
  

  گرى حضرت محمدصلى هللا علیه وآله و رويارويى با اشرافى
  1فاطمه اروجلو 

گرى به عنوان آسیبى اجتمــاعى ھـر گــاه فـرد يـا بخشـى از جامعـه را فـرا گـیرد، ماننــد  طلبى و اشرافى رفاه
سالمت جامعـه بشـرى را  ويروسى خطرناك، خیلى زود به ساير قشرھا و طبقات اجتماعى منتقـل شـده و 

. انـد رھبران دينى و جامعه شناسان، اين آسیب اجتماعى را در جوامع مختلـف بررسـى كــرده. كند تھديد مى
دار بـود، الگــوى  شیوه حضرت محمدصلى هللا علیه وآله به عنـوان رھــبرى كـه مـديريت كـالن جامعـه را عھـده

 -2ھــاى بشــرى،  ھـا و جامعـه گـرى در انســان طلبى و اشرافى شناسايى خصیصه رفاه -1: خوبى است براى
ھـاى آن  مقابله و درمان آن بر اســاس روش -3ھاى آن و  گیرى از ظھور روحیه اشرافى با شناخت نشانه پیش

 .گشاست حضرت، كه براى جوامع امروزى نیز راه

 .اسالم، حضرت محمدصلى هللا علیه وآله، اشرافیت، نظام منزلتى، قريش: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

گذار جامعـه مع بشـرى از افـراد و طبقـات تأثیر شان  اشراف و طبقه مرفه در جوا انـد كـه رفتـار، گفتـار و عقايد
ً طبقات پايین پى مردم در طول تاريخ، . تر دارد آمدھاى مستقیم و غیر مستقیمى بر ساير افراد جامعه، خصوصا

ً به خواسته ھبرى ايشــان را پذيرفتـه غالبا بق روش آنھـا زنــدگى نمـوده و ر . انـد ھاى آنـان عمــل كـرده و بــر ط
خود . كشاند كارى و انحطاط مى ھا و جوامع را به محافظه كارى آنھا، انسان محافظه اشراف براى مطرح كــردن 

عمـل اشــرافى كـه در . پردازنـد و كسب اعتبار و جلب احترام ديگران، به حفظ و گسـترش نظـام منزلـتى مــى
ست نظام مبتنى بر تمايز اجتماعى رشد و نمو مـى صه اصـلى ا تـن (آسـايى  تـن. 1: كننـد، داراى سـه شاخ

پیامبران و مصلحان اجتمـاعى بـراى . كارى محافظه. 3؛ )مصرف آشكار يا اسراف(مصرف تظاھرى . 2؛ )آسانى
ــه ــارزه پرداخت ــه مب ــا آنھــا ب ــه، ب ــد اعتــالى مقــام انســان و پیشــرفت و توســعه جامع ــا اشــراف و . ان مقابلــه ب

له بــود گرى، از دغدغه اشرافى ظام . ھاى اصلى حضرت محمدصلى هللا علیــه وآ آن حضـرت بــراى مقابلـه بـا ن
چنیـن بـراى از بیــن بـردن اعمــال  سـاز اعمــال اشـرافى بـود و ھـم كه زمینـه) تمايز ناعادالنه طبقاتى(منزلتى 

ظام برابـرى و بـرادرى . اشرافى، كارھاى بزرگى انجام داد گزيـن  را جــاى) اخـوت اسـالمى(ايشان كوشیدند ن
رويكـرد قـرآن كـريم در وضـع . ثمره كار پیامبرصلى هللا علیه وآله بود» امت واحده«تشكیل . نظام منزلتى كنند

ین بـردن  گذارى قوانین و ھدف ستورات الھـى، از ب ھا و پیامبرصلى هللا علیه وآله به عنوان مبلّغ و مجرى آن د
سالمى(گزين كردن روحیه برادرى و برابــرى  روحیه اشرافى و مراتب منزلتى و جاى یان گـزاردن ) اخــوت ا و بن

 .بوده است» امت واحده«
ــا اســتفاده از  ــن نوشــته، ب ــه طبقــه مرفــه«در اي كــه اشــراف و طبقــه مرفــه جامعــه را توصــیف كــرده، » نظري

ترين اعمال اشرافى شناسايى شده و با تطبیق آن بر اعمال اشراف دوره پیامبرصلى هللا علیه وآلـه،  شاخص
 .شیوه برخورد ايشان با اشراف و طبقه مرفه بررسى شده است

  ويژگى اشراف

با تعريفى كه وبلن ارائه  - 2»ضايع كردن«اصل ) اشراف(رسد در بررسى خلق و خوى طبقه مرفه  به نظر مى
بر مصـرف » ضـايع كـردن«طبق اين تعريف، مفھوم . اساس و پايه نظريه طبقه مرفه است - 3دھد مى داللـت 

ست از  نامقبول و غیر عاقالنه كاالھا و خدمات انسانى ندارد و منظور از اين واژه به ھدر دادن يا استفاده نادر
آيـد كـه ايـن مصـرف، عـالوه بـر ايــن كـه بـراى  تالش و مال نیست، بلكه به اين دلیل ضايع كردن به شمار مى

براى ديگـران نـیز ســودى نـدارد و تنھــا بــا  زندگى و رفاه فردى كه اين روش را برگزيده كارى انجام نمى دھـد، 
ھاى پايینى جامعه  انگیز توانگرى و تثبیت برترى و تسلط خود بر طبقه و اليه ھدف خودنمايى و مقايسه رشك

گـرى در نظـر  ھاى اشـرافى شاخص. توانست نقش سودمندى ھم داشته باشد گیرد، با آن كه مى صورت مى
تظـاھر بـه «، »چشــمى مـالى چشم و ھـم«: خوانى دارد، از اين قرار است وبلن كه با موضوع اين نوشته ھم

رعايت «و » گیرى از تولید كارى و كناره محافظه«، »لباس؛ نمودى از توانگرى«، »مصرف تظاھرى«، »آسايى تن
تاب وبلـن بــا داده. توضیح ھر مورد در متن آمده است. »امور دينى شته نتیجـه تطبیـق مطالـب ك ھـاى  اين نو

 .است) دوران مدينه(تاريخى صدر اسالم 

  مالى 4 چشمى چشم و ھم

صلى هللا علیه وآله كه با خلق و خـوى اسـتثنايى خـود  چون پیامبر اكرم وبلن بر اين باور است كه افرادى، ھم
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از ديــد . بتوانند براى مدت طوالنى، احترام خويش را در نظر اعضاى پايین مرتبه حفـظ كننـد، انگشـت شـمارند
مه  وى، قاعده كلى اين است كه آن دسته از اعضاى اجتماع كه ثروت و توانمندى بیشـترى دارنـد، در نـزد عا

در دوره مورد بحث، براى اين كه . مردم، از جايگاه شايسته و اعتبار و ارجمندى و آبرومندى باالترى برخوردارند
اى، توانايى بدنى، زيركى، مھارت در  شخص در انظار مردم به نیكى شناخته شود، بر اساس معیارھاى قبیله

ھا و افـراد از طريــق  جنگ، غنیمت جويــى، شـرافت خـانوادگى، طايفـه سود بخشـى كاال گرايـى، و دارايــى، 
ھـاى افتخـارآور و دشــمن يــا ديگـر  ايـن مقايسـه بیـن صـاحب ارزش. شــد ارزيابى مى 5انگیز اى رشك مقايسه

پیامبرصلى هللا علیه وآله بعـد از جنـگ  6.گرفت ھا داشتند، انجام مى ترى از آن ارزشاعضاى گروه كه بھره كم
بدر و كشته شدن شمار بسیارى از اشراف قريش، خطاب به يكى از ياران خويش، آنـان را ايـن گونــه توصـیف 

ترســیدى و اگــر بـه تــو فرمــان  ديــدى، مــى اشــراف قـريش از سرشناســان بودنـد، اگــر آنھـا را مـى«: فرمودنـد
ســنجیدى، كارھايــت را كوچــك  كــردى و اگــر كارھــاى خــود را بــا كارھــاى آنھــا مــى دادنــد، اطاعــت مــى مــى
آن حضرت در اين كالم، موقعیت اين طبقه و ديدگاه ساير اعضاى جامعه به آنھا را بـر اسـاس  7.»شمردى مى

 .اند الگو گرفتن از شیوه زندگى اشراف و نگاه منزلتى جامعه ترسیم كرده

  ھايى از صدر اسالم نمونه

براى فخرفروشـى، خودنمــايى و كسـب افتخـار، جبھـه ھـاى  در زمان پیامبرصلى هللا علیه وآله، بھترين مكان 
مت بود كـه از راه دادن ھزينــه جنـگ، مبـارزه و غنی ست مـى جنگ  ھـاى  آمـد و در قالـب ســروده جويـى بـه د

پرداخـت ھزينــه جنـگ بـدر از جانــب . شد حماسى، به مثابه سند افتخار قبیله و فرد افتخارآفرين، ماندگار مى
دارى كعبه و  ھاى سقايت، پرده و سخنان ابو جھل خطاب به عباس عموى پیامبر كه از منصب 8 اشراف قريش

بیانگر وجود مراتب منزلتى بیـن مـردم  9برد ، ھاى بزرگى و مجد نام مى رياست ندوه و رفاده، به عنوان نشانه
تحت تأثیر ھمین فرھنگ، سـھیل بـن عمـرو، خويشـاوند خــود را سـرزنش ) ھمسر رسول خدا(سوده . است

میرد كند كه چرا تسلیم شده در حالى كه مى مى شدن در  10.توانست با بزرگـوارى ب شته  بل از ك قزمـان ق
آيـد كـه  از سـخنان قزمـان بـر مـى 11.»ما فقط براى حفظ شخصیت و حیثیت خود جنگیديم«: جنگ اُحد گفت

عـروه بـن مسـعود، از بزرگــان و اشـراف . ھاى حاكم بر جامعه بــوده اسـت حفظ حیثیت و آبروى قبیله از ارزش
مى. كرد ھا را با معیارھاى منزلتى ارزيابى مى ثقیف، انسان خوانـد  او مسلمانان حاضر در حديبیه را اوباشــى 

مده از ثـروت و شـرافت  12.كه نه حیثیتى دارند و نه حسبى در واقـع، عـروه، حسـب و منزلـت اجتمــاعى برآ
 .دانست خانوادگى را نشانه اعتبار مى

ماعى بااليـى  خراش بـن امیـه كعـبى را كـه جايگــاه اجت یه وآلـه تصـمیم گرفـت  وقتى كه پیامبرصلى هللا عل
مردى  یه وآلـه خواسـت كـه  نداشت، براى گفت و گو با اشراف قريش بفرستد، خـراش از پیامبرصـلى هللا عل

دادند كه خراش بن امیه، مأمور  برخى از اشراف قريش حتى به خود اجازه مى. تر از او را اعزام كند بلند مرتبه
عمر بن خطاب ھم از رفتن پیش اشراف قريش امتناع كرد و عثمـان . صلى هللا علیه وآله را بكشند رسول اللَّه

اشـراف . تـر و داراى خويشــاوندان بیشـترى بــود، معرفـى كـرد بن عفان را كه به قول عمر، او در مكــه گرامــى
 13.قريش، عثمان را به دلیل برخوردارى از شرافت خانوادگى و ثروت پذيرفتند و با او به گرمى رفتار كردند

تافت و  اى، صلح حديبیه را برنمى چشمى قبیله ھاى جاھلى و چشم و ھم عمر بن خطاب با استناد به ارزش
ھـم چنیــن اســید  14.كـرد انگاشت، حتى در حقانیت دين اسالم و رسول خدا ترديد مى آن را خوارى دين مى

نامه را باج دادن به قريش تفســیر  بن حضیر و سعد بن عباده كه از اشراف مدينه بودند، با ھمین نگرش، صلح
 15.كردند مى

ھـا،  مند منطقه بودند با توجه به جايگاه و مقام خود در میـان قبیلـه يھوديان خیبر كه از اشراف مشھور و قدرت
كردند كه پیامبرصلى هللا علیه وآله با آنھـا بجنگـد، چــرا كــه آنھـا حصـارھاى بسـیار بلنــد و اسـلحه  گمان نمى

ھـا و آب  يھوديان مدينه ھم بر اين باور بودند كه خیبر دژھاى مرتفع بر قلعه كوه. فراوان و نیروى زيادى داشتند
 16.تواننـد آن را فتــح كننــد پوش حضور دارند، از ايـن رو، مســلمانان نمــى فراوان و دائمى دارد و در آن ھزار زره

ھاى خیـبر و آمـادگى آنھـا،  قريش و عموم اعراب با آگاھى از زيادى شمار يھوديـان و اسـلحه و اســتحكام دژ
 17.دانستند پیروزى خیبريان را قطعى مى

لتى آن چنـان بیـن  واكنش اشراف قريش به بانگ اذان بالل بر پشت بام كعبه نشان مى دھـد كـه مراتـب منز
اشراف نھادينه شده بود كه افرادى، مانند عكرمه بن ابى جھل، صفوان بن امیه، خالد بن اسـید، سـھیل بــن 

ـل كننـد -به زعم خودشان  -توانستند حضور فردى  عمرو و ساير اشراف نمى ّ آنـان . دون پايه را در جايگاه تحم
عصبانیتشان را از ناديده انگاشتن و رعايت نشدن سلسله مراتـب منزلـتى، در ســخنان خـود يـا بـا پوشـاندن 

یه در  19.دانستند جو مى قبیله ھوازن خود را افرادى كارآزموده و جنگ 18.دادند چھره نشان مى صفوان بــن ام
تـر از اربـاب ھوازنـى  اگر قرار باشد بنده باشم ارباب قرشـى نـزد مـن دوسـت داشـتنى: گفت جنگ حنین مى

 20.است

  چشمى مالى راھكارھاى حضرت محمدصلى هللا علیه وآله براى رفع چشم و ھم

 :اى اقدامات زير را انجام داد صلى هللا علیه وآله براى از بین بردن نگاه منزلتى و رقابت قبیله پیامبر اكرم
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اى؛ پیامبرصـلى هللا علیــه  ھاى منزلتى و قبیله گزين كردن فرھنگ برادرى و اخوت دينى به جاى ارزش جاى. 1
سبت بـه پیكـر «: وآله در سخنرانى پیش از جنگ اُحد فرمودند ھر مؤمنى نسبت به مومنان ديگر، چون سر ن

حرز بــن  21.»آيد است كه چون به درد آيد، ھمه بدن به درد مى میر تحت تأثیر ھمین تفكــر بـه م ُ مصعب بن ع
سفارش كـرد كـه  نضله كه ابو عزيز بن عمیر، برادر پدر و مادرى مصعب را در جنگ بدر به اسارت درآورده بود، 

چنین مصعب، در مقابل اعتراض برادرش ابو عزيز  ھم. تواند از او بگیرد مادرش ثروتمند است و فديه خوبى مى
قانون «) در دوران جاھلى(تر  اين در محیطى است كه كمى پیش 22.محرز، به جاى تو، برادر من است: گفت

 .خواند شد و ھیچ قرشى يا مكى، اھالى يثرب را ھم شأن و برادر خود نمى اجرا مى» ثار
ین  پیامبرصلى هللا علیه وآله و خانواده. 2 اش با ساير افراد جامعه تفاوتى نداشتند؛ در حديبیـه وقـتى ھـدايا ب

 23.مردم تقسیم شد پیامبر و ھمسرش ام سلمه، ھمانند ديگران سھم بردند
براى  جويى ارزش آفرين بود، تقسیم غنیمت اى كه غنیمت در جامعه. 3 ھا به طور مساوى و قرار دادن سـھم 

شده بـه صـاحبان  كسانى كه به دلیل ناحق گرفتــه  ھاى موجه در جنگ حضور نداشتند و برگرداندن اموال به 
عامر را كه پیامبر به آنھا  جويى بكاھد؛ عمرو بن امیه، دو نفر از يھوديان بنى توانست از اھمیت غنیمت آن، مى

شان  امان داده بود كشت و رسول خداصلى هللا علیه وآله وسايل جنگى و لباس ھاى آنھا را ھمراه خون بھاي
 24.فرستاد

كه ھـر گـاه مقـام و منزلـت طــرف قـرارداد آنھـا  بندى به پیمان؛ يكى از ويژگى پاى. 4 ھاى اشراف ايـن اسـت 
به نقـض كننـد پايین طور يـك جان . تر باشد يا آن پیمان، منافع آنھا را در معرض خطر قرار دھد، آن پیمـان را بـه 

پیامبرصلى هللا علیه وآله براى از بین بردن اين خصیصه، اين گونه عمل كرد؛ ھنگامى كــه يھوديـان و منافقـان 
بعد از شكست مسلمانان در جنگ اُحد به تضعیف روحیه آنان پرداختند، عمر بن خطاب اجازه خواست آنھـا را 

يھوديـان در ذمـه مـا ھسـتند و مـن ايشــان را «: بكشد، ولى رسول خداصلى هللا علیه وآله نپذيرفت و فرمـود
من مــى. كشم بیھوده نمى یامبرى  دھنـد نھـى  من از كشتن بیھوده كسانى كه شھادت به يگانگى خـدا و پ

 25.»ام شده
به جـاى ارزش گزين كردن ارزش جاى. 5 نوى  ھـاى مــادى؛ پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه اسـیرانى كـه  ھـاى مع

كردنـد، از جملـه آنھـا عبیـد بـن عمـرو بـن علقمـه،  توانايى پرداخت فديه نداشتند بدون دريافت فديه آزاد مــى
ّه عمرو بن عبداللَّه بن وھب بودند پیامبرصلى هللا علیه وآلــه اسـیرانى كـه قرعـه بـه . سائب بن عبید و ابو عز

ايشان تعلق گرفت در ازاى آزادى يكى از مسلمانان آزاد كردند مانند عمرو بن ابو سفیان، از اسیران جنگ بدر 
ولــى از ثروتمنــدان فديــه خودشــان و بستگانشـان را  26كه در ازاء آزادى سعد بـن نعمـان بـن اكـال آزاد شــد،

 .گرفت؛ عباس عموى پیامبر مجبور شد فديه خود و پسران برادرش را بدھد
يا  ھا به جاى طايفه ھاى فردى و ديندارى در انتصاب توجه به توانايى. 6 گرايى و در نظر گرفتن مراتب منزلـتى 

 دارايى اشخاص؛
ھاى ارزش انسـان. 7 غنى و دگرگـون كــردن معیار ھـا؛  كوشش در جھت فقرزدايى و كم كردن فاصله فقـیر و 

 .دانست حضرت محمدصلى هللا علیه وآله تقوا و علم را نشانه برترى مى

 معیار ارجمندى
 و اعتبار 

 چشم و ھمچشمى مالى 
جويى شرافت  توانايى بدنى، زيركى، مھارت در جنگ، ثروت مالى و دارايى مالى، غنیمت 

  خانوادگى، طايفه گرايى، برانگیختن رشك ديگران

مرفه  روش طبقه

شتن منصـب : ھايى،ماننـد حضور در جنگ و به دست آوردن غنیمت؛ دادن ھزينه جنـگ؛ دا
دارى، رفـادت، رياسـت نـدوه، انحصـار تجــارت، داشــتن اسـلحه  فرماندھى، سـقايت، پـرده

قريش و قبايـل معتـبر از منزلـت و مقـام  جنگى و حصار و قلعه ھاى مستحكم، افراد قبیله 
دانســتند؛  اسـرايیل بودنـد خـود را برتــر مــى يھوديــان چــون از بـنى. بــااليى برخــوردار بودنـد

گى كـه يھوديـان، قبیلــه ثقیــف و ھــوازن، مسـیحیان  برخـوردارى از تخصــص در مسـائل جن
 .نجران، يمنیان، حبشیان از آن برخوردار بودند

ــــر  ســــیره پیامب
ــرم صــلى هللا   اك

 علیه وآله 

تقسیم غنايم به طور مساوى بین قوى و ضعیف، اختصـاص سـھمى از غنـايم بـه بردگـان 
ھا توجه بـه  در جنگ و افرادى كه به دلیل موجه در جنگ حضور نداشتند، در انتصاب  حاضر

يى، اھتمــام بــه كارھــاى تولیــدى و  توانايى ھاى فردى و دينـدارى، خـوددارى از طايفــه گرا
ھـاى معنـوى بـه  گزين كردن ارزش فقرزدايى از جامعه، ترويج فرھنگ اخوت و برادرى، جاى

 .ھاى مادى، توجه به مصلحت جامعه و فرد جاى ارزش

 آيات قرآن

 دھد آياتى كه راه كار نشان مى  ھا دارد آياتى كه اشاره به اين ويژگى

آيــاتى كــه ويژگــى كفــار، منافقــان، . 2/ حشــر 
 .كند متكبران، دنیاپرستان را توصیف مى

نايم؛   ويژگــى   آياتى كه درباره تقسـیم غ
ــى ــه اســالمى م ــان و جامع ــد مؤمن   .باش

آياتى كه خداوند را مالك ھمه چیز معرفـى 
ھاى دنیوى را در  كند و اين دنیا و ارزش مى

ــل آخــرت و ارزش ــز  مقاب ھــاى اخــروى ناچی
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 27 آسايى تظاھرى تن

ھاى سـودمند اسـت نمود بارز طبقه مرفه، تـن . پـرورى يـا بـه عبــارت ديگـر، معافیــت و خـوددارى از انجـام كار
مطابق بـا (خدمات ديوانى، جنگ، ورزش و مراسم دينى : ھاى معمول و مشخص طبقه مرفه عبارتند از شغل

ماگر دارنــد نــه  انگیزه اصلى طبقه مرفه در پرداختن به اين گونه شغل). برداشت اين طبقه ھا كـه مـاھیتى يغ
ھايى كه از طريق غـارت و  غنیمت. باشد كه فقط در خور زندگى طبقه مرفه است كشى مى تولیدى، كه بھره

شـود و دورى  آورد و معیار نمايشى زندگى مرفـه محسـوب مـى آيد، به عنوان دست كشى به دست مى بھره
شود و نـیز بـا تأكیـد بــر  گزيدن از كار تولیدى، نشانه بزرگوارى، شايستگى و شرط الزم آراستگى دانسته مى

مى»ثروتمندى« منـدى ثـروت، منجــر بــه تأكیـد  تأكیـد بـر ارزش. كشـد ، فرد، موقعیت اجتماعى خود را بـه رخ 
به منظــور  آسايى تظاھرى كه وقت و تالش انسانى در آن ضـايع مـى تن. شود آسايى مى بیشتر بر تن شـود، 

سئله در جامعـه و گـروه. گیرد نمايش ثروتمندى و نیز جلب احترام ديگران صورت مى ھـاى ھمبسـته يــا  اين م
ِ جويـاى  آيد كه در آن به دلیل آشـنايى مـردم بـا يــك كوچكى به كار مى لى، شـخص ديگـر و تــأثیر شـايعات مح

شود تواند به زودى انگشـت شھرت مى شتن . نمـاى ديگــران  طبـق رســم معمــول، تولـد در خـانواده برتـر و دا
ست بـودن فــرد اسـت و مسـلّم تـرين قاعــده، رعايــت  زندگى آسوده و بركنارى از وظايف دون پايه، معیار باالد

در درك عمومى، اين وضعیت، ويژگى ذاتـى ارزش برتـرى . باشد ھا از جانب افراد فرودست مى مقررات منزلت
شناخته شده است و به ھمین سبب، حقیرزادگان عوام، سر فرود آوردن و تسلیم شـدن در برابـر فرادسـتان 

اش  گیرد كـه وظیفـه اى يا بدلى شكل مى در اين نظام منزلتى، يك طبقه مرفه حاشیه. دارند را بر خود روا مى
ست براى  خـدمت 28.انجام آسايش نیابتى به سود اعتبار طبقه مرفه واقعى يا اصـلى ا كـاران و افـرادى كـه 

 .اند پردازند، جزء اين گروه تأمین رفاه طبقه مرفه به كارھاى غیر تولیدى مى

  ھايى از صدر اسالم نمونه

ھـايى، ماننـد امـارت،  چون عباس براى تصـدى منصـب تالش اشراف خويشاوند پیامبرصلى هللا علیه وآله، ھم
آســايى  آورى زكــات، بــه عنــوان نشــانه بزرگــوارى و شايســتگى، مصــداق تـن فرمانــدھى و سرپرســتى جمــع

فضــل و (عبــاس، عمــوى پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه و ربیعــه بــن حــارث، پســران خــود . باشــد تظــاھرى مــى
صدى صــدقات نمايــد)  عبدالمطلب درخواسـت  29.را پیــش پیامبرصـلى هللا علیــه وآلــه فرسـتادند تـا آنھـا را مت

نیز ممكن است به ھمین منظور صـورت گرفتـه  30 منصب كلیددارى و سقايت از سوى عباس بن عبدالمطلب
 .باشد

  آسايى اقدامات رسول خداصلى هللا علیه وآله براى مقابله با تن

 :آسايى اين اقدامات را انجام داد صلى هللا علیه وآله براى مقابله با تن پیامبر اكرم
صب آن حضرت. 1 ھـاى بزرگـى، چـون امـارت، رياسـت، فرمانـدھى و سرپرســتى امـور  صلى هللا علیه وآله من

اقتصادى را به اشراف و خويشاوندان ثروتمند خود و به كسانى كه روحیات اشرافى و نگـاه منزلـتى داشـتند، 
را نزد پیامبر فرستادند تا آنھــا را ) فضل و عبدالمطلب(نداد؛ عباس عموى پیامبر و ربیعه بن حارث پسران خود 

عباس عموى پیامبرصلى هللا علیه وآلــه از  31.متصدى صدقات فرمايد، ولى پیامبرصلى هللا علیه وآله نپذيرفت
: پیامبرصلى هللا علیه وآله در پاســخ فرمودنـد. ايشان خواست كه منصب كلیددارى و سقايت را به او وا گذارد

 32.»اى شويد نه اين كه از آن درآمد كسب كنید گذارم كه متحمل ھزينه كارى را به شما وا مى«
ترويج و توسعه كارھاى تولیدى و عمرانى، گســترش عـدالت و توجــه بـه مالكیـت فـردى و جمعــى؛ پیامبــر . 2

ايشان بـراى ترغیـب . پرداخت صلى هللا علیه وآله در مقام حاكم جامعه اسالمى، به كارھاى تولیدى مى اكرم
ً با انجام كارھايى، مانند كلنگ زدن و جا به جا كـردن خـاك ندق ... ھـا و  مسلمانان، شخصا بـا آنھـا در حفـر خ

 33.كرد ھمكارى مى
ً كسانى كه روحیه اشرافى داشتند، زمیـن بـايرى بــود  ھديه رسول اللَّه صلى هللا علیه وآله به افراد، مخصوصا

پیامبرصلى هللا علیه وآله به حسان بن ثابـت انصـارى شـاعر كـه در . شد كه بايد به دست آن شخص آباد مى
رفتار و اشعار او روحیه اشرافى و نگاه منزلتى وجود داشت بـه ســبب عفـو صـفوان بــن معطّـل، زمیـن بـايرى 

ھا فرمانده بود از پیامبر خواست كـه محوطـه  محمد بن مسلمه كه در برخى از جنگ 34.واگذار كرد تا آباد كند
به اندازه يك تاخت اسب مال توســت «: پیامبرصلى هللا علیه وآله به او فرمود. گور برادرش را تیول او قرار دھد

پیامبرصـلى هللا علیـه وآلــه بـه دسـت  35.»جا زراعت كردى به اندازه دو تاخت اسب براى تو باشد و اگر در آن
ّه ساخت در حالى كه يارانش براى آن حضرت سـنگ مــى ضرت 36.آوردنـد خود مسجدى در لی صـلى هللا  آن ح

مـیرد مگـر ايـن كـه بــه آنچــه روزى اوسـت  ھیچ كس نمى«: علیه وآله در سخنرانى قبل از جنگ اُحد فرمودند

 .شمارد مى
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ھـر ... خدا براى شما حالل و حرام را بیان نمود... اى پسنديده اقدام كنید در طلب روزى خود به گونه... برسد
 37.»كند آبرو و دين خود را حفظ كرده است  كسى امور ناپسند را ترك

 38 مصرف تظاھرى

مايش دادن  مند وسیله كاالھاى ارزش) مصرف آشكار يا اسراف(مصرف نمايان  اى است براى كسب اعتبار و ن
نامـى  تـر، نشــانه خـوش گرايى و مصـرف افـزون تر كه در آن ولخرجى و تجمل مندى در اجتماعات گسترده ثروت

بھـا بـوده  ھـاى گــران ھـاى پرھزينـه و ھديـه مصرف تظاھرى و نمايشى، ركـن اصـلى پــذيرايى.  بیشترى است
كسانى كه از لحاظ ريشه خانوادگـى . بندى سازمان يافته در درون طبقه مرفه وجود دارد يك نظام رتبه. است

ظر جايگــاه،  يا از نظر مالى و يا ھر دو، در باالترين درجه از سلسله مراتب طبقه مرفه و ثروتمند قرار دارند از ن
ھـا، بــه ويــژه شـريف زادگـان  اين پـايین مرتبــه. برتر از كسانى ھستند كه دارايى و شرافت ارثى كمترى دارند

يا آنان كه در حاشیه اين طبقه قرار دارند، خود را به وسیله يك نظام وابســتگى و ) داراى نژاد مرفه(مرفهِ ندار 
به ولـى نعمـت خـود، اعتبــار و رفـاه  پروردگى به اعضاى برتر طبقه پیوند مـى نمك زننـد و از طريـق وابسـتگى 

انـد،  كنند آنھا نديمان و مالزمان ارباب ھستند و چون نماد مرتبه واالى ولى نعمت خـويش بیشترى فراھم مى
. شــوند آيند و از سوى او تغذيه و پشتیبانى مــى كران او به شمار مى از اين رو، مصرف كننده نیابتى ثروت بى

سران،  بسیارى از اين افراد و ديگر اشراف پايین مرتبه تر، به نوبه خـود مصـرف كننـدگان نیـابتى دارنـد كـه ھم
كاران و مالزمان آنھا ھستند و وظايفى، چون جنگیدن، امور حكومتى، شـكار كــردن، مواظبـت   فرزندان، خدمت

 39.دھند از اسلحه و ساز و برگ جنگ و مانند آن را براى طبقه مرفه انجام مى

  ھايى از صدر اسالم نمونه

شد، پرداخــت  اى كه براى آزادى قريشیان داده مى مند مكه، باالترين فديه مادر ابو عزيز بن عمیر، از زنان ثروت
شود ين عمــل مـى يكـى از ھـدف 40.تا پسرش كه از اسیران بـدر بـود، آزاد  توانســت نمــايش ثـروت و  ھــاى ا

دانى  مى«: گويد صفوان بن امیه كه از اشراف قريش بود، خطاب به عمیر بن وھب مى. توانمندى مالى باشد
ید مـى. »كه در تمام مكه مردى مانند من در گشايش و فراخى نسبت به اھل و عیال نیست  41.كنــد و او تأي

اشـراف قـريش در راه بـدر . اى براى نمـايش توانـايى مـالى اســت در اين نگرش، رسیدگى به خانواده وسیله
رسد اشراف بـراى بــه رخ كشــیدن ثــروت و توانـايى مــالى خـود بـه  به نظر مى 42.دار اطعام سپاه بودند عھده

ھايشـان،  زدنـد و زن ھنگـام تــرك مدينـه، مـردان يھــودى بــنى نظـیر دف و نـى مـى. پرداختنـد تجھیز سپاه مى
ً و بدون ترس نشان مــى يكــى از داليــل ايـن رفتــار يھوديـان،  43.دادنـد زيورآالت زرين و گران قیمت خود را عمدا

نان بیـن  نمايش ثروت بار آ مندى و توانمندى مالى و فخرفروشى به مردم مدينه بود كه موجــب بـاال رفتـن اعت

ــــــــــــار  معی
ارجمنــدى و 

 اعتبار

 تظاھر به تن آسايى
ھـاى  پیرايه  نمايش ثروت و قدرت با -پرھیز از كارھاى تولیدى و سودمند و كوچك شمردن آن  

معمـول طبقـه   ھـاى شــغل -برخوردارى از زندگى آسوده  -تجملى و دورى از وظايف دون پايه 
ــنى : مرفــه انگــیزه اصــلى در پــرداختن بــه ايــن  -خــدمات ديوانــى؛ جنــگ، ورزش و مراســم دي

قت و تـالش انســانى بــراى نمايـش  -كشــى اسـت  مشاغل، يغمــاگرى و بھـره ضـايع كـردن و
  ثروتمندى و توانايى مالى

  روش طبقــه
 مرفه 

چون عباس براى تصدى مناصبى، مانند امارت، فرماندھى  تالش اشراف خويشاوند پیامبر، ھم
 .ابوسفیان، خالد بن ولید: طلبى در افرادى، مانند آورى زكات؛ روحیه رياست و سرپرستى جمع

ســـــــــــیره 
  اكـرم   پیامبر

صـــــلى هللا 
 علیه وآله 

 سیره عملى پیامبر  سیره نظرى پیامبر
: ھايى، مانند  پیامبرصلى هللا علیه وآله منصب

ــع امــارت، فرمانــدھى آورى  و سرپرســتى جم
ــنى ــراف ب ــه اش ــات را ب ــه زك ــم ندادندب    ھاش

بود،  كه  افرادى  شرافى در آنھـا قـوى  روحیه ا
ھاى  -دادند تا آبـاد كننــد  زمین باير مى بـه كار

ـــت ـــدى اھمی ـــى ي دادنـــد در دادن امـــارت،  م
فرماندھى و رياست، به توانايى فـردى توجـه 

 .داشت

دادنــد در  مـى به كارھاى يدى اھمیت -آباد كنند 
دادن امارت، فرمانــدھى و رياســت، بـه توانايـى 

 .فردى توجه داشت
 
 
 

  

 آيات قرآن

 دھد آياتى كه راه كار نشان مى  ھا دارد آياتى كه اشاره به اين ويژگى
طاغوت  ھــا، مــأل، مترفـان،  آيـاتى كــه ويژگـى 

ــتان را  ــبران و دنیاپرس ــافران، منافقــان، متك ك
 .كند توصیف مى

 -پـردازد  آياتى كه به ھدف آفرينش انسان مـى 
عمـل   آياتى كه به رابطه دنیـا و آخـرت و نقـش

 .آيات مربوط به رزق و روزى -پردازد  مى انسان
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ً منافقان شد  .مردم، مخصوصا
ه در جاھلیت اين گونه ترسیم مى سعد بن معاذ، رابطه مردم مدينه را با قبايل غطفان و بنى ّ كند كه آنھا يــا  مر

يعنى از نظر سلسله مراتب منزلتى،  44كردند؛ خريدند يا اھل يثرب آنان را میھمان مى از اھل مدينه خرما مى
سعود  رابطه. پروردگى و وابستگى بود ھا با مردم مدينه، رابطه نمك رابطه اعضاى اين قبیله اى كه عروه بـن م

پروردگى است و بیانگر وجود سلسله مراتب منزلتى در رابطه او و قريش  كند ھم رابطه نمك به آن اشاره مى
شراف كه در آن، قريش ولى نعمت انـد، در برابـر اشـراف قـريش، مصــرف  اند و عروه و فرزندان او با اين كـه از ا

مگر نه اين است كه شــما بــه منزلـه ! اى گروه قريش«: گويد آيند؛ آنجا كه مى كنندگان نیابتى به حساب مى
پدر و من به منزله فرزندم و مگر من نبودم كه تمام اھل عكاظ را براى يارى شما دعوت كـردم؟ و چــون آنھـا از 

ً با فرزندان و كسانى كه از من اطاعت مى شما  پذيرش تقاضاى من خوددارى كردند، شخصا به يـارى  كردند، 
زھره از بــدر  اى برخوردار بود به بھانه اين كه بنى زھره از برترى قبیله ابوسفیان كه نسبت به بنى 45»نیامدم؟
بھـترين ھديـه ) پادشاه حبشـه(عمروعاص به نجاشى  46.كرد  زھره امتناع مى اند، از دادن اموال بنى برگشته

سیله، سرسـپردگى خـود را بـه او اعـالم  47.كند را ھديه مى) پوست دباغى شده(سرزمین خود  تـا بــدين و
 .كند

ھايى كرد  ھاى بسیارى را صرف پذيرايى از گروه بنا بر گزارش تاريخ، قريش با ترتیب دادن يك میھمانى، ھزينه
ھاى اطعام در چھار محل گسترده شــد و در دارالنـدوه،  كه دور ايشان جمع شده بودند؛ بر اين اساس، سفره

ويطـب بـن  جماعت خودشان و در خانه ُ مرو، عكرمـه بـن ابـى جھــل و ح ــه، سـھیل بـن ع ّ ھاى صـفوان بـن امی
ّى، ساير مردم پذيرايى شدند ھـا الزم بــود مراتـب منزلتــى  رسـد كـه در ايـن میھمــانى به نظر مــى 48.عبدالعز

ً، اين برنامه  .شد ھا، با ھدف كسب افتخار و احترام از طريق مصرف تظاھرى برگزار مى رعايت شود و اساسا
نوان نمونـه، مـى شھرت بعضى از وسايل و زيورآالت اشراف، نشانه تـوان بـه  اى از مصرف تظاھرى بـود؛ بـه ع

 49.شتر ابو جھل كه شترى گزيده و مھرى بود، اشاره كرد، قريش حاضر بـود در مقابـل آن، صــد ناقــه بــپردازد
یق كـه  50.شمشیر ابى الحقیق يھودى نیز از شمشیرھاى مشھور بـود يور خانـدان ابــى الحق گنجینـه زر و ز

ختر غیــالن  51شد، ھاى مكه كرايه داده مى معموالً در عروسى و نیز زيورآالت فارعه، دختر خزاعى يا باديـه، د
 52.گونه بوده است كه از زنان قبیله ثقیف بودند، اين

  اقدامات پیامبرصلى هللا علیه وآله براى مقابله با مصرف تظاھرى

صرف  گرايى را امرى مذموم مى حضرت محمدصلى هللا علیه وآله، اسراف و تجمل دانست و براى مقابله بــا م
 :تظاھرى اين كارھا را انجام دادند

گرايـى در گفتــار و عمـل؛ پیامبرصـلى هللا علیــه وآلـه در زندگـى  زيستى و نفى اسراف و تجمل ترويج ساده. 1
ھاى آن حضرت به پیروان خــويش، بـر مبنـاى يـك توصـیه  يكى از توصیه. شخصى خود مراقب بود اسراف نكند

 .گرايى خوددارى كنند قرآنى، اين بود كه اسراف نكنند و از تجمل
گرى، چون ھديه و میھمانى دادن؛ پیامبرصلى هللا علیه وآله ھديه مشــركان را  مقابله با نمادھاى اشرافى. 2

ھم عصـر خـود ھديــه نفرســتاد نمــى شاھان و اشــراف  یچ يـك از پاد آن حضـرت، در ھیــچ . پـذيرفت و بــراى ھ
نیز حضـور نداشــتند اى از زندگانى خويش مھمانى مرحله . ھاى تجملى برگزار نكردند و در ايــن گونـه مراسـم 

مـن : پس از آن كه ابو براء عامر بن مالك بن جعفر براى آن حضرت دو اسب و دو ناقه ھديه آورد، پیامبر فرمـود
 53.پذيرم ھديه مشرك را نمى

اى سـاخت، رســول  ھاى مجلل؛ عباس عموى پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه حجــره جلوگیرى از ساختن خانه. 3
عباس خواست معادل ارزش آن را در راه خدا بدھد، اما . آن را ويران كن:  خداصلى هللا علیه وآله به او فرمودند

 54.پیامبرصلى هللا علیه وآله تأكید كردند كه آن را ويران سازد
فراد نـو كیســه(پیامبرصلى هللا علیه وآله، براى جلوگیرى از تشكیل طبقه اشراف جديد . 4 در ) نوآمـدگان يـا ا

كردند كه در مسیر اشراف قدم نگذارند؛ پیامبر ھنگام آمـادگى بـراى  جامعه اسالمى، به فقیران سفارش مى
خانواده اى ابـو «: اش را نداشــت، فرمـود جنگ خیبر به ابو عبس بن جبر كه فقیر بود و زاد و توشه راه و خـرج 

عبس تو و ديگر ياران فقیرت اگر سالمت باشید و كمى زنده بمانید، مالتان زياد خواھد شد و آن چه كه بـراى 
 55.»شود و اين به سود شما نیست ھاى شما زياد مى گذاريد فراوان شود، پول و برده اھل خود باقى مى

رســول خداصـلى هللا علیـه وآلــه بـا . ھا؛ در نگرش جاھلى، زن زندگى نیابتى داشت تغییر نگرش درباره زن. 5
حضـور فعـال ھمسـران پیـامبر، حضـرت . ھـا را متحــول كـرد بیان جايگاه واقعى زن و ارزش دادن بــه او، نگـرش

سى، اقتصـادى و فرھنگــى دلیـل ايــن  عصر او در فعالیت علیھا السالم و زنان ھم فاطمه ماعى، سیا ھاى اجت
 .مدعاست

ھـا و سـاير امـور؛ وســايل و ابــزار  ھا، مجازات ھا، واگذارى منصب توجه نكردن به مراتب منزلتى در معاشرت. 6
جه  سته، مـورد تو زندگى افراد سرشناس به دلیل گران قیمت بودن آنھا و نیز تعلق داشتن بـه اشـخاص برج

شى،  معموالً كسانى كه مـى. خاص ديگران است خواھنـد مقـام و مرتبــه خــود را نشـان دھنـد بـراى فخرفرو
تـوان بـه شـتر ابـو جھـل  به عنوان نمونه، مـى. كنند اقدام به خريد اجناس به قیمتى فراتر از ارزش واقعى مى

. اشاره كرد كه به قول واقدى، شترى گزيده و مھرى بود كه در جنگ بدر نصیب پیامبرصلى هللا علیه وآله شد
پذيرفت و عاقبـت، آن شـتر از  قريش حاضر بود در مقابل آن، صد ناقه بپردازد، ولى پیامبرصلى هللا علیه وآله ن
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ّه قربانى شد  .طرف ھفت نفر در حديبی

  

  لباس؛ نمودى از فرھنگ توانگرى

ندگى خـود بكاھنــد  دارد تا از راحتى و ضرورت تھیه لباس بیش از ديگر كاالھاى مصرفى، مردم را وا مى ھاى ز
به عنـوان گواھـى بــر توانـايى در . چه را كه حد مطلوب مصرف تظاھرى است فراھم آورند تا آن كاركرد لباس، 

 :صرف ھزينه و اعتبارآورى سه ويژگى دارد
قانون ضايع كردن . اصل كلى ضايع كردن تظاھرى، ھنجار مسلط و مستولى بر شیوه لباس پوشیدن است. 1

موجب افزايش اھمیت مصرف لباس ) گرايى تجمل(با شكل دادن قانون سلیقه و آراستگى ) اسراف(تظاھرى 
ندى . شود مى و خريدار لباس براى سازگارى با عـرف رايــج و ھمـاھنگى بـا اسـتاندارد معتــبر سـلیقه و آبروم

 .كند اقدام به تھیه لباس مى
ّل مى. 2 لباس بايد نشان دھد كه پوشنده . است) تظاھرى(آسايى نمايان  باشد، تن اصل دوم كه تابع اصل او

 .آن نیاز به اشتغال در ھیچ نوع كار تولیدى ندارد
پاگیر بــودن بايــد بـا آخـرين پسـند روز مطابقـت كنـد لباس، عالوه بر گران. 3 در آن دوره . بھـا بـودن و دســت و 

) مصرف تظــاھرى(آمدند و صاحب خود نبودند، ولخرجى  اقتصادى كه زنان ھنوز جزو اموال مردان به شمار مى
 56.آسايى تظاھرى زنان از خدمات الزامى آنان بود كه اعتبار بیشتر مردان را در پى داشت و تن

  ھايى از صدر اسالم نمونه

ايـن  57.رفـت پوشید و با تكبر و غرور راه مـى ھاى بلند مى مالك بن عوف، سرور و فرمانده قبیله ھوازن، لباس
ترك مدينـه،  گفتـه شــده اســت كـه زنــان يھــود بـنى. نوع پوشش نشانه شــرافت و بزرگـى بـود نضـیر ھنگــام 

نوع پوشـش  58.ھاى سرخ و سبز بر تن داشتند ھاى خز به رنگ ھاى حرير و ديبا پوشیده بودند و قطیفه لباس
 .آنھا بر كسانى كه شاھد خروج آنان بودند، به خصوص منافقان تأثیر زيادى داشت

  صلى هللا علیه وآله اقدامات پیامبر اكرم

طرف ديگـر؛ . 1 نو از  جود داشــتن لبـاس  منع لباس تجملى از يك طرف و جلوگیرى از پوشیدن لباس پاره بـا و
ھـايى كـه  لباس -داد  پوشیدند تذكر مى مندان را مى ھاى مخصوص اشراف و ثروت پیامبر به كسانى كه لباس

ھـا  آن لبــاس -قسمتى از آن روى زمین كشیده شود يا آستین گشاد داشته باشد يا زر و زيور داشـته باشـد 

ـــــــــــار   معی
ارجمنـــدى و 

 اعتبار 

 مصرف تظاھرى
  ھــاى ھـاى گرانبھـا و پـذيرايى عـرف ھديـه -مند نشانه بزرگوارى  مصرف نمايان كاالھاى ارزش

بنـدى  ايجـاد نظـام رتبــه -ضايع كردن كاالھا براى نمايش ثروتمندى و توانـايى مـالى  -پرھزينه 
صرف نیـابتى  پروردگى و تـن ايجاد نظام وابستگى و نمك -سازمان يافته موروثى   -آسـايى و م

 .آسايى تظاھرى از خدمات الزامى زنان مصرف و تن

روش   
 مرفه طبقه

ھـاى قیمــتى در ابــزار جنگــى؛ كشــتن  ھاى مجلل؛ به كار بردن سـنگ رباخوارى؛ ساختن خانه
شتر و مھمانى دادن؛ شعر گفتن؛ ھزينه كردن براى جنگ؛ ھديه كردن شتر و اموال گرانبھا به 

ى قــريش توسـط سـران قبايـل ديگـر؛ دادن ھديـه بـه اشـراف حبشـه؛ وســايل و  ســران قبیلـه
 .زيورآالت مشھور اشراف

ـــــــــــیره  س
ــــــــــامبر   پی

صـــلى  اكـــرم
هللا علیـــــــه 

 وآله 

 سیره عملى پیامبر سیره نظرى پیامبر 

ھـاى  تاكستان خراب كردن نھى از اسراف فرمان 
  اشــراف طــايف؛ نفــى ربــا؛جلوگیرى از ســاختن

  زيسـتى؛  ھاى مجلل؛ترويج فرھنـگ سـاده خانه
 به زنان مقابله با تظاھرات اشرافى؛ تغییر نگرش

خـــــــراب  نھـــــــى از اســـــــراف فرمــــــــان 
ھــاى در معاشــرت بــا مــردم و  تاكســتان كــردن

مجازات و دادن مناصـب، بـه سلسـله مراتـب 
 كرد منزلتى توجه نمى

  

 آيات قرآن 

 دھد آياتى كه راه كار نشان مى ھا دارد  آياتى كه اشاره به اين ويژگى 
انمـا   و ال تكونوا كالذين خرجوا من ديارھم بطـر 

ــنى  )8/28(امــوالكم و اوالدكــم فتنــه  نضــیر در  ب
 . 23/ سوره حشر؛ زخرف 

  

آيــات   )8/28(انمــا امــوالكم و اوالدكــم فتنــه  
 . بسیارى از سوره زخرف
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پاره نوعـى اظھـار حقـارت و نـدارى . شد موجب تفاخر پوشنده آن و تحقیر سايرين مى پوشیدن لباس كھنه و 
پیراھن را بـه انــدازه حـدود انگشــت. بود ستین  ھايــش  عالء بن حضرمى پیراھنى آستین بلند پوشیده بـود، آ

: پیامبرصلى هللا علیه وآله بر تن عبداللَّه بن عمرو بن العاص دو جامه به رنگ سرخ ديد، فرمود 59.كوتاه كردند
يكى از ياران پیامبرصلى هللا علیه وآله با وجود داشتن دو دست لباس  60.اين جامه كافران است، بر تن مكن

حضرت از او خواستند كه لبـاس نـوى خـود را بپوشـد و وقـتى پوشــید، . اى كھنه و پاره به تن داشت نو، جامه
 61آيا اين طور بھتر نیست؟: فرمودند

قیمـت خويــش  لباس رسول خداصلى هللا علیه وآله بسیار ساده بود؛ پیامبرصلى هللا علیه وآله لباس گـران. 2
 .را به اسامه بن زيد كه جوان بود دادند و خودشان لباس ارزان قیمت پوشیدند

  

 62 كارى محافظه

گیرى از كار تولیدى چنــان نمـود آشــكارى دارد  كارى ھمراه با كناره اين محافظه. كار است طبقه مرفه، محافظه
طبقـه مرفـه بــه حفـظ وضـع موجـود . شـود كــار شــناخته مــى كه حتى نشـانه محــترم بـودن شـخص محافظـه

كارى يـا واپســگرايى در سـاختار اجتمـاعى اسـت عالقه تـرك ھـر روش و راه و . مند و عامل و محرك محافظه 
بارت. شود رو مى رسم پذيرفته شده زندگى با مخالفت اين طبقه روبه آمـیز ھـر  ھـاى مبالغـه پـردازى آنان بـا ع

. كننـد نوآورى و تغییر را موجب ايجاد آشوب در جامعه، واژگونى اخالق و بر ھم زدن نظم طبیعت معرفـى مــى
كشاند، زيرا امكانـات مصــرف و زيسـتن را بـر  كارى مى تر جامعه را به محافظه اعمال طبقه مرفه، طبقات پايین

شند آنھا تنگ مى یب، طبقـه مرفـه، از سـه . كند تا توانايى پذيرش راه و روش جديد را نداشــته با ين ترت بـه ا
از راه الگــوى . 2. ايســتايى كامــل خــود طبقــه. 1: بــرد طريــق بــراى جلوگــیرى از توســعه فرھنگــى بھــره مــى

به طور غیر مستقیم از طريق نظام توزيع . 3. كارى و محافظه) رقابت منزلتى(سرمشقى ضايع كردن تظاھرى 
 63.گاه اين نھاد است نابرابر ثروت و معاش كه تكیه

  ھايى از صدر اسالم نمونه

سالگى با اشعار خود مردم را به دشــمنى  120عمرو بن عوف به نام ابو عفك، در  خورده از بنى پیرمردى سال
مدت زيادى زنـدگى كـردم و «: كرد كارى دعوت مى  او با اشعار خود مردم را به محافظه. انگیخت با پیامبر برمى

يدم، سـوارى كـه بـه  ھیــچ خانــه و مجمعـى را خردمنــدتر و فريـادرس تــر از قـوم خـود، بــراى فريـاد خواھـى ند
سراغشان آمد، به اسم حالل و حرام ايشان را متفرق و پراكنده ساخت، اگر قرار بود بــه پادشـاھى و نصـرت 

كعب بن اشرف، شاعر يھودى نیز پیامبرصلى هللا علیـه  64.»كرديد را پیروى مى» تبع«واقعى برسید حق بود 
ھـاى او  سـروده. شـوراند كرد و در اشعار خود قريش را بر ضد مسلمانان مى وآله و اصحاب ايشان را ھجو مى
امروز دل زمین بھتر از روى آن است؛ ايـن «: كرد كارى را بین مردم تقويت مى پس از جنگ بدر، روحیه محافظه

عرب و اھـل منطقــه حـرم و مكــان امـن ھســتند  65.كشتگان ھمه از اشــراف و سـروران مـردم و پادشـاھان 
سخنان ابو سفیان بعد از پیروزى در جنگ اُحد مبنى بر اين كه ھبل دوباره مقام خود را يافت و ارجمند شـد و 

َّى ز ُ َّى  آنھا ع ز ُ براى مقابلــه بــا  نوعى تبلیغ سنت 66ندارند،  دارند، اما مسلمانان ع ھا و رسوم پیشــین بــود كـه 

معیــــــــــــــار  
ارجمنــــــدى و 

 اعتبار

 لباس نمودى از فرھنگ توانگرى
آسـايى  اصـل تــن  مصـرف لبـاس گرانبھـا= قـانون سـلیقه و آراسـتگى = قانون ضايع كردن  

باس كشیشـى  پوشنده لباس، كار تولیدى نمى= تظاھرى  كند لباس خدمتكاران و زنــان و ل
ولخرجى و صـرف ھزينــه بیشـتر از جانـب زن . بیانگر منزلت بردگى و زندگى نیابتى آنھاست

 .اعتبارآورى بیشتر= خانواده 

روش 
 مرفه طبقه

ھــايى بــا  شــد يــا لبــاس ھــايى كــه قســمتى از آن روى زمیــن كشــیده مــى پوشــیدن لبــاس
 -استفاده از زر و زيـور در لبــاس مـردان و زنـان ثروتمنــد  -ھاى بلند نشانه بزرگى بود  آستین
 .ھاى اشراف با توجه به مقام و منزلت اجتماعى و منصب آنھا متفاوت بود لباس

ــیره پیامبــر  س
صـلى هللا  اكرم

 علیه وآله 

 سیره عملى پیامبر سیره نظرى پیامبر 
بريــــدن  -نمــــا  منــــع پوشـــیدن لبــــاس تــــن

ھـا منـع پوشــیدن  آسـتین آويزان  ھاى قسمت
ترغیب افـراد بـه پوشـیدن   تجملى ھاى لباس

لبــاس نــو بــه جــاى كھنــه در صــورت داشــتن 
پوشیدن لباس گران و تجملى  -لباس بیشتر 

 .براى جوانان اشكال نداشت

  ھاى پیامبر با لباس ساير افراد تفـاوتى لباس 
  داد به پاكیزگى لبــاس اھمیـت مـى -نداشت 

ــى ــاس ارزان قیمــت را خــود برم و    داشــت لب
و   قیمـت يــا تجملـى را بـه اسـامه لباس گران
 .داد تر مى افراد جوان
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نضـیر بــراى جلوگـیرى از  كنانه بـن صـويراء از يھـود بـنى. گرفت انديشه جديد و با ھدف واپسگرايى صورت مى
كنانه بن صـويراء بـا  67.كند كه اموال و ثروتشان مايه شرف آنھاست شكنى آنان به اين نكته اشاره مى پیمان

وجود آن كه به درستى سخنان پیامبرصلى هللا علیه وآله يقیــن داشـت از تــرس ايـن كـه قـومش آبـروى او را 
 68.ببرند و دخترش شعثاء را شماتت كنند، اسالم را نپذيرفت

ھاى مادى، امنیت اشراف را در پى دارد و از دست دادن يا به خطر افتـادن آن ســبب احسـاس  ثروت و دارايى
ست مسـلمانان، واكنش يھوديان بنى. شود تابى مى ناامنى و بى ين  69نضیر به قطع درختـان خرمــا بــه د از ا

نضیر ھنگام ترك مدينـه و انــدوه   سخنان و اظھار نظرھاى ياران پیامبرصلى هللا علیه وآله درباره بنى. نوع است
ضعیف  70.منافقان، نشان دھنده تأثیر زياد آنھا بر اھالى آن جاسـت سخت بـه ت اشـراف، معمــوالً در شـرايط 

ّ بـن سـلول كـه از . پردازنـد روحیه توده مردم، يادآورى گذشته و ايجـاد رعــب و وحشــت مــى بى بن اُ ه  عبداللـَّ
ھاى عزيز بـا  كار مدينه بود، از مجادله كوچك مھاجر و انصار بھره گرفت و با بیان اين كه انسان اشراف محافظه

يا يكى از منافقـان بـه نـام  71 رسیدن به مدينه، افراد خوار را از آن بیرون خواھند كرد، به تحريك انصار پرداخت
مى: پرسد  زيد بن لصیت در پى گم شدن شتر پیامبرصلى هللا علیه وآله مى دھـد كـه  مگر خداوند به او خبر ن

ّ بن اخطب از اشراف بانفوذ يھــود بــنى 72اش كجاست؟ ناقه چـون ابـو جھـل، در پـى رياسـت و  نضـیر ھــم حى
یل برتـرى بـنى كعب بن اسد، رئیس قبیله بنى. فرماندھى بود ّ بـن  قريظه، به دل نضـیر، تســلیم سـخنان حـى

دانستند محمدصلى هللا  يھود بنى قريظه با وجود اين كه مى 73.اخطب شد و پیمان خود را با پیامبر شكست
عراب بـا ايــن بھانـه كــه چـرا پیــامبر از بـنى اسـرائیل  علیه وآله فرستاده خداست، اما رشك و حسد آنھـا بـه ا

مصطلق، پذيرش اسالم را به اسالم آوردن قوم  يكى از افراد بنى 74.نیست، مانع از آن شد كه اسالم بیاورند
 75.خود منوط كرد

معموالً مواد آنھا بر اساس تأمین منافـع . برند ھا براى اعمال قدرت بھره مى نامه ھا و صلح نامه اشراف از پیمان
ھـاى  در پیمان صلح حديبیه كــه بــر اسـاس ارزش. شود و اھداف اشراف و كسب اعتبار بیشتر آنان تنظیم مى

نامـه  مورد نظر قريش تنظیم شده بود، اين امر كامالً مشھود است، به طورى كـه يـاران پیــامبر بـه مـواد صـلح
 :نامه از اين قرار است مفاد پیمان. اعتراض كردند

اند و صلح كردند كـه  باسمك اللّھم، اين پیمان صلحى است كه محمد پسر عبداللَّه و سھیل بن عمرو بسته«
به يـك جنگ تا ده سال متوقف باشد، در آن مدت مردم در امان باشند و مزاحم يك ديگـر خیانـت  ديگر نشوند و 

شند نكنند و سرقت و غـارتى انجـام ندھنـد و كـارى بــه يـك ھـر كـس كـه بخواھـد بـه ديـن . ديگـر نداشـته با
ھر فردى از قريش كـه بــدون اجـازه ولـى . محمدصلى هللا علیه وآله يا به آيین و پیمان قريش درآيد، آزاد باشد

نده شــود، ]  ولى[او را برگرداند ] ايشان بايد[خود پیش محمد بیايد  اگر كسى از يــاران محمـد بـه قـريش پناھ
محمد امسال برگردد و سال آينده ھمراه ياران خود بازگردد و فقط سه روز اقامت كند و . او را برنگردانند] آنھا[

ست ھمـراه نیـاورد و شمشـیرھا بايـد در غـالف  ھیچ اسلحه سافر ضـرورى ا اى، جز ھمان مقدار كه بـراى م
 76.»باشد

جاى » باسمك اللّھـم«گزين كردن عبارت  نامه، جاى در اين صلح. 1 َّحیم«بــه  نوعــى » بسـم اللَّــه الـرحمن الـر
یل منافـات نداشــتن آن بـا  واپسگرايى است كه سھیل بر آن اصرار مى ورزد و پیامبرصلى هللا علیه وآله بــه دل

 77.كند پذيرد و قرآن كريم، عمل رسول خداصلى هللا علیه وآله را تأيید مى ھاى اسالمى مى آموزه
سـھیل . نامه تقدم نام پیامبرصلى هللا علیه وآله به دلیل شرافت خـانوادگى آن حضـرت اسـت در اين پیمان. 2

 .ترى قرار داشت بن عمرو، از اين نظر در مرتبه پايین
ھر كس از قريش كه بدون اجازه ولى خود پیش محمد بیايد او را برگرداند و اگـر كسـى «نامه  اين بند صلح. 3

جويى و امتیازخواھى اشـراف قريـش  نشانه برترى. »از اصحاب محمد به قريش پناھنده شود، او را برنگردانند
 .است

محمد امسال برگـردد و سـال آينـده ھمـراه يـاران خـود بـازگردد و فقـط سـه روز «نامه  بندھاى پايانى صلح. 4
اى، جز ھمان مقدار كه براى مسافر ضرورى است ھمراه نیـاورد و شمشـیرھا بايـد  اقامت كند و ھیچ اسلحه

قوانین در جھـت  بیانگر بھره. »در غالف باشد گیرى قريش از موقعیـت خــويش بــه سـبب وجـود كعبـه و وضـع 
 .كسب منافع و به دست آوردن اعتبار و احترام بیشتر است

عمروعاص بعد از مشورت با نجاشى، پادشاه حبشه، كه نسبت به او و ساير اشراف قريش، مرتبــه منزلتـى 
خود  78.باالترى داشت، به اسالم گرويد بدالمطلب دربـاره علـت اســالم نیـاوردن  ابو سفیان بـن حـارث بـن ع

ديـدم مــردم  كـردم و مـى چه كنم كه من در میان مردمى به ظاھر خردمند و بلند انديشه زندگى مـى«: گفت
رفتـم و چـون اشـخاص  رفتند، مــى كنند و به ھر راھى كه مى گرانمايه در پناه عقل و انديشه خود زندگى مى

پدران خـود خشـم  خورده از محمد كناره شريف و سال گیرى كردند و خدايان خود را يارى دادند و به خاطر دين 
كـارى آنھـا در  در اين سـخنان، ايســتايى طبقـه اشــراف و محافظــه 79.»گرفتند، ما ھم از ايشان پیروى كرديم

نه سـاير اعضــاء از روش اشــراف طبقـه بــاالتر و  رابطه با دين محمدصـلى هللا علیــه وآلــه و نــیز پـیروى كوركورا
 .شود تر به وضوح ديده مى مسن

يك روز را آن جـا مـى ذات انواط درخت بزرگى بود كه مردم دوره جاھلى براى آن قربانى مـى . ماندنـد كردنــد و 
گروھى از ياران پیامبرصلى هللا علیه وآله از او خواستند كه درختى مثل درخت ذات انواط بر بر ايشـان تعییــن 

كـه از لحــاظ  -ھنگامى كه عروه بن مسعود . توان نوعى واپسگرايى قلمداد كرد اين درخواست را مى  80.كند
مت -نسب و مال و طرفدار، در میان مردم طائف برترى داشت  به او تھ ھـاى نــاروا زدنـد و او را  مسلمان شد 
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یف بـود، او را كشـت سرانجام يكى از افراد قـومش، كـه از ھــم. اھل تزوير خواندند ايـن اقــدام،  81.پیمانـان ثق
ھا را حــتى از جانــب  ھاى جاھلى بین آنھاست به طورى كه تغییر آن ارزش دار بودن ارزش نشان دھنده ريشه

سبك . كردند شخصیت واال مقامى چون عروه، تحمل نمى رفتار نمايندگان ثقیف در مدينـه، نمونـه روشــنى از 
اى جز پذيرش اسـالم نداشـتند، چـرا كـه ديـن محمدصــلى هللا  به اعتراف خودشان چاره. زندگى اشرافى بود

 82.اى محصور بودند علیه وآله گسترش يافته بود و آنھا در گوشه
كردنـد و  پرسـتى و شـرك بــود، بھـتر از ديـن اسـالم ارزيـابى مــى يھوديان، آيین ابو سفیان و قريش را كـه بـت

دارنـد و  محمدصلى هللا علیه وآله بھترند، چون خانه كعبه را گرامى مـى]  حضرت[اشراف قريش از : گفتند مى
مى بر سقايت حاجیان اقـدام و شــتران پـروار را قربــانى مــى پرسـتیدند،  كننـد و ھمــان چــیزى كـه پدرانشـان 

 83.پرستند، پس آنھا به حق سزاوارترند تا او مى

  كارى اقدامات رسول خداصلى هللا علیه وآله براى مقابله با محافظه

نفى سنن جاھلى و تنظیم قوانین بر مبناى برابرى؛ حضرت محمدصلى هللا علیه وآله در آخـرين حـج خـود . 1
ھاى نفوذ روحیه اشرافى و راھكارھاى مـورد  مندى تمام، راه ايشان با ھوش 84.ھايشان را بیان كردند دغدغه

زد كردنــد و بــه مقابلــه بــا آن  توجــه اشــراف بــراى واپســگرايى و بازگشــت بــه گذشــته را شناســايى و گــوش
كنند كه جان و مال مسلمانان محترم و رباھاى جاھلیــت ملغـى  پرداختند؛ پیامبرصلى هللا علیه وآله تأكید مى

كـه نخسـتین خـون  -) عامر بن ربیعه بـن حــارث(اش  و خون عموزاده) عباس(است بنابراين، رباھاى عمويش 
به سـنن جـاھلى و بھانــه ريخته شده در جاھلیت بود باطل مى یب راه بازگشـت  جويـى را  باشند و بــدين ترت

ھاى حرام و مشخص كـردن حـدود الھـى جلــوى ســوء  صلى هللا علیه وآله با تعیین كردن ماه حضرت. بندد مى
پیامبرصلى هللا علیه وآله با معرفى كتاب اللَّه به عنوان مرجـع، از بازگشـت . گیرند ھاى اشراف را مى استفاده

دھند و با  كند و با بیان حقوق زنان، آنان را از منزلت نیابتى و بردگى ترقى مى به سنن جاھلى جلوگیرى مى
ترين شخص نزد خــدا بـا تقواتــرين اســت،  اند و گرامى طرح برادرى مومنان و اين كه ھمه از نسل آدم و از خاك

شرافت خــانوادگى، ثــروت و توانمنـدى مــالى و  ارزش اسـاس  را بـى... ھاى منزلتى مورد نظر اشراف، ماننــد 
 .دانند مى

كردند؛ پیامبرصلى هللا علیه وآله  ھا، مسجد ضرار و كسانى كه دعوت به محافظه كارى مى از بین بردن بت. 2
به دلیل اين كـه مــردم  85.فرستادند) عمرو بن عوف ساله از بنى 120پیرمرد (اى را براى كشتن ابو عفك  عده

ھم چنین به دلیل ھجو پیامبرصـلى هللا علیــه وآلـه و مسـلمانان و . انگیخت را با اشعار خود به دشمنى برمى
سـالم  86.تحريك قريش براى حمله به مسلمانان، گروھى از اصحاب اقدام به كشتن كعب بن اشـرف كردنـد

جايزه  ، از اشراف يھودى، گروه زيادى از قبیله غطفان و عرب)ابو رافع(ابى الحقیق  ھا را بـه دور خـود جمــع و 
جـد بـن قیـس،   87.اى را مأمور كشــتن او كردنــد پیامبر نیز عده. كالنى تعیین كرده بود تا به جنگ پیامبر بیايند

او از اين كه گروھى از قوم او مالحظه شرف و . اش داشت رئیس قبیله بنى سلمه، نفوذ زيادى بر افراد قبیله
پیامبـر . كرد كردند، ناراحت بود و در حديبیه براى تضعیف روحیه مسلمانان كوشش مى مراعات سن او را نمى

 88.گزين او كرد سلمه عزل و بشر بن براء بن معرور را جاى او را از رياست بنى
دادن مال و منصب به اشراف تازه مسلمانى كه پیروانى داشتند؛ بعد از اسالم آوردن ابو سفیان بن حرب، . 3

ھر كس وارد خانه ابو سفیان شود يا در خانـه خـود بمانــد در امـان خواھـد : پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمودند
شود : پیامبرصلى هللا علیه وآله به نمايندگان ھوازن فرمودند 89.بود مالك بن عوف، سرور آنھا، اگر مسـلمان 

 90.زن و اموالش را به او پس خواھد داد و صد شتر ھم به او خواھد بخشید
نضیر  پرداختند؛ زمانى كه يھود بنى ھاى اشرافى كه به مقابله با مسلمانان مى به مخاطره انداختن دارايى. 4

نضیر را  ھاى بنى در حصارھاى خود بودند، پیامبرصلى هللا علیه وآله به دو نفر از ياران خود دستور دادند تا نخل
ايشان براى مقابله با اقدام عبداللَّه بن ابـى در جھـت ايجــاد تفرقـه میـان مسـلمانان بـر خــالف  91.قطع كنند

حباب بـن منـذر  92.كند كه با عجله و در گرما حركت كنند تا فرصت گفت و گو نیابند ھمیشه، آنھا را وادار مى
نورس خـود بیشـتر : به پیامبرصلى هللا علیه وآله گفت تان خرمـا را از فرزنـدان  اى رسـول خــدا، يھوديـان درخ

اى از  ھاى منطقه دھد كه نخل پیامبرصلى هللا علیه وآله ھم به تعدادى از ياران خود دستور مى. دوست دارند
 93.خیبر را قطع كنند

ــــــــــــــار   معی
و   ارجمنـــــدى

 اعتبار

 محافظه كارى
محافظه كارى طبقـه مرفـه . كند طبقه مرفه روش زندگى و ديدگاه نظرى خود را عوض نمى 

ست سرمشق طبقات پايین ھر تغیـیر بــا عبـارت. تـر جامعـه ا ھـاى  پـردازى مقابلـه جـدى بــا 
ظام توزيــع  بھره. ايستايى كامل خود طبقه نسبت به توسعه فرھنگى. آمیز مبالغه گـیرى از ن

 .نابرابر ثروت و معاش براى مقابله با توسعه فرھنگى

روش 

ھـاى گذشـته  يـادآورى سـنت -اصرار به پرسـتش بتھـا و حفـظ آداب و رسـوم دوره جـاھلى 
 -ھــاى اشــرافى و منــافع در عقــد پیمــان  در نظــر گــرفتن ارزش -توســط اشــراف و منافقــان 

ائتـالف ھمــه  -استفاده از تمام امكانات خود بر مقابله بـا پیــامبر و ديـن اسـالم و مسـلمین 
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  رعايت امور دينى

بط  شكل مى 94 ساختار اجتماعى كه در آن نھادھاى اجتماعى زير نفوذ روحیه يغماگرى گیرند، مبتـنى بـر روا
منزلتى است و رعايت دستورھاى مذھبى به صورت يك عادت، اگر با خلق و خوى يغماگرى ھمراه باشــد، از 

به صـورت نشـانه صادى دارد كـه  شتغال نداشـتن در كارھـاى صـنعتى و تولیـدى   اين لحاظ اھمیت اقت اى از ا
توان در مصرف كاالھا و انجام دادن خـدمات  آشكارترين تأثیر اقتصادى رعايت دستورھاى مذھبى را مى. است

ھا و مراسم مذھبى به صـورت  ھا، معبدھا، قربانى ھايى كه در راه زيارتگاه ھزينه. در راه مذھب مشاھده كرد
صرف. كند شود، ھیچ گونه ھدف مادى را دنبال نمى نابجا و غیر الھى پرداخته مى ھـا را  بنابراين، ايـن گونــه م

سم. توان در رديف ضايع كردن تظاھرى بـه شـمار آورد مى تى  ھـا در گســترش ويژگـى ايـن ر ظام منزل ھـاى ن
ھايى گرايش دارند كه قابلیت بیشترى براى اجـراى  طبقه باالى جامعه، از نظر اعتقاد دينى، به كیش. مؤثرند

رفتــارى  ھــاى نیكوكــارى و خــوش انگــیزه. دســتورھاى آنھــا بــه صــورت تشــريفاتى و نمايشــى داشــته باشــند
ھم دوستى و به عبارت ديگر، نشـان دادن احسـاس ھـم اجتماعى يا مردم دردى اجتمـاعى طبــق  بســتگى و 

ضايع كردن تظاھرى زمـان و مـاده : كه عبارتند از» اصول بنیادى طبقه مرفه«نظام منزلتى به دلیل مخالفت با 
 95.شوند قلمداد مى) غیر دينى(ھاى بیگانه  و دورى گزيدن از فرايند تولیدى و صنعتى، انگیزه

  ھايى از آيین مذھبى صدر اسالم نمونه

بل بـت اشراف قريش، خانه كعبه را گرامى مى كردنـد، آب آشـامیدنى  ھـا، شـتر قربــانى مــى داشتند، در مقا
دارى، سقايت، كلیـددارى و ســاير آداب  آنھا پرده 96.كردند ھا را عبادت مى ساختند و بت حاجیان را فراھم مى

دادند، اشتغال به اين كارھا براى شـخص و قبیلـه متصــدى آن، عـالوه بــر منافـع  و رسوم مذھبى را انجام مى
رفـت در  ھا و مراسم مذھبى به كار مـى ھا، قربانى ھايى كه در راه كعبه، بتكده ھزينه 97.مادى، اعتبارآور بود

بـر اســاس نظـام . گــیرد جھت مصرف تظاھرى براى باال بردن و نمايش منزلت و مقــام مــورد ارزيـابى قـرار مــى
منزلتى حاكم بر مكه، احساس ھمبستگى و مھر و محبت بین پیامبرصلى هللا علیه وآله و مسـلمانان امـرى 
ّى را  ناشناخته بود، بـه ھمیـن دلیـل عشــق يــاران پیـامبر بـه ايشـان در حديبیـه تعجــب حويطــب بــن عبــدالعز

 99.داشـتند اى ساخته بودند و مانند كعبه آن را بزرگ مـى آنان براى بت الت درشھر طائف، خانه 98.برانگیخت
ّى ھديه مى شتر و گوســفند بـود كـه بـراى آن قربانـى  كم. برد پدر خالد بن ولید براى بت عز ترين ھديـه، صـد 

كردند و يــك روز را آن جـا  ذات انواط درخت بزرگى بود كه مردم دوران جاھلى براى آن قربانى مى 100.كرد مى
افكند و بدون رداء به مكــه وارد  آمد رداى خود را بر آن مى ماندند و ھر كس از مردم جاھلى كه به حج مى مى
 101.شد و اين نوعى حرمت و بزرگداشت آن بود مى

  اقدامات پیامبرصلى هللا علیه وآله در امور دينى

 .پرستان ھا و آداب و رسوم جاھلى بت سازى و سنت ھا و مبارزه با شرك، بت شكستن بت. 1
 .تخريب مسجد ضرار كه با نیت غیر الھى ساخته شده بود. 2
اھمیت دادن به نیت و محتواى عبادت و توسعه مصاديق عبادت؛ از نظر پیامبرصـلى هللا علیـه وآلــه عبــادت . 3

جام فرمـان خداونــد صـورت گـیرد،  كردن فقط راز و نیاز در عبادتگاه نبود بلكه ھر كارى كه با نیت الھى بــراى ان
ھر كس، چه مسـلمان و چـه كـافر، اگـر نیكـى «: پیامبر در سخنرانى قبل از جنگ اُحد فرمودند. عبادت است

مه فرمودنــد. »كند مزد او بر عھده خداست كه در اين جھان يا آن جھان پرداخت خواھــد شـد ھیـچ «: و در ادا
... در طلب روزى خود به طريق پسنديده اقدام كنیــد... میرد مگر اين كه به آنچه روزى اوست برسد كس نمى

ثروت و دارايـى و ماديـات برايشـان  -پرست، يھود، مسیحى، براى مبارزه با اسالم  قبايل بت مرفه طبقه
قريش را تأيیـد مـى نضیر بت يھود بنى -اھمیت دارد  با اســالم  پرسـتى  كنـد امـا بـه مقابلـه 

 .ساختن مسجد ضرار -پردازد  مى

ســیره پیامبــر 
صـلى هللا  اكرم

 علیه وآله 

تنظیــم قـوانین جديـد بـر مبنــاى  -ھـاى جـاھلى  ھــا و ارزش ھا مبارزه بـا ســنت شكستن بت
ھـاى مختلـف بـه  كارانى كه توده مردم را به صورت حذف محافظه -برابرى و برادرى و عدالت 

ــر مــردم، ماننــد  -كشــاندند  كــارى مــى محافظــه ــذار ب ــراد تأثیرگ ــه اف ــا منصــب ب ــال ي دادن م
به مخاطره انداختن  -ھاى حنین كه به اشراف ھر قوم داده شد يا ابقاء سران قبايل  غنیمت
 .تخريب مسجد ضرار -ھا و ماديات اشراف  دارايى

 آيات قرآن  

 دھد آياتى كه راه كار نشان مى ھا دارد  آياتى كه اشاره به اين ويژگى
انبیــاء و  و مخالفــان آيــاتى كــه ويژگـى فرعــون

  كنــد دنیا پرستان و مأل و مترفان را بیان مى
  ؛9-11-15/؛قلـــم109/؛بقـــره183/عمـــران آل

  توبه آيات مربوط به جنگ تبوك؛ زخرف

و مأل   برخورد انبیاءبا طواغیت نحوه آياتى كه به 
مربـوط بــه   آيـات -پـردازد  و مترف زمان آنھا مى

  33 - 17/ قلم  -غنايم حنین 
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را ترك كند آبرو و دين خـود را ] ناپسند[ھر كسى كه آن گونه امور ... خدا براى شما حالل و حرام را بیان نمود
ھر مؤمنى نسبت به مؤمنان ديگر، چون سر نسبت بـه پیكــر اســت كـه چـون بـه درد آيــد ... حفظ كرده است

 102.»آيد ھمه بدن به خاطر آن به درد مى
نوع، عدالت، پرداخت صدقه؛ پیامبرصلى هللا علیــه  توجه به معیارھاى معنوى، مانند نیكوكارى، كمك به ھم. 4

كردنـد و  نضیر را، كه به آن حضرت اختصاص داشت، بین خويشان خود تقسیم مى ھاى بنى وآله درآمد غنیمت
خانواده خـود و فرزنـدان . فرمودند به ھر كس كه مصلحت بود، لطف مى جو و گنـدم  صرف سـالیانه  ايشـان م

يد اسـلحه و اســب بـراى  نضیر تأمین مـى ھاى بنى عبدالمطلب را از نخلستان كردنـد و اضـافه آن را صـرف خر
خــیريق بـه او ھبـه كـرده بــود، . كردند جنگ مى ُ صدقات آن حضرت از ھمین محل و ھم چنیــن از اموالــى كـه م
اى نداشــتند و  ء و درآمد خمس بھره شدند از درآمد فى مند مى كسانى كه از صدقات بھره 103.شد تأمین مى

معموالً صـدقات را . كردند ھا چیزى دريافت نمى شدند از صدقه مند مى ء و خمس بھره كسانى كه از درآمد فى
يافتى ايشـان از  ھاى يتیم به بلوغ مى و ھر گاه پسر بچه. دادند به يتیمان و فقیران و بینوايان مى رســیدند، در

كردند، در غـیر ايـن صـورت چـیزى  ء چیزى دريافت مى شد و در صورت شركت در جھاد از فى صدقات قطع مى
كرد، ولـى  رسول خدا ھیچ سائل و فقیرى را محروم نمى. رفتند كردند و بايد دنبال كار ديگرى مى دريافت نمى

مس بھـره پیامبرصـلى هللا علیــه وآلـه از  104.اى نداشــتند توانگران و كسانى كه قدرت كسـب داشـتند، از خ
توانند در راه خدا انفاق كنند و صدقه بدھند اگر چه نیمى از دانه خرما يا نــوك  مسلمانان خواستند ھر چه مى

ھالك و بـدبختى آنھـا  پیكانى باشد كه كسى با آن در راه خدا جھاد كند و از اين كار خوددارى نكنند كه مايـه 
خدا انفـاق  105؛»و انفقوا فى سبیل اللَّه و ال تلقوا بايديكم الى التھلكـه«آيه شريفه . شود مى يعـنى در راه 

پیامبر ھنگـام ورود بـه مكــه پـس از ســتايش  106.ھايتان به ھالكت نیندازيد ھاى خويش را با دست كنید و تن
صـلى هللا علیــه وآلـه كنــار در  رسـول اســالم 107.ھمانا زندگى واقعى، زندگى آن جھانى است: خدا فرمودند

ھر ربايى كه در جاھلیت معمول بود و ھر خون و مالى كه بر عھده داشتید و ھمه : كعبه ايستادند و فرمودند
ست، مگـر مســئله پــرده و كلیـددارى كعبــه و سـقايت  شده و از میــان رفتـه ا افتخارات واھى، زيـر پــا نھـاده 

طا كشـته مـى ھمانا در خصوص كسانى كـه بـا چـوب. حاجیان شـوند، ديـه و  دسـتى يــا تازيانـه بـه صـورت خ
. بھاى آنان بايد در كمال شدت به صورت صد ماده شتر، كــه چھـل عــدد آن بـاردار باشـند، پرداخــت شــود خون

ھمه شما از نسل آدمید و آدم از خـاك اسـت و . خداوند نخوت و تكبر جاھلیت و افتخار به پدران را از میان برد
ست و . ترين شما در پیشگاه خداوند پرھیزگارترين شماست گرامى ھمانا خداوند مكه را حرم امن قــرار داده ا

ھمواره حرم الھى خواھد بود، براى ھیچ كس پیش و پس از من شكستن حرمـت آن جــايز نبــوده و نیسـت و 
مسلمان بـرادر مســلمان ... براى من ھم شكستن حرمت آن جز به اندازه ساعتى از يك روز جايز نبوده است

سانند و نیرومند و ناتوان آنھا از جنـگ غنیمـت بــه  است و ھمه مسلمانان برادرند، دور آنھا و نزديك ايشان يك
پیامبرصلى هللا علیه وآله به حكیـم بـن حـزام  108.برند و شركت در میسره و میمنه مالك نیست تساوى مى

به . ھاى حنین صد شتر داد از غنیمت شمار شـترھايش  او شتر بیشترى خواست، پیامبر به او عطا كردند تا 
اى حكیم بن حزام مال مايه خرمى و شـیرينى اســت؛ ھـر كـس آن را بـه : سى صد رسید بعد به او فرمودند

ديگران ببخشد مال براى او فرخنده خواھد بود و ھر كس به مال مشغول شـود بـرايش مبــارك نخواھـد بــود و 
بدان كه دست بخشنده بھتر از دست گیرنده اســت و از . ھم چون كسى است كه ھر چه بخورد سیر نشود

 109.خواھند كسانى شروع كن كه يارى و مدد مى

  
 رعايت امور دينى

ھايى گرايش دارد كه دستوراتش ھر چه بیشتر تشريفاتى و نمايشـى  طبقه مرفه به كیش 
 .باشد

ـــــــــــــــار  معی
ارجمنــــــدى و 

 اعتبار

عادت به رعايت دستورھاى مذھبى ھمراه خلق و خوى يغماگرى نشانه اشــتغال نداشــتن  
 .در كار تولیدى است

عادت به رعايت دستورھاى مذھبى ھمراه خلق و خوى يغماگرى نشانه اشــتغال نداشــتن    
 .در كار تولیدى است

  
دوســتى و احســاس  رفتــارى اجتمــاعى و مــردم  ھــاى نیكوكــارى و خــوش مخالفــت بــا انگــیزه
ضايع كردن (دردى اجتماعى به دلیل مغايرت با قوانین بنیادى زندگى مرفه  ھمبستگى و ھم

 ).تظاھرى زمان و ماده و دورى گزيدن از فرآيند تولید

روش 
 مرفه طبقه

ند قربــانى، پـرده پرست، آداب و رسوم خاصى براى بت اشراف بت دارى  پرستى داشتند، مان
 -ھاى خاصى داشتند  آداب و رسوم و لباس... اشراف و متولیان يھودى و مسیحى و  -... و 

 .تصدى امور دينى موروثى بود و اشراف به آن اشتغال داشتند

  سیره پیـامبر 
تخريب مســجد ضـرار كـه بـا نیــت و ھــدف  -پرستان  منع آداب و رسوم بت -ھا  شكستن بت

بت -الھى و به دست اشراف ساخته شـده بـود   غیر سـازى و شـرك،  مبـارزه بـا ھـر گونـه 
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 آيات قرآن  

 دھد آياتى كه راه كار نشان مى ھا دارد  آياتى كه اشاره به اين ويژگى

مه مـردم از خـدا و جع بـه تصـور عا بتھــا    آياتى كه را
تاب و   پرستان و مشركان است و ويژگى بت و اھل ك

 كند  منافقان و كفار را بیان مى

آياتى كه درباره خداوند و برترى آخرت 
ھاى اخروى نسبت بـه دنیـا و  و ارزش

مى . باشـد خصوصیات انبیاء و متقیــن 
ــــاره  108-107و 19-18-17/توبــــه  درب

آيات مربــوط بـه زكـات،  -مسجد ضرار 
صدقه، دسـتگیرى از ديگــران، محبـت 

 .نوع، تقوا، نماز به ھم
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