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 چکیده

شناسی از مسائلی باشد. در حوزه جامعهمیتربیتی علوم شناسی وهای جامعهاز موضوعات مشترک درحوزه اجتماعیهنجارهای     

گیری و یا تغییرهنجارها درجامعه و عوامل موثر درتغییر آنها، اجتماعی، ارتباط هنجار با ارزش، فرآیند شکلهمچون تعریف هنجارهای

ربیتی، نقش آید و درحوزه علوم تمیان میسخن به نقش حاکمیت درکنترل و مدیریت هنجارها غیررسمی و هنجارهای رسمی و

گیرد. این پژوهش با تاکید بر فرمایشات عنوان یکی از عوامل محیطی موثر درتربیت، مورد کنکاش قرار میاجتماعی به هنجار

ثروتمند اجتماعی، نقش طبقهالسالم، درپی یافتن پاسخ این پرسش است که درمیان عوامل موثر برتغییرهنجارهایامیرالمومنین علیه

مالکیت، چیست و چه متغیرهایی، خصوصا از سمت حاکمیت، در تقویت، تضعیف و جهت دهی شناسان،  نخبگانامعهو یا به تعبیر ج

است تا نشان دهد در شرایط مختلف حاکم بر اجتماع،  تحلیلی بر آن-این نقش، تاثیر گذارند؟ نگارنده با بکارگیری روش توصیفی

آفرین، تغییر کن تا حالت کامال مثبت و ارزششو هنجار  ده، ازحالت کامال منفیتواند دریک طیف بسیار گسترنقش طبقه ثروتمند می

متغیرهای زیادی بستگی داردکه هدف، یافتن آنها و بررسی میزان تاثیر داشته باشد و این که این طبقه درکجای طیف قرار بگیرد، به

طبقه با سایر طبقات اجتماع و خصوصا با حاکمیت سویه اینهرکدام از آنها در این فرایند است. دراین پژوهش تمامی ارتباطات دو

دید که واهیمجامعه بررسی شده و بر اساس آن راه حلهایی برای سوق دادن طبقه ثروتمند به سمت مثبت طیف ارائه شده است. خ

نه جامعه درکاستن از امل با بداز میان متغیرهای تاثیرگذار، نقش حاکمیت از طرفی درنحوه تعامل با ثروتمندان و از طرف دیگر درتع

آید و دراین راستا باید درکنار دوحوزه جامعه نابرابری های اجتماعی وکنترل نیازآفرینی درسطح جامعه، مهمترین عوامل به حساب می

 های اقتصاد و سیاست هم داشت.شناسی وعلوم تربیتی، توجه وافری به حوزه

 البالغهثروتمند، مال و ثروت، نهجاجتماعی، طبقههایاجتماعی، ارزشهنجارهای واژگان کلیدی :
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 مقدمه( 1

  1( هنجارهای اجتماعی1-1

ل اجتماعی جای میان عوامل موثر درتربیت، آن دسته از عواملی که خارج از حیطه فردی و ژنتیکی هستند، در گروه عوامدر     

ه معموال کمتر مورد آیند. در این میان، یکی از عواملی کمدرسه از جمله عوامل اجتماعی به حساب می و گیرند. خانواده، دوستانمی

 ن بر رفتار و ارزشهای اجتماع است.آنقش هنجارسازی اجتماع و نحوه تاثیر  دگیرتوجه قرار می

 گرچه در اذهان عموم مردم دارای بار، که به صیغه امر آمده « رنگ جماعت شوخواهی نشوی رسوا ، هم »ضرب المثل معروف     

ل حکایت ثَشود که این مَ، اما با کمی تامل مشخص مییدآمیافراد قشری و سطحی جامعه به حساب منفی بوده و معموال متعلق به

رنگ جماعت دیگران، همقرائت کرد: برای دوری از رسوایی و مالمت اینگونه از یک واقعیت اجتماعی دارد و باید آن را به صیغه خبری 

 شود.تعبیر می 2پذیریجامعهشدن یا اجتماعیاز آن به  تربیتیشوی. این همان چیزی است که در حوزه علوم اجتماعی و می

کنند و در صورت می پیرویآن از است که اکثریت)جماعت( اجتماعیو تنظیم روابطو قاعده برای رفتار  هنجار، یک دستورالعمل

توجه به چند نکته عی اجتما. در ارتباط با هنجارشوند(گیرند)و رسوا میمورد مجازات، مواخذه و یا حداقل مالمت قرار می، پیرویعدم 

 (، آناتومی جامعه1393)رفیع پور، :زیر ضروری است

 ذف نیستند.حقابل درجامعه ضروری بوده و اجتماعی و تنظیم روابطبرای ایجاد هماهنگی و برقراری نظم  یهنجارهای اجتماع( 1

ها گردد که انسانرمیب، چرا افراد جامعه سعی در پیروی از هنجارهای اجتماع دارند، به این اصل فطری فوق این که بنا بر تعریف( 2

وجب سرزنش و کاهش ذاتا نیازمندند که در روابط خود با دیگران، مورد احترام قرارگیرند و چون عدم رعایت و پیروی از هنجار، م

. به عبارت شده باشدنرای آنان حقیقتا اثبات شود لذا سعی در رعایت آن دارند هر چند ارزش آن هنجار بیترام و منزلت اجتماعی ماح

ک عامل دیگر که باعث یعالوه برعامل توبیخ و مجازات،  گردد.دیگر فشار هنجاری در بسیاری از موارد بر فرد و اراده فردی تحمیل می

ران)چشم و نماندن از دیگنسبی و سعی در عقبنسبی یا محرومیتعدالتیشود احساس بیتشدید میل درونی به پیروی از هنجار می

 چشمی( با پیروی از هنجارهاست.هم

غیررسمی گسترش  تا آداب و رسومو حکومتی ها و قوانین رسمی هنجارهای اجتماعی دامنه بسیار وسیعی دارند و از دستورالعمل( 3

 یافته اند.

  در همه جوامع و در مورد همه هنجارها کارکرد یکسانی ندارد. ،شکلی و پیروی از هنجارهم( 4

اجتماعی باشند و یا این ها ممکن است مبتنی بر یک ارزشاری وجود دارد. این باید و نبایددر درون هنجار نوعی باید و نباید رفت( 5

 .هنجار( های اجتماعی بشوند)رابطه دوسویه ارزش وکه خود در اثر شیوع و رواج در جامعه باعث پیدایش و یا تغییر ارزش

                                                             
1 Social norms 
2 Socialization 
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و یک ناهنجاری  1تواند به تدریج به یک ناهنجاریهنجارهای یک جامعه، لزوما در طول زمان ثابت نیستند بلکه یک هنجار میهمه ( 6

 افتد.بوده و در گذر زمان اتفاق می، تدریجی ار تبدیل شود و البته این فرآیندبه هنج

ها تغییر ارزش شدن با گروه یا جامعه، در پیدایش ورنگ شدن و جوربه معنای هم )فشار همجوری(کارکرد فشار هنجاریمعموال ( 7

 .هستندبسیار موثرتر از سایر عوامل 

قیقی دارند وقتی حپدیده هایی که ماهیتا ارزش »هر هنجار پذیرفته شده در جامعه لزوما مبتنی بر یک ارزش حقیقی نیست. اما ( 8

یرش درونی و عدم پذجامعه اشاعه دهند بطوری که ران جامعه بتوانند آن ارزش را درشوند که رهباجتماعی تبدیل میبه یک ارزش

 .(1394)رفیع پور، «داشته باشدپی یررسمی از جانب بقیه اعضای جامعه را درعدم رعایت آن، توبیخ درونی و غ

به پایین  ی جامعهباالسمت اقشار و معموال از فرآیند تغییر هنجار و یا تبدیل پدیده به هنجار، یک حرکت تدریجی و قانونمند      

دلیل برخورداری از موقعیت کنند. این گروه بهمی رفتار، در سطح اقلیت شروع به تغییر 3. در ابتدا گروهی به عنوان نوآور2است

، و با اهداف متفاوتاجتماعی، کمتر از دیگران در معرض توبیخ و سرزنش هستند و با در اختیار داشتن تریبون رسمی یا غیررسمی، 

مورد توجه و پیروی قرار  4زودپذیرکنند و از سوی یک اقلیت جامعه میشروع به وارد کردن یک پدیده و رفتار و قاعده جدید به

توانند خود را تا حدودی با آنها مقایسه نمایند و در پی کسب احترام این گروه از نظر شرایط نزدیک به نوآورها هستند و میگیرند. می

افتد و تبدیل به ه میرابه  6بهمنصورت جامعه به 5انتشار و اشاعه پدیده در اکثریت زود پذیرنیز هستند. پس از پیروی این اقلیت، 

ا تاخیر زیاد نهایتا ب 7کنند. سپس یک اکثریت دیرپذیرمی شود. لذا اقلیت زودپذیر نقش موتور را برای این انتشاربهمنی ایفاهنجار می

برابر پذیرش هنجار در جامعه وجود دارند که در  8ماندهیا عقبپنجمی به عنوان اقلیت دیرپذیر پذیرند و البته همواره گروههنجار را می

 .(،آناتومی جامعه1393)رفیع پور،است هرگز آن را نپذیرندمکنجدید مقاومت کرده و م

کنند، مل میعش و هنجار اکثر جوامع، به عنوان کارگزار تغییر اجتماعی و تبدیل کردن یک پدیده به ارز هایی که درهاز جمله گرو     

رائط اقتصادی مطلوب اینان با اتکاء به ش .(1395)گی، شودعنوان نخبگان مالکیت یاد می که از آنها باطبقه ثروتمند جامعه هستند 

، 1393.)رفیع پور، .کنندشود، وارد جامعه میکه برای آنها باعث افزایش پرستیژ اجتماعی و موقعیت می را خود، پدیده هایی

 جامعه(آناتومی

 و روش تحقیق( بیان مسئله 2-1

                                                             
1 Anomie 
2 Downward diffusion 
3 Innovator 
4 Early adopters 
5 Early majority 
6 Avalanche 
7 Late majority 
8 Laggards 
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 و نقش غیر قابل انکار ،تاثیر شگرف و گریز ناپذیر هنجارهای اجتماعی بر رفتار فردی و جمعی در اجتماع انسانیاز یک طرف      

. از طرف دیگر تواند در سطح مدیریت کالن جامعه مورد بی توجهی و غفلت قرار گیرددر جوامع، نمی 1در هنجارفرستی ثروتمندان

حکومت از طریق وضع قوانین و اعمال لذا باشد و معموال در بخش غیررسمی جامعه می تولید، انتشار و کارکرد این هنجارها، حوزه

 .گرفتعکس خواهد  ءتوفیقی نخواهد داشت و چه بسا نتیجهروند آن مطابق با برنامه ها و اهداف خود در کنترل مستقیم محدودیت، 

معموال با توفیق حداقلی  ما،هنجارها در عین ضروری بودن، بسیار پیچیده بوده و درکشورهایی نظیر این دسته از مدیریت  بدین لحاظ

است که پی آنجامعه، دردیگرهایثروتمندان با بخشارتباط نسبتا فراگیر نگارنده با بررسی  ،حاضرروبه رو بوده است. در تحقیق

فرمایشات نورانی  گاه این تحقیق،تکیهگروه توسط حاکمیت، ارائه نماید. ای اینهراهکارهایی را برای مدیریت غیرمستقیم هنجارسازی

به  عثمانطوالنی دوران خالفت  ای است که اززدهرفاه و سیره آن حضرت در مدیریت جامعه البالغهدر نهج السالمامیرالمومنین علیه

تواند میچگونه ها روشو اینکار گرفته اند هبطور عملی بمقصود اینبرای نیل به را ی یهاحضرت چه روشکه اند. یافتن این برده ارث

 باشد.تحلیلی می یمورد استفاده، توصیف روش تحقیق مورد استفاده قرار گیرد؟ما  ءدر دیگرجوامع و از جمله جامعه

 پیشینه تحقیق (3-1

و تضاد اثر ب توسعهحوزه، شاید هیچکدام به اندازه کتادر میان منابع عمومی حوزه جامعه شناسی و پژوهش های مکتوب در این      

ین کتاب، عوامل موثر ااند. در اجتماعی نپرداختهفرامرز رفیع پور، به موضوع ثروت به عنوان یکی از عوامل موثر در تغییر هنجارهای

می، به پیروزی انقالب اسالاز شدن ثروت، بخصوص درایران پس در باارزش شدن ثروت و همچنین پیامدهای اجتماعی ارزشمند

 .(1394)رفیع پور، تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است

پژوهشی درموضوع نامه و مقالهعنوان پایان 50البالغه، بیش ازهای اسالمی و بخصوص در حوزه نهجاز سوی دیگر در پژوهش     

رفتاری جامعه سخنی ثروتمند در تغییرالگوهایاز نقش طبقه ، یا بطورکلیها. در این پژوهشگردید، بررسیاجتماعیهنجارها و تغییرات

الت زیر بیشترین قرابت نقش منفی این طبقه در اجتماع پرداخته شده است. از میان منابع بررسی شده، مقامیان نیامده و یا صرفا بهبه

 اند:را با تحقیق حاضر داشته

 (1389، مکارهکاظم قاضی زاده و ) البالغه با رویکرد جامعه شناختیجهای اجتماعی در نه(  تحلیل فرآیند تحول ارزش1      

 (1388همکار، ریان و )میالبالغه (  هنجارهای اجتماعی از دیدگاه نهج2      

 (1390همکار، صمدانیان و )البالغه (  علل ناهنجاری و کنترل آن از دیدگاه نهج3      

 ( 1386، مودب و همکار)سنت الهی در تغییرات اجتماعی از دیدگاه مفسران شیعه  (4

البالغه بطور توام مورد بررسی قرارگرفته و در شناسی و نهجها و هنجارهای اجتماعی از دو دیدگاه جامعهدر این مقاالت، ارزش

ثروتمند ها نقش طبقهاست. با این حال در این پژوهشان آمدههنجارها( به تفصیل سخن به میارزشها )ومقاله اول درباره تحول و تغییر

                                                             
1 Norm sending 
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دار نیل به آن است که تحقیق حاضر عهده هدف اصلی،است. بخصوص نشدهبیان شده و یا اصال به آن اشاره کلی و مبهمیا بطور خیلی

ضوع، در تمامی و نگاه سیستمی به این مویعنی شناسایی عوامل موثر بر میزان اثرگذاری طبقه ثروتمند جامعه بر هنجارهای اجتماعی 

  است.منابع مغفول مانده

 ( ضرورت پژوهش 4-1

است که به هرتقدیر در جامعه ایران در دوران پس از مطالعات ارزشمند پژوهشگران به همراه احساس عمومی جامعه حاکی از آن     

و موقعیت اجتماعی ثروتمندان، علیرغم شعارها و اهداف این نهضت،  ویژه پس از پایان دفاع مقدس، جایگاهپیروزی انقالب اسالمی و به

، خواهیم گرفتافزوده شده است. این ارزشمندی به همراه دیگر عواملی که در این نوشتار پی آنروز بر ارزشمندی بهیافته و روزافزایش

اجتماعی، حداقل در این  مسئلهپرداختن به این  ثروتمندان را به یکی از کانون های پرقدرت هنجارفرست جامعه تبدیل کرده است.

نماید: اول از حیث ضرورت مدیریت کالن جامعه در برخورد با این پدیده و کنترل و مدیریت آن،که پژوهش، از دو جنبه ضروری می

که در تربیت جامعه و خصوصا ، تربیت در جامعهومتولیان تعلیم تربیتی در میاناز منظر مباحث ومرفت، و ددر بیان مسئله بدان اشارت

االسف باعث عوامل موثر در تربیت، نقش هنجارسازی ثروتمندان را، که مع، از این پدیده غافل نمانند و در کنار سایر جواننسل

 خود لحاظ کنند.هایسازیشود، بطور پررنگ در مطالعات و تصمیمشدن بسیاری از عوامل دیگر میخنثی

 اجتماعیییر هنجارهای( نقش ثروتمندان در تغ2

اجتماعی نیست. به بیانی دیگر پذیرفته ایم که ثروتمندان بحث اصلی ما در این نوشتار، اثبات نقش ثروتمندان در تغییر هنجارهای     

تاثیرگذار بر ایجاد های آن قدرت اجتماعی، از گروهتبعاقتصادی و بهدلیل برخورداری از امکاناتاجتماعی ، بههایهبه عنوان یکی از گرو

یابی به هدف این پژوهش و یافتن عواملی که بر کنترل و هدایت این نقش انکارناپذیر حال برای دستو یا تغییر هنجارها هستند. با این

 توانند موثر باشند، الزم است ولو به صورت اجمال، به چرایی این نقش در جامعه بپردازیم.می

اجتماعی و بقاء حیات دنیوی، ترین عامل در تامین نیازهای مادی در زندگیمهم و شاید بتوان گفت مهمیکی از عوامل سو از یک     

بدون تحقق مالکیت در جامعه و  .تا(کلینی، بیاجتماع تعبیر شده است)آن به قوامدینی از  منابعدر کهعامل مال و ثروت است 

خلق امکانات و ثروت برای گرچه در اصلپذیر نیست. نیازهای مادی و دنیوی، امکانو استفاده از اموال و دارایی، تامین تصرف امکان

ها ها و مکانها در تمام زمانگونه بخلی وجود نداشته و برای انسانهیچ لمتعااز سوی آفریدگار ،جریان و بقاء زندگی انسان در زمین

ها در کسب مال های وجودی و استعدادی انساندلیل تفاوتال بهبا این ح ،ق و امکانات مادی فراهم شده استکافی، رزبه مقدار

ثروت وجود دارد، بطور اجتناب ناپذیر در همه جوامع بشری، برآیند این عوامل به تفاوت هایی که درمرحله توزیعوهمچنین تفاوت

های متوسط مقابل، گروهدر و ثروتمند لحاظ وجود گروهامکانات منجر شده است. بدیندسترسی و تملک اینها در میزانمیان انسان

ها به همه این واقعیتاشباح در عبارتی کوتاه،  خطبهابتدای امام در  حذف نخواهد بود.قابلانکار و یا جوامع قابلو ضعیف، در تمامی 

 (91خطبه/البالغه)نهج «ی کردهخوار اویند، روزی آنان را ضمانت نموده و توشه آنان را اندازه گیرها همگی روزیآفریده»اشاره دارند:

 )الف(
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نوعی موفقیت و ارزش در زندگی تلقی  ،یابی بیشتر به ثروت و امکانات مادیدستبه دلیل نیاز انسان به مال و ثروت،  سو از دیگر     

در نظر توده داران و ثروتمندان همواره و مال لذا مال و ثروت، ها فطرتا به دنبال کسب موفقیت درزندگی هستندانسانشود و چون می

از ، به معنای انحراف مال از ریشه میلاصل لغت  ،که در برخی از متون لغت شناسیو گرایش قرار داشته تا جاییها محل توجه انسان

مندان و بدین ترتیب رفتار و آداب ثروت .(11ق، ج1393)مصطفوی،شده استگرفته چیزیسمتبهپیداکردنتمایلیا و چیزی 

که نیاز به تریبون خاصی برای تبلیغ داشته باشند، به طور طبیعی به عنوان هنجارهای مورد ند، بدون آناآن ملتزمهنجارهایی که به

که از خواص ذاتی دارایی و شود. افزون بر این، مالک برازندگی تلقی میدارندگی و شودقبول از سوی سایر اقشار مردم پذیرفته می

جامعه و آن میل و کشش کردن خود بر. این عرضهثروتمندان بطور طبیعی وجود دارد میانخودنمایی و تبرج است که درثروت، 

گروه برای کشانیدن جامعه به دنبال خود از طریق هنجارآفرینی درونی توده مردم به مال و ثروت، در مجموع قدرت شگرفی را در این

 . کندایجاد میو هنجارزدایی 

درتامین جامعه حتیجامعه با قشرثروتمند بیشتر شود و تودهدازه این فاصله اقتصادی بین بدنهکه به هران اینجاستن کالم جا     

ثروت آنها مستلزم کسبخود با مشکل مواجه باشند و از طرفی، نیازهایی در جامعه اشاعه داده شود که رفعاولیه زندگینیازهای

یابد شوند و تاثیرآنها در جامعه افزایش مییابد و به تبع آن ثروتمندان بیشتر مورد توجه واقع میمی ثروت فزونیبیشتری باشد، ارزش

درستی بههرجا رود قدر بیند و بر صدر نشیند! چنین است که است که ثروتمند این تا جایی که بر خالف رای صواب شیخ شیراز، 

پیوندند و هم میدر سطح جامعه، همانند دو جویبار به)و یا صادقانه(های کاذبانهینابرابری های اجتماعی و نیازآفرینشود که میگفته 

وقتی ». (1394)رفیع پور، گردند.اجتماعی میثروتمند درتغییرارزشها و هنجارهایثروت و افزایش تاثیر طبقهباعث ارزشمندترشدن

گیرد، از کوچک و تزریق شد، یک بیماری واگیر تمام جامعه را مینمایش ثروت آغاز و از طرف دیگر از همه سو انواع نیازها به مردم 

در جامعه به ارزش تبدیل خواهند که ثروتمندان دارند یا بیش آن چیزهایی را میوبزرگ و فقیر و انقالبی و ضد انقالبی و .... همه کم

 .(1394)رفیع پور، «اندکرده

رابطه میان ثروتمندان و بدنه جامعه، یک رابطه ایستا و ساکن نیست بلکه در حال پویایی و حرکت است. ثروتمندان برای این     

حفظ برتری و موقعیت اجتماعی خود مرتبا درصدد افزایش ثروت و امکانات خویش هستند و با برگزیدن رفتارها و هنجارهای متفاوت، 

ردیف یا کسانی که وضعشان مقایسه خود با افراد همدهند. قشر متوسط با در جامعه انتشار می مرتبا قواعد و هنجارهای جدیدی را

ممکن پا جای پای به هر طریق ،خودموفقیتعدمماندگی و عقب میزان کاهشکنند و برای افتادن میکمی بهتر است، احساس عقب

رقابت نابرابر، یک رقابت نابرابرتری هم با سطح پایین و در میان اقشار فقیر کنند. در این های آنان را دنبال میگذارند و ارزشآنها می

 یابد.دهد و این سیکل معیوب همچنان تکرار شده و ادامه میرخ می

 اجتماعیکنترل نقش ثروتمندان در تغییر هنجارهای( 3

از که یکیثروتمندان مبتال شده، به مثابه بیماری است  ثروتمند و قبول و رواج الگوهایپدیده پیروی از طبقهای که بهجامعه     

آفرینی مثبت، خود تبدیل به عامل تخریب و فساد و تباهی او شده و عوامل اصلی در حیات و بقای او یعنی مال و ثروت، بجای نقش

توان صرفا به پند و موعظه و یا یک را فراگرفته است. آیا در مواجهه با چنین بیماری، می ویاعضای  اجتماعی،بیماریبه صورت یک 

آیا صرف این آگاهی برای بهبود  ؟دکرروبنایی و سطحی بسنده نمود و حداکثر وی را از خطری که متوجه اوست آگاه سری اقدامات
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به بهبودی نمودن زمینه های گسترش آن، بیماری و مهارکردن روندپیشرفتبیماری کافی است؟ و آیا اقدام به درمان او، بدون متوقف

محدود نویسنده، توجه فراگیر به همه عواملی است که در و تجربی او خواهد انجامید؟ رویکرد این نوشتار، البته در حد بضاعت علمی 

البته این  جانبه آنها را مورد توجه قرار داد.پیدایش این بیماری و رشد و شیوع آن سهم دارند و در روند درمان باید بطورجامع و همه

به مجالی بس فراتر از  ،شود که بتوان به تشریح همه این عوامل پرداخت و پرداختن به همه ابعاد این موضوعه فراگیر باعث نمیتوج

 دارد.نیاز این مقاله و پژوهش 

 روابط دوسویه ثروتمندان با حاکمیت و سایرگروه های جامعه( 1-3

گروه با سایرگروه ها و طبقات جامعه را براساس جامعه، ابتدا روابط این به دلیل تمرکز بحث این نوشتار برروی گروه ثروتمند     

گروه ثروتمند، متوسط و ضعیف تقسیم شده و مالی به سهگیریم. در این نمودار، جامعه از لحاظ برخورداریدرنظر می 1شمارهنمودار 

ت جامعه است به عنوان یک گروه متمایز از آن در کنار این سه گروه، طبقه حاکمیت جامعه که وظیفه اش سامان بخشی و مدیری

( رفتار . به عنوان مثال در فلشی که از سمت طبقه 2( نگاه 1دار در این نمودار شامل دو نکته است: گروه آمده است. هر خط جهتسه

حاکمیت جامعه و شود: اول نگاه طبقه ثروتمند به بخش ثروتمند به سوی طبق حاکمیت رسم شده ، همزمان دو نکته بررسی می

که  بر این باوریمکنند. بر اساس آموزه های دینی دوم رفتاری که ثروتمندان بر اساس این نگاه ، نسبت به حاکمیت جامعه ابراز می

 نگاه بیماراز خواهد بود و به طرف مقابل  صحیحدیدگاه نتیجهء نگاه و در هر یک از روابط نمودار، مطلوب و پسندیده رفتار و عملکرد 

 و البته اقدامات و رفتار سالم هم متقابل موجب اصالح نگاه خواهد شد. فساد آمیز بر نخواهدخاسترفتار و عملکرد  و غیر سالم، جز

های این طبقه، باید به هر دو بعد نگاه و رفتار لذا در کنترل و هدایت تاثیر طبقه ثروتمند بر روی هنجارهای اجتماعی و هنجارسازی

ات عملی و نیازمند کار فرهنگی و تربیتی عمیق و گسترده و اصالح رفتار مستلزم اقدام ،داشت. اصالح و تغییر نگاه بطور توامان توجه

 اجرایی وسیع خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 جامعه با سایر گروه های: روابط دو سویه ثروتمندان 1نمودار شماره 

 ثروتمندان

 حکومت

 قشر متوسط قشر ضعیف
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کنترل تاثیرگذاری قشرثروتمند بر هنجارهای اجتماعی  برایاقداماتی که توجه دیگری که در رابطه با این نمودار و نکته قابل     

تواند مستقل از شرایط بالفعل اجتماع در هر مقطع زمانی باشد. در هنگام تحلیل، آن است که تحلیل این روابط نمیتوان انجام داد، می

، به شدت تحت تاثیر جریان ثروت و عوارض آن قرار گرفته ای مواجه باشیم که در یک روندطوالنی و درازمدتجامعهممکن است با 

اجتماعی که این تاثیر  کنترل و هدایت چنین جامعه ای، با دیگرهای اصیل و صحیح در آن تغییر کرده است. نوعو بسیاری از ارزش

به عبارت  و پاسخ سیستم به اقدامات اصالحی نیز متفاوت خواهد بود. استتر بوده متفاوت  عمقبه دالئل مختلف در آن کمتر و کمبنا

مومنان علی کنترل خواهد داشت. امیرای در چگونگی کنترل و پاسخ سیستم به فرآیند، نقش تعیین کننده1ء جامعهدیگر شرایط اولیه

را بر عهده گرفتند به خوبی به این نکته مدیریت و هدایت آن )ص(،هجری به عنوان خلیفه پیامبر 35ل در جامعه ای که در سا)ع(

بقه ثروتمند در آن گیری طای است که در دوران خالفت دو خلیفه اول و دوم، بذر شکلعثمانی، جامعهاسالمیواقف بودند که جامعه

تاثیر این طبقه، در  مرتبط با آن تحت هایعثمان این بذر به ثمر رسید و هنجارهای اجتماعی و ارزش خالفتدوران نهاده شد و در

ضمن تحلیل روند  . حضرت در خطبه شقشقیهدگرگون شد ساله، کامال 25مقایسه با دوران حکومت نبی اکرم)ص( در طول یک دوره 

مانند شتری  و و خاندان پدرش)بنی امیه( با او برخاستند» فرمایند:عباس چنین میاز رحلت نبی اکرم)ص( خطاب به ابنخالفت بعد 

بیماری  ءبا جامعه ایشان .)ب((3خطبه /)نهج البالغه «بلعد به چپاول بیت المال پرداختندهای تازه بهار را با حرص و ولع میکه علف

بار آن در تمام سطوح و بیماری دنیاطلبی، نابرابری های اجتماعی، ارزشمندشدن ثروت و پیامدهای زیانمواجه بودند که مع االسف 

 .(دریغ است ایران که ویران شود ،رفیع پوربرد)فلج اجتماعی به سر می بود و اصطالحا در دوراننفوذ و رخنه کرده ،های این بیمارالیه

توانست امیدوار باشد کرد میبه یک شوک نیاز داشت و چنانچه این شوک را تحمل میضرورتا از هر اقدام برای درمان، این بیمار قبل

کند. به همین دلیل بود که پس از قتل عثمان و علیرغم درخواست شدید کل جامعه برای درمان را با موفقیت طیکه بتواند روند 

 ،اولیه راخالفت امام، پذیرش اولیه حضرت بسیار با کندی و توام با اتمام حجت صورت گرفت. شاید امام از این که بیمار بتواند شوک 

با نطق ، ، نهایتا با پذیرش مسئولیت خالفتن حال پس از اصرار و تقاضای مردمبودند. با ایکند نگران تحمل ،که گریزی از آن نبود

قدرت و نفوذاجتماعی وارد آوردند: ثروتمند و صاحبجامعه و بخصوص طبقهآتشین خود در اولین روزهای خالفت، این شوک را به بدنه

...سوگند به خدایی که پیامبر را بحق برانگیخت، قطعا شما درهم آمیخته گیرم و نسبت به آن پای بندم.گویم بر عهده میآنچه را می»

زیر هایتان بههایتان باال آیند و باالدستدستشوید، تا پایینو مانند حبوبات درون دیگ جوشان باال و پایین می گردیدغربال می

توام با یک انقالب اجتماعی  ،این پذیرش خالفت از جانب منآگاه باشید که کنایه از این. )پ((16خطبه  /)نهج البالغه «کشیده شوند...

جهت بی بطور کلی زیر و رو خواهد شد.آنها بینو روابط اجتماع ها و طبقات سطحی خواهد بود. تا جایی که جایگاهو نه یک تغییر

 است.اختصاص یافته توصیه به زهد به نهج البالغه فرمایشات امام در توجهی از نیست که بخش قابل

از این فراز به بعد، چون هدف از نگارش مقاله، تحلیل موضوع با تکیه بر نهج البالغه و سیره امیرالمومنین است، لذا سیر بحث را      

گیریم. گرچه موقعیت و انجام دادند، پی مینمودار  مورد اشاره در با ذکر فرمایشات و اقداماتی که ایشان درباره هرکدام از روابط

مسئولیت ایشان در جامعه، موقعیت و مسئولیت خالفت اسالمی است، اما با توجه به نقش فراگیر هدایت و امامت حضرت از یک 

                                                             
1 Initial conditions 
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های جامعه دارد، عملکرد امام ناظر به تمامی روابط اجتماعی بوده و گروهطرف و جایگاهی که حکومت در تنظیم روابط بین تمامی

 خواهد بود.گشا  راهگروههای جامعه، هم از بعد نگاه و هم از بعد رفتار، بین ح تمام ارتباطات دوسویه اصال برای

 ( جایگاه اصلی ثروت و ثروتمند در جامعه اسالمی3-2

بلکه با یک سلسله اقدامات عملی،  ،قبل از دوران خالفت، حضرت در دوران به اصطالح خانه نشینی، عمدتا بدون ایراد خطابه     

ثروت، در مقام قوام جامعه است و وارائه نمودند. در این مدل، منزلت مالمدل صحیحی از نقش ثروت و ثروتمند را در جامعه 

وردار ثروتمندان به عنوان کسانی که خداوند، بنا بر حکمت بالغه خود در آفرینش، آنان را از استعدادهای بیشتری در کسب مال برخ

غنای تکاثری  و نه ( تنظیم زندگی شخصی بر مبنای یک غنای کفافی2 .( تولید ثروت از طریق مشروع1سه وظیفه عمده دارند: ، کرده

جامعه و بخصوص خداوند برای رساندن آن به سایر اقشارداری مازاد ثروت از جانب( امانت3  .(5، ج1384و همکاران،  حکیمی)و اترافی

 محروم.اقشار

ها در بدن وظیفه خون کند. گرچه بعضی از اندامکه ثروت در جامعه از دیدگاه اسالم نقش خون را در اندام بدن ایفا میتوضیح آن     

توانند بیش از نیاز خود، از خون تولید شده را به خود اختصاص دهند بلکه این خون باید بدون سازی را برعهده دارند اما نمی

از طریق سیستم گردش خون در اختیار سایر اعضا قرار گیرد. همانگونه که خون در بدن مایه قوام آن بوده و هرگونه  ،کوچکترین منتی

کند. از این رو باشد، ثروت هم همین نقش را در بدنه جامعه ایفا میکاستی و خللی در گردش آن، موجب برهم خوردن قوام بدن می

و تکاثر و زراندوزی را از لشکریان جهل  ،از لشکریان عقلرا قوامی  ی عقل و جهل، مالِامام صادق علیه السالم در حدیث نوران

 .(1ج، تابی ،کلینی)« قوام و ضد آن مسابقه ثروت اندوزی »شمارند: برمی

 ( رابطه ثروتمندان و طبقه حاکمه3-3

ای به کانون سیاسی ثروت، همواره نگاه ویژهحفظ و تقویت موقعیت اجتماعی و افزایش یعنی خود ثروتمندان برای پیشبرد اهداف

 ،شودف میاهداشدن جاده خود برای رسیدن به آن را که باعث صاف هاییرویهسویه، بخشی از جامعه دارند و در این ارتباط دوو قدرت

مختلف از سوی مدیران توجیه  ها با دالیلو متاسفانه این رویه سازندهای باالی آن ایجاد و جاری میتا رده حتیحاکمیت و در بدنه

سوی بعضی از کارمندان الیق و از هرگونه مقاومت شود بطوری که شود و به تدریج در نظام مدیریت جامعه به هنجار تبدیل میمی

شدن آلودهباعث دهد چرا که میترین مواضعی است که در تغییرهنجارها رخاز خطرناکتاثیر این  گیرد.پاک، مورد اعتراض بقیه قرار می

  گرفت:های جامعه را دربرخواهدسرچشمه شده و به سرعت تمامی الیه

برقراری ارتباط نزدیک و غیر رسمی و خصوصی و  رشوه به هنجارهدیهتبدیل ناهنجاری، بازی سازی کارگزاران به رشوه و پارتیآلوده( 1

 با کارگزاران حکومت

  آن به یک هنجار و رویهکردن رواج روحیه تملق و چاپلوسی و تبدیل( 2
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 های نفوذی، و بطورخاص استفاده از وابستگان و خویشاوندان مدیراننفوذ در دستگاه حاکمیت با استفاده از مهره( 3

کبر تگری و سرایت دادن بیماری اشرافی وگری به دستگاه حکومت واردکردن الگوهای مصرفی ثروتمندان و ترویج اخالق اشرافی( 4

 حاکمهبه هیئت

باعث  این کار، .کاستن از ارزش نیروی کار و دانشدادن نقش ثروت و پول و سرمایه در پیشبرد اهداف حکومت و جلوهبزرگ( 5

رنگ شدن نقش اندیشمندان، خبرگان کمموجب گیری های کالن و تصمیمنظر مدیران و تاثیر آنان در ارزشمند شدن ثروتمندان در 

اصیت خسربار و بدونیران و تلقی آنها به عنوان اقشارهمچنین از نظرافتادن اقشار ضعیف در نگاه مد وو صنعتگران در اداره جامعه 

 خواهد شد.

دانند که رابطه بین ثروتمندان و مدیران دولتی، بر بسیاری از روابط دیگر در جامعه و اساسا بر خوبی میالسالم بهامام علی علیه     

زند. ترین محورهای تالش حضرت در دوران خالفت، بر اصالح این ارتباط دور مییکی از اصلیگذار است و لذا ظام اجتماعی تاثیرکل ن

سودی  درمان یماری به اندام مهم و کلیدی برسد، دیگرباگر  چرا که جامعه شدباید قبل از هر کار، مانع از سرایت بیماری به راس

ثروتمند و هم در کارگزاران خود را بصورت توامان مورد نقد جدی قرار داده و نگاه قهندارد. لذا حضرت، نگاه ایجاد شده هم در طب

 .فرمایندصحیح را ارائه می

ثروتمند، خطاب به طلحه و زبیر به عنوان نمادی از این طبقه، که بدلیل سوابق آنان در اسالم، در نظر مردم در رابطه با طبقه     

)ص( اشاره خدارسولدر پاسخ به سوال آنها که چرا بیت المال را مساوی تقسیم کردید، به سیرهدارای مقبولیت شرعی نیز بودند، 

اما این که گفتید چرا بیت المال را مساوی تقسیم نمودم، بدانید که من در این موضوع به رای خود حکم نکردم  »می فرمایند:کرده و 

 «)ص( آورده و حکمی قطعی است خدااین همان چیزی است که رسولدانیم که و پیرو میل خود نبودم، بلکه من و شما می

 )ث((205خطبه  /البالغه)نهج

برای خوردن، و تو در این که این مسئولیت، یک امانت الهی است و نه یک طعمه و مسئولیت صحیح مدیر در جامعه اسالمی را      

مسئولیتی که بر عهده توست طعمهء تو نیست بلکه امانتی » کنند:میبه یکی از مدیران خود چنین گوشزد  دار مال الهی هستی،خرانه

 «بر گردن توست...در دست تو مالی از اموال خدای عزوجل است و تو یکی از خزانه داران او هستی تا آن را به من تسلیم کنی...

 )ج( (5نامه  /البالغه)نهج

است. اما چنانچه کارگزار و یا ثروتمندی نگاه خود را بر اساس این  پیشگیرییا  در مرحله دفع ،این دسته از رهنمودهای امام     

در مرحله رفع  رهنمودها تغییر ندهد و کماکان بر هنجارهای دوره عثمانی باقی بماند، به صورت عملی با شدیدترین عکس العمل امام

سند افتخاری برای پیروان راستین حضرت است. ، تابناکشالبالغه با آن عبارت های نهج 45 ءنامه. مواجه خواهد شددرمان و بیماری 

که دعوت یکی از اشراف بصره دلیل آنبهتنها انصاری، حنیفبنکارگزاران خود یعنی عثماندر این نامه امام خطاب به یکی از بهترین

را شدیدا مورد توبیخ و  برند و اور میتندترین عبارات را بکا، درنگ پذیرفته و بر سرسفره او در جمع اغنیاء بصره حاضر شدهرا بی
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را نسبت به احتمال خطر رشوه از سوی میزبان هشدار  حنیفابننامه ، امام جدای از این که دهند. در این توبیخسرزنش قرار می

سرایت بیماری که شرکت در چنین مجالسی برای کارگزاران، خطر نظر دارند و آن اینرا مدتر از آنای مهمنکتهشاید دهند، می

به همنشینی با اغنیاء عادت کند و پول و امکاناتی که در اختیار ثروتمندان در بر دارد. اگر یک مدیر دولتی گری به آنها را اشرافی

شود و دست یافتن به چنین امکاناتی در او ایجاد می ءوسوسه، است در زیر زبان او مزه کند و چشم او را خیره نماید، در آن صورت

های خود آرزوی طبقه ثروتمند برای دسترسی به خواسته گیرد و این نهایتِمیتبانی نامیمون ثروتمندان و مدیران شکلاز همین جا 

از طریق نفوذ در دستگاه دولتی خواهد بود. این روش، مشابه همان توطئه شوم شیطان است که برای فریب انسانها و رام کردن آنها، 

بر حذر باشید مبادا )شیطان( از دشمن خدا  ،پس ای بندگان خدا»ادن بیماری کبر و غرور به پیروان خود را دارد: سعی در سرایت د

دستور شدت در همین ارتباط،  .)چ((192خطبه /البالغه)نهج «شما را به بیماری خود گرفتار کند و با ندایش شما را به حرکت درآورد

 )قاضی نعمان، بی تا(.کند، مو را بر تن انسان راست میاز سوی اماممجازات ابن هرمه مسئول بازار بصره بدلیل تخلف مالی 

ثروتمندان و  تفکیک، برای اصالح رابطه میانالسالم بصورت یک بستهء غیرقابلمجموعه اقدامات سلبی و ایجابی که امام علیه     

 شود :بصورت زیر خالصه می، گیرندطبقه حاکمه جامعه بکار می

 )ص(از قول پیامبر اکرمرا در کالم حضرت از آن نمونه ای دیگر  و برخورد شدید با رشوه و تبانی چنانکه نمونه هایی از آن گفته شد( 1

... شراب شوند.آزموده میای علی دیری نپاید که مسلمانان پس از من با اموالشان »:یابیم در پیشگویی فتنه های بعد از خود چنین می

 )ح((156خطبه  /البالغه)نهج «شمارندرا به نام آب انگور، و رشوه را به اسم هدیه، و ربا را به عنوان معامله مباح می

سازند زمامدار را خواص و نزدیکانی است که خود را بر دیگران مقدم »:دادن به خویشاوندان و ایجاد رانت برای آنها پرهیز از میدان( 2

و به هیچ یک از  اندازی نمایند و در معامله با مردم کمتر رعایت انصاف کنند. موجبات این احوال را قطع کنمردم دستو به اموال

 )خ((53نامه  /البالغه)نهج «های مسلمانان را واگذار مکناطرافیان و خویشانت زمینی از زمین

عتاب خطاب : نمونه ای از آن در های اشرافی و پیروی از هنجارهای ثروتمندانزندگیآوردن به پرهیزدادن اکید کارگزاران از روی( 3

 (3نامه /البالغهنهج) مشهود است. ای به هشتاد دینار خریدهنگامی که خانه ،قاضیحارثبنبه شریححضرت آلود 

معاونان خویش را با دقت زیر نظر »: و مجازات شدید آنها در صورت اثبات خیانت نظارت قوی و پیوسته بر عملکرد مدیران دولتی( 4

جرم کافی است و نیازی به را گزارش کردند برای اثبات آنخیانت گشود و جاسوسان تو به اتفاق آنبگیر، اگر یکی از آنان دست به

 )د((53نامه  /البالغه)نهج «را تنبیه بدنی کن شاهد دیگر نیست. پس او

ر، در امور کارگزاران خود بنگ»: دقت در انتخاب و گزینش کارگزاران حکومتی و توجه به معیار تعهد مالی به عنوان یک اصل مهم( 5

تر، اند و حیا دارند، ... زیرا اخالق اینان بزرگوارانهکار گمار، آنها را از میان گروهی برگزین که اهل تجربهآنان را با آزمایش و تحقیق به

 )ذ((53البالغه/ نامه )نهج «تر و طمعشان کمتر استآبرویشان محفوظو 
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پس ارزاق آنان را بیفزای، که این »:و بستن راه طمع و حجت بر آنها  تامین نیازهای مالی کارگزاران از طریق باالبردن دریافتی آنها( 6

سازد، و اگر از فرمانت اختیارشان است بی نیاز مییش شود و از خیانت در مالی که درکار سبب نیرومندی ایشان در اصالح خو

    )ر((53نامه  /البالغه)نهج «سرپیچند و یا در امانتت خیانت ورزند بر ایشان حجت است

و عدم  های مختلف جامعه در برخورداری از امکانات عمومیهای اجتماعی و برقراری مساوات بین گروهپیشگیری از نابرابری( 7

المال را بطور مساوی بین هنگامی که برخی از سران و بزرگان امام را توبیخ کردند که چرا بیت: اختصاص امکانات ویژه برای اغنیاء

کردن به کسانی که دهید که با ستمآیا به من فرمان می»نماید فرمود:کند و سابقه شرافت اشخاص را لحاظ نمیمردم تقسیم می

 )ز(.(126البالغه/ خطبه )نهج« ام برای خود پیروزی بجویم؟حاکم آنها شده 

، که نمونه ابالغ مقررات و قوانین منسجم حکومتی و حذف رخنه های قانونی در آنها برای جلوگیری از سوء استفاده های قانونی( 8

 (53البالغه/ نامه)نهجاشتر آمده است. کهای آن در فرمانهای حکومتی آن حضرت و خصوصا منشور حکومتی خطاب به مال

خوش ندارم که در ذهن شما این گمان بگذرد که من مدح و تمجید و شنیدن ثنایتان را »: مبارزه با روحیه تملق و چاپلوسی (9

 )ژ((216خطبه  /البالغهنهج)  «دوست دارم و الحمدهلل اینچنین نیستم

بدان که مردم جامعه را » :بگیرددرباره هر کدام باید در نظر حکومت توجه به نقش صنوف مختلف دراجتماع و مالحظاتی که ( 10

بخصوص درباره  «نیاز نسازدیکدیگر سامان نیابد، و برخی از برخی دیگر تو را بیدهند که کارشان جز بههای گوناگونی تشکیل میگروه

کار آنها قوام نیابد مگر با بازرگانان و »گروه صنعتگران و تجارکه در تولید و توزیع ثروت نقش دارند و مایه قوام بقیه صنوف هستند: 

 )س((53نامه /البالغه)نهج «صنعتگران

رفع عمران و آبادانی جامعه و  هدفبا  در جهت تولید ثروت و کسب درآمدو صنوف مساوی برای آحادجامعه کردن شرایطفراهم( 11

اندیشی در فکر آبادی زمین باشی، زیرا مالیات جز از طریق باید بیش از آنچه درباره جمع مالیات می» :انسر راه آن ازموجود  موانع

 )ش((53نامه  /البالغه)نهج «آبادی زمین به دست نیاید

باید در »الهی: خود، به یادخدا و توصیه به انجام واجباتهای حکومتیها و توصیهتوجهی از فرماندادن بخش قابلاختصاص (12

 /البالغه)نهج «سازی برپاداشتن واجبات الهی باشدکه ویژه خداوند استخصوص آنچه بوسیله آن دین خویش را برای خداوند خالص می

  )ص((53نامه

همه امت و به ویژه کارگزاران، بسیار فراتر از حد قابل انتظار ارائه یک الگوی عینی در گفتار و عمل در زندگی شخصی خود برای ( 13

 )ض((45نامه /البالغه)نهج «آگاه باشیدکه امام شما از دنیا به دوجامه و از طعام آن به دوقرص نان بسنده کرده است»:از حاکم اسالمی 

های نفوذ کارگزاران خود برای رعایت آنها، رخنه نظارت بررعایت موارد فوق توسط خود امام در عالی ترین سطح، و توصیه و 

 جریان انداختن مال بهمسدودکرده و در عین حال زمینه را برای بهعلیرغم رنجش و کارشکنی آنان، ثروتمندان در بدنه حاکمیت را 
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دارد و در بیان تفاوت امام با به آن اشارهالبالغه شارح معتزلی نهجکه  این همان حقیقتی است د.اینمعنوان قوام جامعه مساعد می

که علی)ع( بر خالف معاویه، هیچکس را با برتری دادن مالی،  کند، با تکیه بر شواهدتاریخی اذعان میمعاویه از لحاظ مسائل مالی

، عامل برانگیزاننده و تشدید کننده تاثیر ثروت و با رعایت چنین دستوراتی (.2ج ق،4114 )ابن ابی الحدید،کردهواخواه خود نمی

شود و در مقابل، ثروت نقش مثبت هنجارهای اجتماعی، یعنی نابرابری های اجتماعی، تضعیف می دگرگون ساختنثروتمندان در 

داران الهی با تولید ثروت و انتشار آن در جامعه، در موضع و  خزانهخود را به عنوان قوام جامعه باز می یابد و ثروتمندان به عنوان 

 شود.چیزی که در ناحیه شام و مقرحکومتی معاویه، اثری از آن یافت نمیگیرند. محل اصلی خود قرار می

 ( رابطه ثروتمندان و بدنه جامعه)قشر متوسط(3-4

ین ارتباط به جای یک ارتباط مخرب و فسادآور، به یک ارتباط حاکمه اصالح شود و اجامعه و طبقهاگر رابطه ثروتمندان با راس

روند تاثیرگذاری ثروتمندان  جاری شود، در این صورتجامعه پیکرتمامیخون در و ثروت، همچون جریان افزا تبدیل شود،سازنده و هم

. به عبارت دیگر اصالح ارتباط میان اصالح خواهد شد ثروتمندانقشر با دو همچنین رابطه متقابل این ضعیف و قشربر قشرمتوسط و 

اجتماعی است و این اصل ثروتمند بر تغییر ارزشها و هنجارهایلیدهای اصلی در کنترل تاثیر طبقهثروتمندان و حکومت، یکی از ک

 باشد.بسیار مهمی در نظام اسالمی می

ن با بدنه جامعه، حفظ موقعیت برتر خود )ارضاء غریزه تکبر( و ترین دالیل ارتباط ثروتمنداعمدهاما در شرایط اصالح نشده، 

 . باشد نظر میموردیابی به اهدافکار برای دستکشی از این قشر به عنوان نیرویبهره

اکثریت ه قشرمتوسط به عنوان است کجامعه، آننکته کلیدی در اصالح این ارتباط و یا تضعیف اثرگذاری ثروتمندان بر بدنه

رای تنظیم زندگی خود در سطح حداقل امکانات ببه باید قادر شود تامختلف ، ها و صنوفهای خود در رشتهاساس فعالیت، برجامعه

تعادلی است و لذا چنانچه این تعادل در مرفه و یا فقیر دارای روحیهکفافی دست یابد. قشرمتوسط معموال بیش از دو طبقهغنای

نسبت به پیروی از هنجارهای  وخواهدگرفت تعادلی را درپیش ءها رویهدر سایر زمینهمعموال رخ دهد، معیشت و کسب مال نیز برای او 

یکی دیگر از کلیدهای اصلی در کنترل جامعه، متوسطکفافی برای تودهسطح زندگیو لذا تامین  تر خواهد شدبی تفاوت ،ثروتمندگروه

که هم این موضوع و هم موضوع اصالح رابطه ثروتمندان با طبقه حاکمه، هر دو با جالب اینباشد. تاثیر ثروتمندان بر هنجارها می

 ارتباط مستقیم دارند. ،نحوه مدیریت جامعه توسط حکومت

متوسط از ی قشرعدم تحقق چنین شرایطی ، که عمدتا بر اثر سوء تدبیر مدیریت جامعه رخ می دهد، میزان تاثیر پذیر

دست، از قشرمرفه هایی از اینداد. در این حالت، بیماریخواهدو فشارهای هنجاری را بر این قشر افزایشثروتمند را افزایش داده گروه

تالش برای ارتقاء سطح ثروت و کاهش فاصله با طبقه ثروتمند به هر طریق احساس نابرابری و ( 1به قشرمتوسط سرایت خواهد کرد: 

روحیه تبرج  (3  .(5، ج1384)حکیمی و همکاران، تکاثری و اترافیهای غنایشاخصهف و تبذیر به عنوان یکی از ( رواج اسرا2 .ممکن

تبع آن ایجاد ( رشد و رواج نیازهای کاذب و به4  .(4، ج1367حکیمی و همکاران، توام با تکبر: و تتکبر اذا استغنت ) و خودنمایی

. این عامل خود از عوامل اصلی ارزشمند شدن ثروت در دهای اساسی و مفیتولید و شغلرونق شدن در جامعه و کمهای کاذب شغل
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ثروت اندوزی موجب تباهی سرنوشت و گسترده شدن آمال و آرزوها »: فرمایندزمینه میاین در السالم امام علی علیه باشد.اجتماع می

 )ط((1366، آمدی) «گرددمی

خصوص زیردستانشان وجود دارد آن است که این گروه خود نکته دیگری که در نگاه ثروتمندان نسبت به سایر آحاد جامعه، به 

از طرفی به امیرالمومنین . شدکنند که بدون ثروت آنها، جامعه دچار مشکل خواهدپندارند و گمان میرا سرپرست و رئیس مردم می

 (4، ج1367حکیمی و همکاران، )«کندزیاد شود، ریاست می ثروتشای مردم هر کس »فرمایند:میاین آفت جمع مال اشاره کرده و 

پرده حکمت الهی، به عنوان یکی از مظاهرهای بیشتر، مندی اغنیاء از تعمتثروت و بهرهمردم در میزانتفاوتو از سوی دیگر از راز

ثروتمندان را در برابر و در ادامه وظیفه  «داده استهایی آنها نعمتمندی دیگران به برای بهرهکه داردخداوند بندگانی » :دارندبرمی

ارد ولی آنگاه که از بخشیدن گذکنند در اختیارشان میپس تا زمانی که بخشش می» دهند: زیبایی توضیح میها بهاین نعمت

 )ع((425البالغه/حکمت)نهج «سپاردگیرد و به دیگران میکنند از آنان میدریغ

دسته حائز بیشترین دازه نقش ندارند. در این میان دوانثروتمندان به یکهمه، قشرمتوسطگذاری ثروتمندان بر درفرآیند تاثیرالبته 

 ،( نوکیسه های ثروتمند، که به دلیل برخورداری حداقلی از معیارها و پشتوانه های اخالقی، بیشتر از سایر ثروتمندان1تاثیر هستند: 

های دیگری نیز ندانی که عالوه بر ویژگی ثروت، دارای مزیت( ثروتم2زندگی خود اصرار دارند. کشیدن ظواهر بر خودنمایی و به رخ

توان در میان ورزشکاران دسته را در روزگار ما میکنند. نمونه هایی از اینهستند و لذا  نظر مردمان را بیشتر به سوی خود جلب می

 پیدا کرد.و متاسفانه زمامداران و هنرمندان 

 ( رابطه ثروتمندان و قشرضعیف5-3

دهند، با آنچه که امروز در جامعه از آن با سفلی ارائه میپایین جامعه با عنوان طبقهاز قشر )ع(که اسالم و امیرالمومنینتعریفی

اجتماعی بر اساس میزان هایبندی گروهدو مدل از طبقه 2شمارهشود بسیار متفاوت است. در نمودار میجامعه یادپایینعنوان دهکهای

 .ز امکانات مادی ارائه شده استثروت و برخورداری ا

گیرند و با گذشت )الف(، که مدلی برای جامعه آرمانی و مورد نظر حضرت است، اکثریت جامعه در طبقه متوسط قرار میدر حالت

وم و پیوندند. در این مدل، هم طبقه ثروتمندان از اخالق مذمزمان، مرتبا از دو طبقه ثروتمند و ضعیف جدا شده و به این طبقه می

اند و هم اقشار ضعیف با معمول اغنیاء یعنی غنای تکاثری و اترافی به دور هستند و زندگی خود را در سطح غنای کفافی حفظ کرده

دارند. لذا نمود این دو طبقه در جامعه بسیار برخورداری از یک زندگی حداقلی، به اصطالح صورت خود را با سیلی سرخ نگه می

 واهدبود. طبقه متوسط شبیه خبه
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 )ب(                                                                                 )الف(                                                 

 بیمارجامعه  های اجتماعی بر اساس ثروت: الف( مدل آرمانی اسالم  ب( مدلهوبندی گرهای طبقه: مدل 2نمودار شماره 

شدن است. افراد این درست قضیه برعکس است. در این مدل، طبقه متوسط جامعه مرتبا در حال ریزش و کم)ب(در حالت 

ممکن خود ( آنهایی که در پیروی از هنجارها و الگوهای ثروتمندان موفق شده اند به هر طریق 1شوند: گروه تقسیم میدوطبقه به 

( 2 بخشی از این دسته، همان نوکیسه ها هستند کرده و یا جزیی از آن طبقه بشوند.را به هنجارها و ارزشهای طبقه ثروتمند نزدیک

یابی زندگی در سطح متوسط را نداشته و علیرغم دارابودن توان بدنی و فکری برای دستتوان ادامه ،گروهی که در این رقابت نابرابر

ای چنین جامعهدراند. طبعا ماندهثروتمند باقیرسیدن به طبقهحسرتکرده و درا غنای کفافی، به طبقه ضعیف سقوطبه زندگی توام ب

شود و از سوی دیگر در طبقه ضعیف، ثروتمند، حاکم بر جامعه میهای طبقهشود، ارزشکه در نهایت به جامعه دوقطبی تبدیل می

. امیرالمومنین یابدنگاه رواج میو رفتارهای متناسب با این ،بار و بعضا توام با حقد و کینه نسبت به طبقه برخوردارحسرتنگاه یک

دشمنی پدید  ،ترسم ... زیرا تهیدستیتهیدستی بر تو میپسرم من از »فرمایند: می هحنفیالسالم خطاب به فرزندشان محمدعلیه

 ()غ( .319حکمت/البالغه)نهج «آوردمی

 سنتیمتوسط جدا شده و به ترتیب به اقشارثروتمنددوگروهی که از قشرآن آن است که معموال  )ب(توجه در مدلاز نکات قابل 

عنوان یک اگر ثروتمندان را به انتشار ناهنجاریهای اخالقی و اجتماعی دارند. بیشترین اثرمنفی را در توسعه و ،پیوندندو فقیرسنتی می

روزشماری ثروتمند متوسط قرار دارند و چون درآرزوی پیوستن به گروهگروهزودپذیر معموال در بخش باالییِگروه نوآور بپذیریم، اقلیت

تر از آش داغگیرند و حتی در مواردی کاسهءکار میهب ثروتمندان رفتارهای، لذا حداکثر تالش و سرعت خودرا برای پیروی از کنندمی

و ، در فرآیند تبدیل رفتار به هنجار، دریچهء ورود اخالق و رفتارثروتمندان به الیه های بعدی جامعه پذیرزودین اقلیتاشوند. هم می

یعنی آن دسته از گروه متوسطی که بنا به دالیل خواهند بود. در سمت دیگر طیف، موتور اصلی در انتشار هنجارها در سطح جامعه 

ضعیف دادن جایگاه قبلی، بیش از طبقاتدلیل ازدستمختلف از گروه متوسط سقوط کرده و وارد طبقه پایین جامعه شده اند، معموال به

کنند، یف از آنها خودداری میکنند و بسیاری از رفتارهایی را که اقشار واقعا ضعسنتی، نسبت به ثروتمندان کینه و حسادت پیدا می

 قشر متوسط

 قشر ثروتمند

 قشر ضعیف

 قشر متوسط

 قشر ثروتمند

 قشر ضعیف
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گری و حتی تکدیهای اجتماعی آمار وقوع جرم و جنایت و ناهنجاری بخش قابل توجهی ازرسد نظر می. بهجایز و بلکه واجب می دانند

 است. گروهمتعلق به ایندر جامعه، 

منت از حمایت جدی و البته بیبه اما تعریف امیرالمومنین)ع( از قشر ضعیف چیز دیگری است. قشر ضعیف واقعی، که نیاز

مسکنت و فقر  گرفتارحکومت و اقشار ثروتمند جامعه دارند، گروه اقلیتی هستند که به دلیل ضعف جسمی یا فکری و روحی، سوی

کسانی  ،تعریفاین مطابق . واضح است که )ف((53نامه  /البالغهنهج)«راه چاره ای برای اداره زندگی خود ندارند»، )ع(مامو به تعبیر ا

گیرند و وظیفه میقرار و نه ضعیف،معاش خود هستند جزو طبقه متوسط مال و تامینجسمی و فکری برای کسبکه دارای توان

و استفاده موثر از انبوه حکومت، ثروتمندان و خود آنهاست که با یک همکاری و تعاون انسانی، زمینه را برای فعالیت مثبت و سازنده 

 ار فراهم آورند.نیروی مستعد ک

منت  رابطه میان ثروتمندان و اقشار واقعا ضعیف جامعه، برمحور انفاق بدونبرای اصالح دینبزرگانو  کریمقرآندستورات عملی 

وظیفه خود بدانند و آنچه از مال مکتسب را که ، با همان تعریف فوق، را وتمندان باید حمایت از قشر محرومکه ثر. ایناستوار است

تولید ثروت در  صرفبدانند و بخش عمده مال را اموال خزانه دار  ،برکفاف است مال خود ندانند بلکه خود را از جانب خداوند مازاد

بدنه جامعه و بخش دیگر را سهم فقرا تلقی کنند. البته انفاق مال اختصاص به ثروتمندان ندارد بلکه همه اقشار جامعه حتی خود 

صبر پیشه کنند باید . از سوی دیگر فقرایی که مستحق دریافت انفاق هستند تا جایی که می توانند شودقشر ضعیف را هم شامل می

تصویری بسیار حضرت در کالم نورانی خود، . و با رعایت اقتصاد و قناعت در زندگی، عزت نفس خود در مقابل اغنیا را حفظ نمایند

این شود و محور تعامل اثری از تکبر اغنیا و حقارت فقرا دیده نمی تصویردهند. در این از رابطه متقابل ثروتمندان و فقرا ارائه می زیبا

یافتن به چه زیباست فروتنی توانگران در برابر تهیدستان برای دست»دو طرف به ساحت قدسی ربوبی است:  ، توجه هردو گروه

حکمت /البالغه)نهج «کردن برخداوندگران به جهت تکیهمنشی تهیدستان در برابر توانرحمت خداوند، و زیباتر از آن است بزرگ

  )ق((406

 گروهیدرون هبطا( ر6-3 

از میان روابطی که در اوان بحث بین ثروتمندان و جامعه برشمردیم، شش رابطه متقابل در سه عنوان مستقل، در بخشهای قبلی       

و ما آن را  دارد ای است که بین خود ثروتمندان وجود ارتباطی، رابطه نوشتار ارائه گردید. تنها رابطه باقیمانده بر اساس این مدل

دارای تعامالتی هستند. این تعامالت پیرامون  ،طبقهثروتمندان در داخل گروه خود با سایر افراد همگروهی نامیده ایم. رابطه درون

 زند.طبقه خود دور می دادن ثروت در بین)تکاثر( و گردشاندوزیمسابقه ثروت  ومسائلی همچون رقابت 

های انفاق و دستگیری از ضعفا را در حکومت اسالمی به شدت با چنین رفتارهایی مبارزه شده است. قرآن کریم یکی از فلسفه     

تنها بین تا این که ثروت » (7حشر/«)کَیال یَکوُنَ دوُلهً بَینَ االَغنِیاءِ مِنکُم »شمارد: مال بین ثروتمندان برمیجلوگیری از گردش

» : دهنده همین موضوع ارتباط میبدلیل رعایت تساوی در تقسیم  بیت المال را هم  )ع(و امیرالمومنین «توانگرانتان گردش ننماید

حکیمی و )ندادمرا برای گردش میان ثروتمندان قراربخشید، و ثروتخدا بطورمساوی میمساوی بخشیدم همانگونه که پیامبربطور 

 (ک)(5ج، 1384همکاران، 
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گروهی این طبقه، برپایی مسابقه ثروت و قدرت و تکاثر است. در چنین مسابقه ای، معموال اقشار متوسط و از دیگر آفات درون     

ضعیف جامعه خارج از گود، اما تماشاگر هستند و اتفاقا یکی از جاهایی که هنجارهای نادرست طبقه ثروتمند، به طبقات متوسط و 

شود، صحنه همین مسابقه هاست. در این رقابت شیطانی، تمامی امکانات و مظاهر مادی برای برتری جویی بر رقیب ضعیف منتقل می

در قرآن نمادی از تبرج و مسابقه قدرت  داستان قارون داشت. شود و لذا بیشترین تاثیر را بر تماشاگران خود خواهدبه رخ کشیده می

 .(82تا  76است)قصص/

 ندان با بیرون از مرزها( روابط ثروتم7-3

های عنوان یکی از گروههای درون اجتماع خود دارند، بهجز ارتباطی که با دیگر گروهثروتمندان به عنوان گروه برخوردار جامعه، به       

کند بسیار مهمی را ایفا میند. از آنجا که این ارتباط از نظر انتقال ارزشها و هنجارها، نقش ا پیشگام در ارتباط با دیگر جوامع نیز مطرح

ای کوتاه به آن خواهیم داشت، هر چند در مدل ارتباطی اولیه بین گروه های داخل جامعه، این رابطه ارهلذا در این مجال از بحث، اش

 را مورد توجه قرار ندادیم.

ت و جایگاه این گروه در جامعه است بطوری که دلیل توجه و اثر پذیری اقشار جامعه از ثروتمندان، موقعیدر مقدمه نوشتار گفتیم     

دارند و در این توجه، کنند، توجه خود را به سوی آنان معطوف میکه دیگراقشار به واسطه موفقیت ظاهری که در آنها احساس می

ی بنا به دالیل پذیرند. در شرایط کنونی، همین توجه از سمت ثروتمندان جامعه به آن سوی مرزها وجود دارد. جوامع غربتاثیر می

عالوه متعددی، که خارج از حوصله این نوشتار است، در ابعاد مختلف دارای مزایای نسبی نسبت به جوامع در حال توسعه هستند و 

بر آن بر اساس اهداف استعماری خود، که از گذشته تا امروز ادامه داشته، بر روی فرهنگ جامعه ما تاثیر گذار هستند و این فرآیند 

گذاری، توسط قشر ثروتمند تسریع و تسهیل شده است. بسیاری از آنچه که در سیر تحول ارزشها و الگوهای رفتاری در جامعه تاثیر 

دقیقا بر  ،دهد چیزی جز برآیند اثرگذاری غرب و اثر پذیری قشر ثروتمند نیست و بخش قابل توجهی از این فرآیندرخ داده و می

 . واضح(که ویران شوددریغ است ایران  ،1393رفیع پور، اساس قاعده فشار هنجاری و قاعده جامعه غیر رسمی محقق شده است.)

است که تحلیل این موضوع و پرداختن به ابعاد مختلف آن، که اتفاقا در مسیر تعلیم و تربیت بسیار مهم و قابل اعتناست، ما را از 

طرفه است و به باید دانست که این ارتباط هم دو قدرهمین کند و آن را باید به فرصتی دیگر واگذار کرد.خارج میمسیر اصلی مقاله 

دلیل کارکرد گسترده و قوی و البته پنهان، از سوی قدرت های استعماری همواره به عنوان ابزاری برای نفوذ فرهنگی و به تبع آن 

شده است. نمونه ای از این ارتباط را در زمان امیرالمومنین)ع(، از سوی معاویه در شام برای کار گرفته مینفوذ سیاسی و امنیتی به

 کنیم.  دعوت سران مسلمان و جذب آنان و متقابال پاسخ مثبت طیفی از ثروتمندان و دنیا خواهان به وی مشاهده می

 ها( جمع بندی یافته4

با حکومت و سایر اقشار جامعه و عواملی که در این روابط مداخله دارند تبیین های پیشین، روابط میان ثروتمندان در بخش     

توانند در این روابط وارد شوند و بر نقش ثروتمندان در تغییر هنجارهای اجتماعی گردید. در هر مورد، گفته شد که چه متغیرهایی می

به یک تصویر کلی، مهم ترین متغیرهای نامبرده را یک جا و تاثیر گذارند. در این بخش دامنه سخن را جمع کرده و برای دست یابی 

     نماییم.  ارائه می 1در قالب جدول 
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 ثروتمندان در تغییر هنجارهای اجتماعی از سوی حکومتبندی عوامل کنترل نقش: جمع 1جدول 

 طرفین رابطه عامل کنترل ردیف

 ثروتمندان و حکومت دولتی به تبانی با ثروتمندانشدن مدیران مراقبت و نظارت جدی حکومت نسبت به آلوده 1

 زیستی مدیرانساده 2
 ثروتمندان و حکومت

 ثروتمندان و سایر طبقات جامعه

 گذاری سالم برای تولیدثروتهای سرمایهکردن راهتسهیل 3
 ثروتمندان و حکومت

 ثروتمندان و طبقه متوسط

 حکومت و همه طبقات جامعه سطح درآمد در جامعه های کاذب و غیرمتناسب باپرهیز از نیازآفرینی 4

 ثروتمندان و حکومت داریداری به جای سرمایهترویج فرهنگ امانت 5

 همه گروه های جامعه ترویج روحیه قناعت و اصالح نوع نگاه به دنیا 6

 حکومت و طبقه متوسط تامین معاش کفافی برای اکثریت جامعه 7

 حکومت و طبقه ضعیف )ناتوان( و تامین نیازهای آنها  ویژه به اقشارضعیفنگاه 8

 ثروتمندان و حکومت  کفافی در جامعه و جلوگیری از تبرج ثروتمندان در رسانه ها ترویج معیارهای غنای 9

 

تاری و ( نقش نهایی ثروتمندان در جامعه و تولید الگوهای رف1توجه داشت:  در بررسی این جدول، به چند نکته مهم باید     

ز رشته این عوامل بیش از هر چیز و قبل ا( سر2غیرهای یاد شده خواهد بود. هنجارهای مثبت یا منفی از سوی آنان، برآیندی از مت

( میزان وزن و تاثیر هر یک از متغیرها در معادله هنجارآفرینی ثروتمندان، در جوامع 3باشد. هر کس، به دست حاکمیت جامعه می

دست حاکمیت است، اما سر ها به( گرچه یک سر این رشته4های اجتماعی و فرهنگی متفاوت، یکسان نخواهد بود. مختلف با ویژگی 

نوع پاسخ تواند بدون توجه به شرایط جامعه و جامعه نمیثروتمند است و حاکمیتدیگر این رشته ها در دست مردم و به خصوص قشر

تن رشته متغیرها، به اهداف مطلوب دست یابد و نقش ثروتمندان را به سهولت به راحتی با در دست گرفمردم به تصمیمات او، به

 سمت نقش مثبت تبدیل نماید.

 گیری( نتیجه5

هایی برای مدیریت آن دسته هنجارهای اجتماعی بود که از سوی طبقه ثروتمند در جامعه خاستگاه اصلی این پژوهش، یافتن راه       

شد. در جهت نیل به این هدف، ضمن بیان چرایی ارزشمند شدن و تاثیر گذاری ثروت در جامعه، روابط بین تزریق و منتشر می
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البالغه و سیره امیرالمومنین )ع( به عنوان نمونه برتر ثروتمندان و سایر گروه های جامعه را تبیین کرده و در هر مورد با تکیه بر نهج

مصون نگاه داشتن "های متقابل استخراج نمودیم. از این میان دو عامل اصالح ارتباط مدیریت جامعه اسالمی، روش هایی را برای

عامل به دست حکومت  دو ،که اتفاقا سرنخ هر "تامین معاش کفافی برای اکثریت جامعه"، و  "حکومت از تبانی و اختالط با ثروتمندان

 دف تحقیق مورد اثبات و تاکید قرار گرفت. هاست، به عنوان عوامل اساسی و البته غیرمستقیم برای رسیدن به

البته نکات قابل توجه دیگری نیز بدست آمد که در خالل متن به آنها پرداخته شد. شاید از مهمترین  ،این هدفدر راه رسیدن به      

این نکته است به توجه دادن  ، نیاز داردهایی جداگانه پژوهش یا پژوهش بوده و بهنتایج جانبی این تحقیق، که خود بحثی بسیار مهم 

های آن به ویژه نظام اقتصادی، راه به سرمنزل مقصود که برپایی نظام تعلیم و تربیت اسالمی در جامعه، مستقل از توجه به دیگر نظام

شدت در فرآیند تعلیم و تربیت نقش آفرین است و نظام اقتصادی به ،نخواهدبرد و اقتصاد حداقل به عنوان یک عامل مقدمی و تمهیدی

  یت را خنثی و یا ابتر خواهد نمود.، بسیاری از اقدامات و برنامه های تعلیم و تربو غیر مبتنی بر قسطبیمار 

 

 هایادداشت

 مهُقواتَاَ رَدَّهم و قَرزاقَاَ نَمَّ، ضَالئقُالخَ هُیالُالف( عِ

 بیعِالرَّ هَبتَنِ لِبِاالِ ضمهَخِ اهللِ مالَ مونَخضَ، یَبیهِاَ نوبَ عهُمَ قامَ وَ ب(

 م وَعالکُم اَکُلُسفَاَ عودَی یَتّحَ درِالغِ وطَسَ نَّساطُتُلَ وَ هًلَربَغَ نَّلُربَغَتُلَ وَ لهًلبَبَ نَّلُلبَبَتُلَ قِّالحَبِ هُثَعَذی بَ....والَّ عیمٌزَ هِا بِنَاَ وَ هٌهینَرَ قولُما اَتی بِمَّپ( ذِ

 م...کُلَسفَم اَعالکُاَ

 هرَکاثَالمُ هُدُّضِ وَ وامُالقَ ت(

 ... نهُمِ غَرِد فُ)ص( قَ اهللِ سولُرَ هِبِ ما ما جاءَنتُاَ ا وَنَاَ دتُجَل وَبَ... ایی، رَبِ ا فیهِنَم اَحکُم اَلَ مرٌاَ کَذلِ نَّاِ، فَهِسوَاالُ مرِن اَما مِرتُکَا ما ذَمّاَ ث( وَ

 ...وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَیَّ  .....وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ ج( 

 فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ یُعْدِیَکُمْ بِدَائِهِ وَ أَنْ یَسْتَفِزَّکُمْ بِنِدَائِهِ چ(

 یعِالبَبا بِالرِّ، وَهِیَّدِالهَبِ حتَالسُّ، وَبیذِالنَّبِ مرَالخَ ونَلُّحِستَیَم .... فَهِاموالِبِ نونَفتَیُسَ ومَالقَ نَّاِ یُّلِص(: یا عَ) اهللِ سولُرَ لَقا ح(

مَادَّةَ أُولَئِکَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْکَ الْأَحْوَالِ وَ لَا تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ  ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْخ( 

 حَاشِیَتِکَ وَ حَامَّتِکَ قَطِیعَةً 

لِکَ شَاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَة اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ، اکْتَفَیْتَ بِذَ ;مِنَ االَعوانِ وَتَحَفَّظْد( 

 فِی بَدَنِهِ
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  أَعْرَاضاً، وَأَقَلُّ فِی الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاًفَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً، وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالْحَیَاءِ ، فَإِنَّهُمْ أَکْرَمُ أَخاْلَقاً وَأَصَحُّ ثُمَّ انْظُرْ فِی أُمُورِ عُمَّالِکَ ذ(

الَفُوا اَمْرَکَ اَوْ نًى لَهُمْ عَنْ تَناوُلِ ما تَحْتَ اَیْدیهِمْ، وَ حُجَّةٌ عَلَیْهِمْ اِنْ خسْتِصْالحِ اَنْفُسِهِمْ، وَ غِزاقَ، فَاِنَّ ذلِکَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى ااالَرثُمَّ اَسْبِغْ عَلَیْهِمُ ر(  

 ....ثَلَمُوا اَمانَتَکَ

 أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ أَتَأمُرُونِّى( ز

 حِبُّ الْإِطْراءَ، وَ اسْتِماعَ الثَّناءِ، وَ لَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ کَذلِکَاُنِّی اَوَ قَدْ کَرِهْتُ اءَنْ یَکُونَ جالَ فِی ظَنِّکُمْ ژ( 

 ناعاتِی الصَّوِذَ وَ ارِجّالتُّا بِلّم اِهُلَ وامَ قِ الوَ ....بَعْض غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ الَ وَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ الَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إِالَّ بِبَعْض س(

 لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ وَش( 

 لَهُ خَاصَّةً لْیَکُنْ فِی خَاصَّةِ مَا تُخْلِصُ لِلَّهِ بِهِ دِینَکَ إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ الَّتِی هِیَ وَص( 

 مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیهِوَ  بِطِمْرَیهِ دُنْیاهُ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَی مِنْ وَ لَاض( اَ

 اآلمالَ عُسِّوَیُ وَ آلَالمَ دُفسِیُ المالُ ط(

  سَاَرَ هُمالَ رَثُن کَمَ اسُا النّهَظ( ایُّ

 مهِیرِلی غَها اِلَوَّحَ مَّم ، ثُنهُها مِعَزَها نَعوُنَذا مَاِها ، فَلوُذَم ما بَیدیهِها فی اَرُّقِیُ، فَبادِالعِ عِنافِمَلِ مِعَالنِّبِ اهللُ مُهُصُّختَیَ باداًعِ لهِلِ ع( انَّ

 قتِلمَلِ هٌیَ... داعِ قرَالفَ نَّاِفَ قرَالفَ یکَلَعَ خافُی اَنّاِ یَّنَغ( یا بُ

 مهُلَ هَال حیلَ ذینَالَّ نَفلی مِه السُّقَبَف( الطَّ

 ی اهللِلَعَ کاالًتِّاِ یاءِغنِی االَلَعَ راءِقَالفُ یهُتِ نهُمِ نُحسَاَ ، وَاهللِندَما عِا لِبًلَطَ راءِقَلفُلِ یاءِغنِاالَ عَواضُتَ نَحسَق( ما اَ

 یاءِغنِاالَ ینَبَ لهًلها دوُجعَم اَلَ وَ یهِوِالسَّی بِعطِیُ اهللِ سولُرَ ما کانَکَ یتُعطَ( اَک
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