راه. اخالقى نباید به وجود آید

رت اگر به صو. بندوبارى در روابط زن و مرد وجود داشته باشد، این موجب فساد خواهد شد بى

زیباسازى و رسیدن  ۀاگر این مقول. افراطى به شکل مدپرستى درآید، این به فساد خواهد انجامید

اصلى زندگى شود، انحراف و انحطاط است؛ مثل  ۀها، مشغل به سر و وضع و لباس و امثال این
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فکر . نشستند ، پشت میز آرایش مى هاى اعیان و اشراف طاغوت، آن خانم ةاینکه در دور

این واقعیت دارد و ما خبرهاى دقیق داشتیم که ! نشستند؟ شش ساعت ید چند ساعت مىکن مى

خواهد مثلًا  یک انسان، این مدت براى آرایش صرف وقت کند که مى! نشستند شش ساعت مى

اگر کار به این شکل ! طورى درست کند به عروسى برود و موى سرش را، یا صورتش را این

نفسه، رسیدن به سر و وضع و لباس، بدون اینکه در آن  است؛ اما فىدرآید، انحراف و انحطاط 

  .خودنمایى و تبرّج باشد، عیبى ندارد

تبرّج، یعنى همان خودنمایى زنان در مقابل مردان، براى . در اسالم، تبرّج ممنوع است

اشکالش فقط این نیست . این، یک نوع فتنه است و خیلى اشکاالت دارد. انگیزى جذب و فتنه

افتند این اولیش است؛ شاید بتوانم بگویم  که این دختر جوان، یا این پسر جوان به گناه مى

قید و شرط و  بى ۀگونه رابط اساساً آن. رسد ها مى اش به خانواده ترینش است دنباله کوچک

اصلًا بناى . قید و بند، براى بناى خانواده سم مهلک است؛ چون خانواده با عشق زنده است بى

اگر این عشق عشق به زیبایى، عشق به جنس مخالف در صد جاى دیگر . انواده با عشق استخ

اى که استحکام خانواده باید داشته باشد، از بین خواهد رفت  ى قوى تأمین شد، دیگر آن پشتوانه

آید که امروز متأسفانه در کشورهاى غربى  شود و به همین وضعى درمى ها متزلزل مى و خانواده

 بیانات مقام معظم رهبري سال( ر کشورهاى اروپاى شمالى و امریکاخصوص ده ب هست؛

 1377 ،27(.  

اگر مبلغى از مخارج دولت، عبارت از تغییر  :فرماید مصادیق اشرافیگري می ةایشان دربار

دکوراسیون اتاق مدیر کلّ و معاون وزیر و وزیر و فالن مسئول قضائی و فالن مسئول در 

اگر یکى از مخارج دولت این باشد که . ن دیگر باشد، این جرم و خطاستهاى گوناگو بخش

ها تقسیم بکنیم، ما حق نداریم این را جزو مخارج  فالن تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاه

براى این کارها . نه، این خالف است. دولت حساب کنیم و به حساب آن از سوبسید مردم بزنیم

ها و  ها و تغییر خانه ا باید بخشنامه کنند و در مورد این تغییر دکوراسیونه دستگاه. حد بگذارید

گویند در  گویم مثل بعضى از تندروها باشیم که مى من نمى. هاى اضافى حدى معین بکنند خرج
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وزارت کردن، یک ساختمان و چهار تا . شود مسجد بنشینیم و وزارت کنیم؛ نه، در مسجد نمى

خواهد  یک مقدار هم باالخره امکانات براى زندگى آن آقایى که مى اتاق و تعدادى مسئول و

  .خواهد؛ اما باید در حدى باشد خدمت بکند، مى

رسد و در برخى موارد انسان واقعاً عرق  ى مىا هاى نومیدکننده گاهى از جاهایى گزارش

و مدل باال؟ کنیم که چرا ماشین لوکس و نو  سؤال مى. نشیند؛ رعایت کنید شرم بر پیشانیش مى

آقایان مسئول در شوراى امنیت کشور یا ! چه اشکال امنیتى؟! گویند که اشکال امنیتى داریم مى

جاهاى دیگر، بنشینند معین کنند و مسئله را در جایى ببرند؛ من هم اگر باید دخالت کنم، 

ر حساب و کتاب جلوى ه طور بى این چه وضعى است که همین. بگویید در جایى دخالت کنم

یى، دهها ماشین به رنگهاى گوناگون متعلق به مسئوالنِ آنجا به چشم  وزارتخانه و اداره

  چه کسى چنین چیزى را گفته است؟! خورد؟ مى

ها، خودش ماشین دارد،  گزارش آمده که روحانى عقیدتى، سیاسى در یکى از دستگاه

براى من جواب آمد . بکند من نوشتم که حق ندارد این کار را! شود ولى ماشین دولتى سوار مى

این آقا خودش یک ماشین دارد، که براى خودش الزم ! کنند که این کار رویه است و همه مى

این چه ! عجب! شود که خانمش از این ماشین استفاده کند است؛ یکى هم خانمش دارد و نمى

  حرفى است؟

که آقایان امکانات  ىکنم و قبلًا هم نوشتم و این را گفتم که آن وقت من اآلن اعالم مى

اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید . شخصى دارند، حق ندارند از امکانات دولتى استفاده بکنند

و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید؛ ماشین دولتى یعنى چه؟ و اللّه اگر من از طرف مردم مورد 

کنند، بنده با ماشین پیکان  جهات امنیتى را توصیه مى ۀگرفتم که مرتب مالحظ مالمت قرار نمى

کند،  ها ما را از مردم دور مى به حد ضرورت اکتفا کنید و اندازه نگه دارید؛ این.آمدم بیرون مى

ها  اعتنایى به دنیا در چشم روحانیون، به تقوا و ورع و بى. کند روحانیون را از مردم دور مى

مردم . ها شیرین ماند در چشم شود بدون ورع و بدون دور انداختن دنیا، نمى. شیرین شدند
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، 1370 بیانات مقام معظم رهبري سال( رودربایستى ندارند؛ خدا هم با کسى رودربایستى ندارد

126(.  

انواع و اقسام  - گویم در چه سالى نمى -وقت شنیدم که یکى از وزراى معادن من یک

من ! اش کار کرده است قیمتى را که ما در کشور داریم، آورده و در وزارتخانه هاى گران سنگ

وقتى مسافران خارجى : شما چرا این کار را کردى؟ گفت: در اینجا او را خواستم و به او گفتم

شما را به خدا، ! ها جلوِ چشمشان قرار گیرد و مشترى پیدا شود آیند، این سنگ به وزارتخانه مى

که دارد یا  -نه راهاى وزارتخا ما این همه خرج کنیم و سنگ! این منطق، قابل قبول است؟

توانید در  شما مى! جمع کنیم و سنگ جدید نصب کنیم، براى اینکه مشترى پیدا کنیم -ندارد

بزرگى را به طول پنج و عرض سه متر درست کنید و   خود چارچوب ۀسالن اصلى وزارتخان

د که کسانى هستن -بسیار بدیع و زیبا در آنجا بچینید هایتان را به شکل انواع و اقسام سنگ

بعد هر میهمانى آمد، به عنوان اداى احترام، او را به آنجا ببرید تا  - هاست کارشان همین چیدن

سازى،  بهانه براى تجمل. یابى؛ اینکه بهتر است ها را تماشا کند؛ هم تماشاست، هم مشترى سنگ

آن  به نظر من زرق و برق در زندگى شما وقتى به بیرون منعکس شود،. واقعاً مناسب نیست

ها و  سازد و یک عده نوکیسه و تازه به دوران رسیده را به خرج فرهنگ مى: اشکال دوم را دارد

بینند رؤساى نظام هستند؛ همه به آن طرف  بعد هم مى. کند بازىِ زیادى تشویق مى تجمل

روند؛ چون شما باالخره مالحظاتى دارید که  وقت از شما تندتر هم مى کنند؛ آن حرکت مى

  .ام هایى به عزیزان کرده ها قبلًا سفارش البته من در این زمینه. ها ندارند ى از آنبسیار

در همین چند ماه قبل دو گزارش جداگانه از بوشهر و اصفهان به من رسید که به معناى 

گزارش . هاى دولتى بود حقیقىِ کلمه خواب را از چشم من ربود؛ هر دو هم مربوط به دستگاه

بین وضع زندگى قشرهاى فقیر و قشرهاى  ةمحل سد است؛ مظهر فاصله و دراصفهان مربوط به 

البته بخش خصوصى هم هست، اما دولت هم در  - اند ها و ویالهایى ساخته در آنجا خانه. دولتى

اى ندارند؛ نان ندارند که  کنارشان هم مردم زندگى عادى -آنجا از این کارها کرده است

اند که کسى حق ندارد از آنجا عبور کند و به آن  هم گذاشته شکمشان را سیر کنند؛ دروازه
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. در یکى از جزایر بوشهر هم همین اتفاق افتاده و مربوط به یک بخش دولتى است! طرف برود

خواهند چنین جایى را  بنده خبر نداشتم؛ اما اگر اطالع داشتم که مى. ها اصلًا قابل قبول نیست این

د، بااینکه بنا ندارم در کار اجرایى دخالت کنم، قطعاً به آن استاندار در اصفهان و یا بوشهر بسازن

هرحال این کار را  به. گفتم شما حق ندارى این کار را بکنى یا آن وزیر، کتباً و یا شفاهاً مى

مقام معظم  بیانات( استتأثیر این کارها خیلى بزرگ . اند اند و تمام کرده اند؛ ساخته کرده

 .جمهور و اعضاى هیئت دولت بیانات در دیدار رئیس  )1380،101 سالرهبري 

  

  آثار و پیامدهاي اشرافیگري -2

فردي و اجتماعی به  ۀتوان در دو عرص باشد که می اشرافیگري داراي آثار و پیامدهایی می

  :بررسی آن پرداخت
  

  آثار و پیامدهاي فردي. 2-1
  

  ایجاد غفلت. 1- 1- 2

ي زندگی اثر  آثار مترتب بر اشرافیگري که در زندگی فردي روي آورنده به این شیوه ۀاز جمل

شود که هیچ  چنان مست ناز و نعمت می شخص اشرافی آن. خبري است مستقیم دارد غفلت و بی

تازد و بر  راهه می مهابا در این بی او بی. کند حد و مرزي براي سوء رفتارهاي خود تصور نمی

فهمد که چه بالیی بر سر خود  کوید و به گواهی قرآن کریم نمی خود میطبل انحرافات 

 ما و بِأَنْفُسهِم إِالَّ یمکُرُونَ ما و فیها لیمکُرُوا مجرِمیها أَکابِرَ قَرْیۀٍ کُلِّ  فی جعلْنا وکَذلک: آورد می

 همه که افرادى( دادیم قرار رىگنهکا بزرگان آبادى، و شهر هر در گونه این) نیز( و. یشْعرُونَ

 و) گرفتند پیش خطا راه و کرده، استفاده سوء آنها اما گذاردیم اختیارشان در قدرت گونه

 فریب را خودشان تنها ولى پرداختند) مردم فریب و( مکر به که شد این کارشان سرانجام

  .)123/ انعام( فهمند نمى و دهند مى
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  طغیان و سرکشی. 2- 1- 2

گرایی و غرق شدن در دریاي لذایذ و نعمت هاي دنیوي، و دورشدن از معنویات،  رفاه، تجمل

و ما ارسلنا فی قریه من «: شود؛ لذا در آیات قرآن می خوانیم باعث طغیان و سرکشی انسان می

و در هیچ شهر و دیاري، بیم دهنده و ) 34 /سبا( نذیر اال قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون؛

 که سرمست ناز و نعمت بودند]ارسال نکردیم مگر اینکه ثروتمندان عیاش آنها انذارگري،

و اذا أردنا أن نهلک «: خوانیم در آیه دیگري می ».ما به آنچه فرستاده شده اید، کافریم: گفتند[

و هنگامی که ) 16 /اسراء( قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا؛

و ثروتمندان مست و  ]شهر و دیاري را هالك کنیم، نخست اوامر خود را براي مترفینبخواهیم 

داریم، سپس هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق  آنجا، بیان می[ شهوت پرست

  ».کوبیم مجازات یافتند، آنها را به شدت درهم می
  

  ایجادفسق . 3- 1- 2

اشراف خانه درست کنیم، مثل حرکت  ۀحاال مثل عروسى اشراف عروسى بگیریم، مثل خان

ها فقط ریششان تراشیده  اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آن! ها حرکت کنیم اشراف در خیابان

 و اللّه در. شویم نه، ما هم مترفین مى! ایم، همین کافى است؟ بود، ولى ما ریشمان را گذاشته

و اذا اردنا ان نهلک قریۀ « ۀشریف ۀاز آی. به وجود بیاید  ى اسالمى هم ممکن است مترف جامعه

مقام معظم  بیانات(آورد  ترف، فسق هم دنبال خودش مى. بترسیم» امرنا مترفیها ففسقوا فیها

  )126، 1370 سال رهبري
 

  آثار و پیامدهاي اجتماعی.  2-2
  

  افزایش فساد در جامعه. 1- 2- 2

تعابیري که قرآن کریم براي ي انواع و اقسام فسادهاست و یکی از  اشرافیگري معموال سرچشمه

 مالَئه و فرْعونَ  إِلى بِآیاتنا  موسى بعدهم منْ بعثْنا ثُم. است» مفسد«برد تعبیر  اشراف به کار می

 آیات با را موسى )پیشین پیامبران( آنها بدنبال سپس.  الْمفْسدین عاقبۀُ کانَ کَیف فَانْظُرْ بِها فَظَلَموا
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 ظلم) آیات( آن به ،)پذیرش عدم با( آنها اما فرستادیم او اطرافیان و فرعون سوى به شخوی

  اشرافیگرى: مقام معظم رهبري فرمودند )103/ اعراف(!بود چگونه مفسدان عاقبت ببین. کردند

هاى مستحسن و پسندیده را  بر هرکجا که وارد شد، بسیارى از خوي. مثل یک بیمارى است

  اسیر اشرافیگرى. برد کند و شاید از بین مى ها را ضعیف مى کم آن دهد، کم ر مىالشعاع قرا تحت

  .)176، 1386 بیانات مقام معظم رهبري سال( نباید بشویم ما مردم ایران
  

  بر هم خوردن نظام اقتصادي جامعه. 2- 2- 2

ون انفاق، هاي مالی چ ، مؤمنین را به دستورالعمل دین اسالم براي اصالح نظام اقتصادي جامعه

مندان  همچنین قرآن کریم با گردش ثروت صرفاً در میان ثروت. دهد زکات و خمس فرمان می

لَّه  الْقُرى أَهلِ منْ رسوله  على اللَّه أَفاء ما .مخالفت کرده است فَل ولِ ولرَّسل ي وذالْقُرْبى ل  و 

 اهل از خداوند را آنچه.  ...منْکُم الْأَغْنیاء بینَ دولَۀً یکُونَ ال یکَ السبیلِ ابنِ و الْمساکینِ و  الْیتامى

 مستمندان و یتیمان و او، خویشاوندان و رسول و خدا آن از بازگرداند، رسولش به ها آبادي این

 دست به دست شما ثروتمندان میان در) عظیم اموال این( تا است، ماندگان راه در و

ثروت جامعه به فقرا نیز برسد  بخش به این خاطر است که این فرامین حیات. )7/حشر...( !نگردد

و افراد جامعه در یک سطح و طبقه رشد اقتصادي داشته باشند و شکاف و اختالف طبقاتی بین 

حائز اهمیت در این بین این است که  ۀنکت .آحاد جامعه کمتر شود و در نهایت از بین برود

اي که  شیوه. هاي مشروع بوده باشد، از نظر اسالم هیچ اشکالی ندارداهمندشدن اگر از ر ثروت

هاي باال نیست،  پذیرد جلوگیري افراد مستعد از رسیدن به ثروت اسالم براي تعدیل ثروت می

مندانی چون حضرت  قرآن ثروت .سازد ها وظایف و تکالیف مالی مقرر می بلکه براي آن

برد که اهل ایمان بودند و در مقابل از  والقرنین را نام میو ذ )ع( و حضرت داوود )ع( سلیمان

اندوزي اگر انسان را از یاد خدا غافل  ثروت. کند مندان کافري چون قارون نیز یاد می ثروت

دل بستن به ثروت و ایثار دنیا بر  و هیچگاه کند، مذموم است و در اسالم از آن نهی شده است

ت فراوان در راه خدا مصرف شود، بسیار پسندیده و ولی اگر این ثرو .آخرت صحیح نیست
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کنند و آن را در راه خدا مصرف  اندوزي می قرآن نیز کسانی را که ثروت. باشد قابل ستایش می

 الرُّهبانِ و الْأَحبارِ منَ کَثیراً إِنَّ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا: دهدنمایند به عذاب دردناك بشارت می نمی

 ال و الْفضَّۀَ و الذَّهب یکْنزُونَ الَّذینَ و اللَّه سبیلِ عنْ یصدونَ و بِالْباطلِ النَّاسِ أَموالَ ونَلَیأْکُلُ

 دانشمندان از بسیارى! اید آورده ایمان که کسانى اى. أَلیمٍ بِعذابٍ فَبشِّرْهم اللَّه سبیلِ  فی ینْفقُونَها

 و! دارند باز مى خدا راه از) را آنان( و خورند، مى بباطل را مردم اموال راهبان، و) کتاب اهل(

 به کنند، نمى انفاق خدا راه در و سازند، مى) پنهان و ذخیره و( گنجینه را نقره و طال که کسانى

اي اشرافیگري رواج یابد  این است که اگر در جامعه). 34/ توبه( !ده بشارت دردناکى مجازات

کشاند و تاریخ پیامبران  گیرد و آن را به انحراف می صادي دامن آن جامعه را میحتما فساد اقت

هاي هدایت انبیاي الهی هدایت اقتصادي آن جامعه و ایجاد  دهد که یکی از جنبه هم نشان می

  .عدالت اقتصادي بوده است
  

  سازي براي گناهان  زمینه. 3- 2- 2

غرور، حسد، طمع، شهوت پرستی و : ناهان مانندگرایی، زمینه را براي انجام بسیاري از گ تجمل

همانا بدانید که زندگانی دنیا، بازیچه و «: فرماید خداي متعال می. سازد توزي آماده می کینه

سرگرمی کودکانه است و آرایش و تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن بر مال و 

 امیرالمؤمنین علی .)20/حدید( »غرور چیزي نیستدنیا جز متاع فریب و ... فرزندان است

تلْک الدار الْآخرَةُ نَجعلُها للَّذینَ لَا یرِیدونَ علُوا فی « سوره قصص 83در تفسیر آیه ) السالم علیه(

خواهند در  دهیم که نمی آن خانه آخرت را براي کسانی قرار می) 83/ قصص( »الْأَرضِ ولَا فَسادا

اگر کسی از این که بند کفش او بهتر از بند : فرموده است، کاري کنند و تبه زمین برتري جویی

رود  مار میاو از کسانی به ش( شود شود، داخل عنوان این آیه می کفش دوستش باشد، خرسند

  .)144، ص 4ج  حویزي،( )اند که خواهان برتري
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  و دوري از عدالت اجتماعىگسترش فقر در جامعه . 4- 2- 2

: فرماید داشتن خرج زندگی و زیاده روي در مصرف می درباره اندازه نگه) السالم علیه( امام علی

، 71ج مجلسی، محمد باقر،(شود  داشتن در معیشت، سبب فقر و نیازمندي انسان می اندازه نگه

براي جلوگیري از پدید آمدن چنین وضعیتی ) السالم علیه( امیرالمؤمنین علی). 347ص 

پس هر جا . بحان، روزي فقیران را در مال و توانگري قرار داده استخداي س«: فرماید می

از توانگران بازخواست بینوایی گرسنه است، حق او در سفره رنگین اغنیا است و خداي متعال 

مقام معظم رهبري درباره رابطه عدالت اجتماعی و  .)328حکمت : نهج البالغه( »خواهد کرد

ما رواج پیدا کند که  ۀگرایى در جامع تجمل ۀر این روحیاگ: فرماید تجمل و اشرافیگري می

متأسفانه تا میزان زیادى هم رواج پیدا کرده است بسیارى از مشکالت اقتصادى و اجتماعى و 

در زندگى، ضررها   گرایى و گرایش به اشرافیگرى تجمل. اخالقى کشور اصلًا حل نخواهد شد

برادرى  ۀوقت روحی ماعى تأمین نخواهد شد؛ هیچوقت عدالت اجت هیچ: و خطرهاى زیادى دارد

ب و ما، مثل آ ۀخصوص جامعه جوامع، ب ۀکشورها و هم ۀو الفت و انْس و همدلى که براى هم

ایشان در دیدار ). 1378،150 بیانات مقام معظم رهبري سال( هوا الزم است پیش نخواهد آمد

ایى که روند حرکت به سمت از جمله چیزه: جمهور و اعضاى هیئت دولت فرمودند رئیس

کند، نمود اشرافیگرى در مسئوالن باالى کشور است؛ از این  عدالت را در جامعه کُند مى

عیب اولِ . اشرافیگرى دو عیب دارد؛ عیب دومش از عیب اولش بزرگتر است. اجتناب کنید

ش از راه گوییم؛ یعنى آن چیزى که پول حالل را مى  گرىِ اشرافى -اشرافیگرى، اسراف است

کند؛  سازى مى اما عیب دوم بدتر است و آن این است که فرهنگ -حالل و بحق به دست آمده

یک بسیار  ۀالبته در این زمینه مسئوالن درج. کند یعنى چیزى براى مسابقه دادن همه درست مى

ظم بیانات مقام مع(نقش دارد  نقش دارند؛ تلویزیون بسیار نقش دارد؛ منش من و شما هم بسیار

  .)101، 1380 رهبري سال
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 تبدیل ارزش به ضد ارزش . 5- 2- 2

تو فرعون و اشراف وابسته ! پروردگار ما: گفت) السالم علیه( موسی«: فرماید خداوند در قرآن می

! خدایا. اي که با آن، مردمان ما را از راه تو گمراه کنند او را در زندگی دنیا، زیور و دارایی داده

؛  اجتناب از اشرافیگرى: فرماید مقام معظم رهبري می. )88 /یونس( »ابود سازدارایی آنان را ن

ها سعى  در انقالب ما این نکته وجود داشت؛ این را بتدریج بعضى. یعنى ضد ارزش کردن

. این در مسائل اقتصادى ما اثر دارد، در مسائل روانى ما اثر دارد. رنگ کنند کردند کم

یعنى افرادى در سطوح . ، یک ضد ارزش بود در انقالب فیگرىو گرایش به اشرا  اشرافیگرى

ها چیزى دیده شود که جزو  نسبت داده شوند، یا از آن  مختلف بودند که از اینکه به اشرافیگرى

اول متعهد  ۀن کشور در درجمسئوال. کردند شدت اجتناب مى باشد، به  خصوصیات اشرافیگرى

امروز خوشبختانه همان موج ضد . تدریجاً ضعیف شد این. به این قضیه هستند و باید باشند

زیستند،  ، بحمد اللَّه وجود دارد؛ یعنى دولت، مسئولین دولتى ساده ارزش کردن اشرافیگرى

هاست  این یکى از شاخص. مردمى هستند و این خیلى فرصت خوبى است؛ نعمت بزرگى است

  .)187 ،1387 بیانات مقام معظم رهبري سال(
  

 معنویت در جامعه  کاهش. 6- 2- 2

فریفته [کسانی که «: فرماید هاي دنیوي می خداوند درباره این تجمل پرستان و دوستداران زیبایی

و نفس [دهند  زندگی این دنیا را بر آخرت ترجیح می] اند و هاي دنیوي شده زخارف و زینت

از راه خدا منصرف و مردم را نیز ] دارند خود را از پیروي سنت خدا و تدین به دین او باز می

تا دشمنی خود را موجه [کنند و در پی آن هستند که براي سنت و دین خدا، کجی پیدا کنند  می

هاي اجتماعی و بشري، هر قدر هم  جلوه دهند و مردم را راضی کنند تا به هر سنتی از سنت

 .»گردد ضاللت براي آنان مسجل و حتمی می] خرافی باشد، عمل کنند و به این وسیله

 طباطبایی،( »بعید ضَالَلٍ فی أُولَـئک«: استخداوند درباره این مرحله فرموده  )3/ابراهیم(

  .)14، ص 12ج ش، 1374
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  جلوگیري از اشرافیگري. 3

تضییع اموال عمومى و نعمت  ۀو تقسیم نابرابر ثروت و مای  اشرافیگرى ۀاسراف در جامعه، الزم

گویند به معناى نخوردن  در اسالم به آن قناعت مى که جویىِ صحیح همان صرفه.الهى است

. روى نکردن، مال خدا را حرام نکردن و نعمت الهى را ضایع نکردن است به معناى زیاده. نیست

جویى را که یک دستور اسالمى است عمل کند، باید  اى بخواهد قناعت و صرفه اگر جامعه

براى اینکه . عدالت پرداخته شود ۀمسألمتوجه باشد که در شکل کلّى به عدالت اجتماعى و 

حال که بحمداللّه کشور در راه . بشود این راه را ادامه داد، همه و همه باید کوشش کنند

. کند، از عدالت غفلت نکنند و میدان براى سوء استفاده کنندگان باز نشود سازندگى حرکت مى

؛ مسئوالن اجرایى، با دقّت در هاى قضائی ها و دستگاه مسئوالن قضائی، با استحکام دادگاه

ى مقنّنه و نمایندگان  ها به افراد امین؛ مسئوالن قوه ها و ثروت ها و کارها و طرح سپردن مسئولیت

بیانات مقام معظم ( ب، باید این زمینه را فراهم کنندمجلس شوراى اسالمى، با وضع قوانین مناس

 .)5 ،1376 رهبري سال

ران سازمان صدا و سیما درباره تخریب فرهنگ اشرافیگري معظم له در دیدار رئیس و مدی

عدالت اجتماعى و رسیدگى به فقرا، زندگى  ۀمنتها در کنار دامن زدن به دغدغ: فرماید می

. خور تخریب استتخریب کنید؛ این زندگى واقعاً درو تجمالتىِ پوچ و بیهوده را هم   اشرافى

منفى به حساب  ۀ؛ بلکه باید تخریب شود و نقطوجه ترویج شود هیچ زندگى تجمالتى نباید به

خواهد متجمل باشد، ما  گرایى رواج پیدا کند؟ اگر یک نفر دلش مى چرا بیخود تجمل. بیاید

نفس و حس مناعت بدهیم و به  چرا باید آن را ترویج کنیم؟ توجه کنید که ما به فقیر باید عزت

و   شرافىکلّ زندگى جامعه، باید از زندگى اهرحال در  به. غنى باید کمک به فقیر را بیاموزیم

عدالت  ۀدر مقول. )215 ،1383 بیانات مقام معظم رهبري سال(تجمالتى الگوسازى نکنیم 

هاى  ى شخصیت هاى مورد استفاده شود که غالباً خانه هایى ساخته مى ها و سریال اجتماعى فیلم

طورى است؟ آیا یک زوج  مردم ما اینواقعاً وضع زندگى ! است  ها اعیانى و اشرافى این فیلم

ها  این کار چه لزومى دارد؟ سال! کنند؟ هایى زندگى مى جوان یا یک زن و شوهر در چنین خانه
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هاى اآلن  ها مثل سریال شد، هرچند کیفیت آن هایى که از سیما پخش مى قبل بعضى از سریال

معمولى بود؛  ۀدر یک خانها، متواضعانه و  لیکن فضاى زندگى در آن -تر بود عقب -نبود

فضاى . و متجمالنه معرفى کرد  زندگى را لزوماً نباید اعیانى و اشرافى. طورى خوب است آن

دهند و  البته گاهى در این خصوص هم به ما تذکر مى. طورى باشد تبلیغى صدا و سیما این

را به طرف  هاى خیلى پررنگ که مردم اى و گاهى تبلیغ تبلیغات رسانه. گویند مطالبى مى

گرایى را تقبیح کنید،  اید تا مصرف اى که فرضاً شما ساخته دهد، با برنامه گرایى سوق مى مصرف

  .)216 ،1383 بیانات مقام معظم رهبري سال( عملًا در تناقض است؛ باهم هماهنگ نیست

چه دلیلى وجود دارد که با : فرماید ایشان درباره برخورد قاطع با اشرافیگري می

گیرد؟ چرا  ایجاد شده در بسیارى از مقامات کشورى، برخورد قاطع صورت نمى  گرىِ اشرافى

البته  شود؟ طور دقیق اجرا نمى اصل قانون اساسى در مورد بررسى اموال اشخاص حکومتى به

. اینکه اموال مسئوالن کشور را به طور دقیق رسیدگى کنند، چنین چیزى در قانون اساسى نیست

هاى دیگر هست که  دى از مقامات مثل رهبرى، ریاست جمهورى و بعضیفقط در مورد تعدا

ها اولِ مسئولیتشان باید گزارش موجودى مال خودشان را بدهند؛ از مسئولیت هم که کنار  این

رفتند، باز بایستى صورت موجودیشان را بدهند، تا معلوم شود که در این مدت چه چیزى 

بنده خودم به مناسبت . شود البته این اصل هم اجرا مى. اند گیرشان آمده و چه چیزى اضافه کرده

شروع مسئولیت ریاست جمهورى و پایانش و نیز مسئولیت بعدى، بارها این ورقه را پر کردم و 

ه فرستادم ةبراى قوکنند؛ منتها این سؤال راجع به اشرافیت،  دیگران هم این کار را مى. قضائی

اقعاً من احساس کنم که این سؤال و این مطالبه و این گرایش، اگر و. سؤال بسیار درستى است

شما بدانید که گرایش . کنم جوانان دانشجو هست، حقیقتاً خدا را شکر مى ۀدر مجموع

ها  اشرافیگرى، آن چیزى نیست که بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویى و با امثال این

این از جمله مقوالتى است که بایستى فضاى  .هاست تر از این حرف عالجش کرد؛ خیلى سخت

عمومى کشور احساسات مردم، خواست مردم و به تعبیر رساتر،فرهنگ عمومى مردم آن را دفع 

آن کسانى که به اشرافیگرى گرایش دارند و دلشان براى زندگى اشرافى . کند تا این عالج شود
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ن به سبک اشراف و دور از زند یعنى خوردن و پوشیدن و زندگى کردن و مشى کرد لک مى

کنند، این است که این دید و ذهنیت را در مردم  زندگى متوسط مردم یکى از کارهایى که مى

. گونه بود به وجود آورند که این چیز خوبى است و ارزش است؛ کمااینکه قبل از انقالب این

تکبر و تفرعن و  قبل از انقالب، مسئوالن حکومت، هرچه بیشتر با تشریفات و جاه و جالل و

فرهنگ عمومى ! آمد شدند، یک عده از عوام مردم بیشتر خوششان مى هاى فاخر ظاهر مى لباس

لذا کسانى هم که اهل کارهاى . عکس شدربعد از انقالب ب. گونه شکل داده بودند را این

د کار خواهن کردند؛ اما امروز بتدریج مى اشرافیگرى بودند، از ترس گرایش مردم، اجتناب مى

گرىِ مسئوالن،  به نظر من، اشرافیگرى براى یک کشور آفت است؛ اشرافى. را بعکس کنند

خاطر اینکه اگر اشراف عالَم از مال خودشان حاال حالل و حرامش به  آفت مضاعف است؛ به

کنند؛ اما اگر مسئوالن  کنند، از مال خودشان اشرافیگرى مى ى خودشان خرج مى عهده

این اشرافیگرى، با . کنند؛ مال خودشان که نیست از مال مردم خرج مىاشرافیگرى کنند، 

این باید به . احساس عمومى مردم، با نوشتن، با گفتن و با ترویج این فکر، درست خواهد شد

ها  محاکمه و امثال اینیک فرهنگ تبدیل شود؛ کارى نیست که بشود به صورت دادگاه ویژه و 

  .)126 ،1378  رهبري سالبیانات مقام معظم (درستش کرد 

  

  نتیجه گیري

هاى مادى معنایى دارد، ولى در  اشرافیت در نظام. امتى حملۀ القرآن و اصحاب اللّیل  اشراف

کسانى هستند که  -اند آن کسانى که اصحاب اللیل. نظام اسالمى اشرافیت معناى دیگرى دارد

دهند، یا آن  م در شب انجام مىیا کار دشوار را براى مرد - کنند براى خدا در شب قیام مى

کسانى که حملۀ القرآن هستند و با قرآن انس دارند و با نور قرآن و هدایت قرآن حرکت 

کسانى که پول دارند، ثروت دارند و جایگاه اجتماعى دارند، . ها هستند این»  اشراف«کنند،  مى

بیانات مقام معظم رهبري (شوند  ىمحسوب نم»  اشراف«ها در منطق و در نظام ارزشى اسالمى  آن

براي کاهش روحیه اشرافیگري راهکارهاي زیادي متصور است ولی برخی ). 107 ،1387  سال
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افزایش آگاهی نسبت به مرگ :رسد که عبارتند از تر به نظر می تر و عملیاتی از راهکارها مناسب

د از نظر تمکن و جهان پس از مرگ؛ پایبندي به این اصل که حاکمان و وابستگان حکومت بای

ترین افراد جامعه نگهدارند؛ نظارت دقیق و کنترل شدید کارگزاران  مالی خود را در حد ضعیف

  .ها به اشرافیگري حکومتی و جلوگیري از آلودگی آن

  

  

  فارسیمنابع 

 . ، ترجمه ناصر مکارم شیرازيقرآن کریم

 .االسالم ، ترجمه و شرح فیضالبالغه نهج

  .، بیروت، انتشارات دار صادر، چاپ سومالعرب لسان ).ق 1414( .مابن منظور، محمد بن مکر

- مقدم محمدى ، ترجمه قربانعلىالبالغه نهج شرح   ).ش 1375( .میثم بن على بن بحرانى، میثم

رضوى، مشهد،  قدس  آستان  اسالمى   هاى زاده، انتشارات بنیاد پژوهش یحیى  نوایى اصغر على

 .اول چاپ

، سخنرانى در دیدار با مسئوالن و 1370  بیانات مقام معظم رهبري سال سید علی، ،اي خامنه

  .کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران

، بیانات در جمع کثیرى از مردم استان 1380 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  ،اي خامنه

 .گیالن در استادیوم شهید عضدى شهرستان رشت

جمهورى و اعضاى هیئت  ،دیدار رئیس1387 ام معظم رهبري سالبیانات مقسید علی،  ،اي خامنه

 .دولت

، بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان 1383 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  ،اي خامنه

  .صدا و سیما

جمهور و اعضاى  ،بیانات در دیدار رئیس1380 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  ،اي خامنه

  .هیئت دولت
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،گفت و شنود در دیدار جمعى از جوانان 1377 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  ،اي امنهخ

  .ى جوان به مناسبت هفته

، پاسخهاى رهبر معظم انقالب اسالمى به 1378 بیانات مقام معظم رهبري سالاي ،سید علی،  خامنه

  .پرسشهاى دانشجویان در دانشگاه صنعتى شریف

،دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم 1387 بیانات مقام معظم رهبري سال ،سید علی ،اي خامنه

  .و صنعت

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در  ،1386 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  اي، خامنه

 .اجتماع بزرگ مردم یزد

عظم انقالب اسالمى به هاى رهبر م ،پاسخ1378 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  اي، خامنه

 .هاى دانشجویان در دانشگاه صنعتى شریف پرسش

، بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان 1383 بیانات مقام معظم رهبري سال سید علی، اي، خامنه

  .صدا و سیما

  .جیرفت مردم بزرگ اجتماع در ، بیانات1384 سال رهبري معظم مقام بیاناتسید علی،  اي، خامنه

 .تهران ۀهاى نماز جمع ،بیانات در خطبه1379 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  اي، خامنه

بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن ، 1376 بیانات مقام معظم رهبري سالاي،سید علی،  خامنه

  .مشهد مقدس رضوى) ره(امام خمینى

دیدار دانشجویان و اساتید  ،بیانات در1384 بیانات مقام معظم رهبري سالاي،سید علی،  خامنه

  .هاى استان کرمان دانشگاه

،سخنرانى در دیدار با اقشار مختلف 1370 بیانات مقام معظم رهبري سالاي ،سید علی،  خامنه

  ).ماه مبارك رمضان 29روز (مردم

،سخنرانى در دیدار با مسئوالن و کارگزاران 1370 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  اي، خامنه

  .ظام جمهورى اسالمى ایرانن

  .،بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت1384 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  اي، خامنه

،بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهورى 1378 بیانات مقام معظم رهبري سالسید علی،  اي، خامنه

  .اسالمى ایران
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 .نتشارات روزنه، چاپ اولا :، تهراننامه لغت ).ش1377( .اکبر دهخدا، علی

دفتر  :سیدمحمدباقر موسوي همدانی، قم ۀ، ترجمتفسیر المیزان ).ش1374( .طباطبایی، محمدحسین

 .ه قم، چاپ اولمیمدرسین حوزه عل ۀانتشارات اسالمی جامع

شرکت پخش و نشر ویس، چاپ  :، تهرانفرهنگ علوم سیاسی ).ش1369( .بابایی، غالمرضا علی

 .اول

 .انتشارات هجرت، چاپ دوم :، قمالعین کتاب ).ق 1410( .لیل ابن احمدفراهیدي، خ

  .االسالمیۀ، چاپ ششم الکتب انتشارات دار :تهران ، قرآن قاموس ).ق 1412.( اکبر على بنایى، قرشى

  .بیروت دارصادر ،بحاراالنوار .مجلسی، محمد باقر

 .تشارات امیرکبیر، چاپ بیستممؤسسه ان :، تهرانفرهنگ فارسی معین ).ش1382( .معین، محمد
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