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قبل الكالم

اله ��دف النهائي خللق الإن�سان هو الو�صول �إىل القرب الإلهيّ ،
وطري ��ق الو�صول �إىل هذا املقام يكون م ��ن خالل طيّ االمتحانات
واالختبارات املتعدّدة .الأنبياء العظام والأولياء الكرام Rكانوا
أي�ض ��ا ي�سع ��ون �إىل �إي�صال الإن�س ��ان �إىل هذا املق ��ام .لكنّهم على
� ً
الرغ ��م من اهتمامهم بالآخ ��رة واملقامات املعنو ّي ��ة مل يغفلوا عن
احلياة الدنيويّة .فالإن�سان املتكامل يف الفكر الإلهيّ  ،يهتمّ بعمارة
الدني ��ا وعمارة الآخ ��رة على ال�سواء ،وحا�صل هذي ��ن الأمرين هو
الو�ص ��ول �إىل احلياة التي �سُ مّيت يف اال�صطالح القر�آين بـ «احلياة
الط ّيب ��ة» .احلياة الطيّبة تتحقّق يف ظ ّل التكامل الأخالقيّ الفرديّ
والتط� �وّر املعن ��ويّ  ،العلم ��يّ  ،الثق ��ايفّ ،ال�سيا�س ��يّ  ،االقت�ص ��اديّ ،
االجتماعيّ  ،وحتقيق العدالة االجتماعيّة.
ميك ��ن �إح�ص ��اء عنا�صر عدي ��دة لتحقيق هذا اله ��دف واملبد�أ
ال�سام ��ي ،ولقد ب�ّي�ننّ قائد الثورة الإ�سالم ّي ��ة املفدّى} من خالل
�إحاطت ��ه الكبرية جدًّا بطرق الو�صول �إىل احلي ��اة الطيّبة ،الكث َري
م ��ن هذه العنا�صر يف خطاباته ب�ص ��ورة جذّابة وبليغة .وعلى هذا
الأ�سا�س� ،ستق� �دّم م�ؤ�سّ �سة «من�شورات الثورة الإ�سالميّة» ،وبهدف
التعري ��ف به ��ذه العنا�صر من خ�ل�ال البحث يف خطاب ��ات القائد
املف� �دّى ،وبالتدريج ،كُتبًا مو�ضوعيّة حتت هذا العنوان� ،إىل حمبّي
خطاباته واملهتمّني بها.
واهلل املوفق

�إنّ الو�ص ��ول �إىل ال�سع ��ادة هو �أحد الأه ��داف الفطريّة جلميع
الب�ش ��ر .لكنّ تعري ��ف ال�سعادة هو م ��ن الأمور الت ��ي وقعت مو�ضع
االختالف ،وقد �أقلقت الفال�سفة واحلكماء من املا�ضي و�إىل يومنا
ه ��ذا .الإ�سالم املحمّديّ الأ�صيل ،بنظرته اجلامعة للإن�سان ،يرى
ال�سع ��ادة احلقيق ّي ��ة للإن�س ��ان يف القرب من اهلل تع ��اىل والتحلّي
بال�صفات والف�ضائل الإن�سانيّة .والإ�سالم حتمًا ،مل يعرّف الراحة
وال�سع ��ادة فق ��ط يف مي ��دان احلي ��اة الآخرة .ب ��ل بتمثيل ��ه الدنيا
كمزرع ��ة للآخ ��رة ويذ ّك ��ر �أتباعه دومً ا ب� ��أنّ طري ��ق الو�صول �إىل
يكتف الإ�سالم بهذا،
الكمال احلقيقيّ مي ّر بهذه الدنيا نف�سها .ومل ِ
()1
أي�ضا م�س�ؤوليّة عمارة الدنيا.
بل �ألقى على الب�شر � ً
من ��ذ العهود القدمي ��ة والإن�سان يتعاملُ مع الدني ��ا �إمّا ب�إفراط
�أو بتفري ��ط� .أكرث النا�س كان ��وا �إمّا حمبّني جلمع املال والرثوة ،يف
ح�ي�ن �أنّ البع� ��ض منهم كانوا معر�ضني عن الدني ��ا بنحو �إفراطي،
فاتجّ ه ��وا نحو العزل ��ة و�أعر�ضوا عن جميع مل� �ذّات احلياة وتركوا
ال�سعي والعمل.
لكنّ الإ�سالم من خالل نظرته القائمة على الفطرة الإن�سانيّة،
ح� �ذّر امل�سلمني من الإف ��راط والتفريط .فمن جه ��ة ،وعلى �صعيد
احلي ��اة الفرد ّي ��ة ،يك ّل ��ف ك ّل واح ��د م ��ن �أبن ��اء املجتم ��ع بال�سعي
والعم ��ل ومينعهم من الك�س ��ل ،ومن جهة �أخرى ،يح ��ثّ امل�س�ؤولني
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يف احلكوم ��ة الإ�سالم ّي ��ة على حتقيق الرفاه الع ��امّ ،ويدعو النا�س
�إىل اجتن ��اب الإ�سراف وحبّ اال�سته�ل�اك .ويف الوقت الذي يدعو
امل�سلمني ليكونوا م ��ن �أهل النظافة والرتتيب يف داخل بيوتهم ويف
املجتم ��ع ،يع ّد م ��ن ناحية �أخرى ،الزهدَ وت ��رك التعلّقات الدنيويّة
ف�ضيل� �ةً ،وي�أم ��ر احلكّام �أن ي�س ��اووا �أنف�سه ��م يف املعي�شة بالطبقة
املتو�سّ طة من النا�س.
ط ��وال تاري ��خ الإ�سالم ،و�أينم ��ا عمل احلكّام ،وعلم ��اء الدين،
وعا ّم ��ة النا�س به ��ذه التو�صية النوران ّي ��ة والكامل ��ة ،ر�أوا نتائجها
وثماره ��ا يف حياته ��م املعنو ّي ��ة ويف حياته ��م املا ّد ّي ��ة ،يف حياتهم
الفرديّة ويف حياتهم االجتماعيّة ،وكلّما ابتعدوا عن هذا الربنامج
كان ��ت حياته ��م املا ّد ّي ��ة واملعنو ّي ��ة والفرد ّي ��ة واالجتماعيّة عر�ضة
لالنحطاط.
أي�ضا ،يف عه ��د ال�ساللة امللكيّة البهلو ّي ��ة امل�ش�ؤومة،
يف �إي ��ران � ً
�أُودِعَ ��تْ تعاليمُ الإ�سالم يف مدارج الن�سي ��ان .والعهد الأكرث �ش�ؤمً ا
وب�ل�ا ًء كان عه ��د حك ��مِ الأب واالب ��ن البهلو ّي�ي�ن امللعون�ي�ن [ر�ضا
�ش ��اه ،وحمم ��د ر�ضا �شاه] .فم ��ن ناحية ،قام ال�ش ��اه و�أهل البالط
وامل�س�ؤول ��ون يف احلك ��م ب�إن�شاء طبق ��ة �أر�ستقراط ّي ��ة ،ومن خالل
ا�ستغالل مواقعهم ونفوذهم وامتيازاتهم زادوا من ثرواتهم ،ومن
ناحية �أخ ��رى ،من خالل الرتويج حلياة ال�ت�رف واال�ستهالك بني
الطبق ��ات الرث ّي ��ة واملتو�سّ طة ،ن�شروا هذه الآف ��ة يف مناطق البالد
كافّة .كان ال�شرخ الطبقي يحدث ا�ضطرابًا ،فبينما كان عدد كبري
م ��ن النا�س حمرومني من احل ّد الأدنى م ��ن �إمكانات احلياة ،كان
يوج ��د �أ�شخا� ��ص �آخرون ال يعلم ��ون كيف ي�صرف ��ون �أموالهم التي
ح�صلوا عليها ب�سهولة.

مع انت�صار الث ��ورة الإ�سالميّة تغيرّ الو�ضع .ومرّة �أخرى ،وبعد
مئ ��ات ال�سنوات� ،ص ��ارت و�صايا الإ�سالم عل ��ى ر�أ�س الئحة �سلوك
عارف وزاه ٌد
احلكّام وال�شعب .وقد جاء على ر�أ�س احلكومة فقي ٌه ٌ
اكتف ��ى باحل� � ّد الأدنى م ��ن الإمكان ��ات الدني ّويّة ،وتبعًا ل ��ه ا�ستلم
أ�شخا�ص زم ��امَ ال�سلطات الثالث ،كانوا يتم ّن ��ون �أن يعي�شوا حياة
ٌ
�
�إ�سالم ّي ��ة ،وال�ش ��يء الوحيد الذي مل يكونوا يف ّك ��رون فيه هو جمع
املال والرثوة وا�ستغالل منا�صبهم.
أي�ض ��ا ،كان هن ��اك م ��دراء وم�س�ؤولون،
يف هيكل ّي ��ة احلكوم ��ة � ً
�إ ّم ��ا �إنّهم كان ��وا �أنف�سهم متخلّقني بالأخ�ل�اق الإ�سالميّة� ،أو كانوا
يظه ��رون �أنف�سه ��م عل ��ى �أنّهم من �أه ��ل الزهد خوفًا م ��ن الإتّهام
بالنزع ��ة الرتَف ّي ��ة والأر�ستقراطيّة .كانت �أو�ض ��اع احلرب و�أجواء
اجله ��اد واال�ست�شهاد م ��ن جهة ،وامل�ش ��كالت املال ّي ��ة يف البلد من
ناحي ��ة �أخرى ،مانعًا ج ّديًّا لظه ��ور الهو�س بالدنيا ولت�شكّل الطبقة
الأر�ستقراطيّة.
م ��ع انتهاء احلرب وبدء عهد �إعادة �إعم ��ار ما خلّفته من �أ�ضرار،
وتراج ��ع عهد الطاغوت ،ب ��د�أت تُالحظ �شيئًا ف�شي ًئ ��ا عالماتُ �إقبال
النا�س وامل�س�ؤولني على الرتف .حتّى لقد �سُ مع �أنّ البع�ض ر�أى �أنّ الإنتاج
يقت�ض ��ي الإنفاق ،وبهذه الفكرة� ،إذا مل ترتفع ن�سبة الإنفاق ،ال يتطوّر
عي�ش جديد بني احلكّام(امل�س�ؤولني) والنا�س.
منط ٍ
الإنتاج ،فراج ُ
أ�مّا قائد الثورة املفدّى الآتي من بني النا�س ،فقد �أو�صى اجلميع يف
الأيّام الأوىل لقيادته ،باالبتعاد عن الرتف والنزعة الأر�ستقراطيّة.
ويف الوق ��ت عينه �أكّد على �إع ��ادة �إعمار البلد وزيادة م�ستوى الرفاه
الع ��امّ .لقد نهى ع ��ن �إيجاد طبقة جديدة م ��ن الأر�ستقراطيّة ومنع
النا�س من االجنرار نحو اال�ستهالك والرتف والإ�سراف.
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لكن للأ�سف ،مل تُتابع هذه التعليمات بنحو جدّيّ  ،ويف النتيجة،
أي�ضا
انت�شرت طبقة جديدة من الأ�شراف والأثرياء اجلدد ،وظهر � ً
هو�س اال�ستهالك وحبّ الرتف بدءًا من الطبقة املتو�سّ طة وانتها ًء
بالطبق ��ة الرث ّي ��ة .يف احلادث ��ة الأخرية ،فم ��ا �أُعلن ع ��ن الرواتب
وخا�صة قلب القائد املفدّى.
اخليال ّي ��ة �أدمت قلوب املحبّني للث ��ورة ّ
حت ًم ��ا ،ه ��ذه املوا�ضي ��ع ال تعن ��ي �أنّ ك ّل امل�س�ؤول�ي�ن مُبتل ��ون به ��ذه
امل�ش ��كالت� ،أو �أنّ بلوى ح ��بّ اال�ستهالك والإ�س ��راف قد �أ�صبحت
عا ّم ��ة .فكثري من امل�س�ؤولني يف احلكم جعلوا حي ��ا َة الزهد ،ت�أ�سِّ يًا
بقائ ��د الثورة املفدّى� ،أفقًا لهم ،وكثري من �شرائح ال�شعب املختلفة
أي�ضا يحتذون حذ َو هذا النموذج احلياتي الثوري.
� ً
�أهم ّي ��ة ه ��ذا املو�ض ��وع �شجّ ع ��ت م�ؤ�س�س ��ة من�ش ��ورات الث ��ورة
الإ�سالميّة على جمع خطابات القائد املفدّى يف املوا�ضيع الأربعة:
الزهد ،الرفاه ،الرتف ،والنزعة الأر�ستقراطيّة؛
و�إع ��داد التبويب املنا�سب لها ،وذلك مل�ساعدة القارئ املحرتم
يف التع� �رّف م ��ن جديد على ه ��ذه املفاهي ��م الأربع ��ة منطلقًا من
خطاباته}.
على �أم ��ل �أن يهيّئ م�س�ؤول ��و النظام املحرتم ��ون وعموم �أفراد
ال�شعب ،من خالل االلتزام بن�صائح القائد املفدّى يف هذا املجال،
الأر�ض ّي َة لتحقّق املجتمع الإ�سالميّ املثايل.
واهلل املوفق

الفصل األول

الزهد

أ _ توضيح الزهد وبيان ضرورته؛
الزهد يعني عدم التعلّق بالدنيا

�إنّ لنظ ��رة الإ�س�ل�ام �إىل الإن�س ��ان زاويت�ي�ن تُكم ��ل �إحداهُ م ��ا
الأخ ��رى .ميكن له ��ذه احلقيق ��ة �أن تكون قاع ��دة و�أ�سا�سً ��ا لكافة
ق�ضاي ��ا بالدنا وجلميع امل�شاريع التي نو ّد القيام بها من �أجل غدنا
وم�ستقبلن ��ا� .إحدى هاتني الزاويتني هي تل ��ك التي ينظر الإ�سالم
م ��ن خالله ��ا �إىل الإن�سان ب�صفته ف ��ردًا ،مبا يف ذلك �أن ��ا �أو �أنتم
�أو زي� � ٌد �أو عم ��رو� ،أي �أنّ الإ�سالم يخاطبه بو�صف ��ه خملوقًا يتمتّع
بالعق ��ل والإرادة ،فيحمّله امل�س�ؤوليّة ويجعل له �ش�أنًا وهذا ما �سوف
ن�شري �إلي ��ه� .أما الزاوية الأخرى فتتم ّث ��ل يف النظرة للإن�سان على
�أن ��ه ك ّل و�أن ��ه جماعة �إن�ساني ��ة .وهما نظرت ��ان من�سجمتان وتكمل
�إحداهما الأخرى.
�...إنّ الإ�س�ل�ام يو�صي الإن�سان بالزهد م ��ن خالل نظرته �إليه
ب�صفت ��ه فردًا .ومعن ��ى الزهد هو عدم اال�ستغ ��راق يف متاع الدنيا
وزخارفه ��ا ،ولك ّن ��ه يف الوقت ذات ��ه يحذّر من االبتع ��اد عن الدنيا
وقط ��ع ال�صل ��ة بها .فما ه ��ي الدنيا؟ �إنّها الطبيع ��ة ،وهذا اجل�سد
ال ��ذي نعي�ش به ،وهذه احلي ��اة التي نحياها ،وه ��ذا املجتمع الذي
ننتمي �إليه� ،إ ّنه ��ا �سيا�ستنا ،واقت�صادن ��ا ،وعالقاتنا االجتماعيّة،
و�أوالدنا ،وثروتنا ،ودارنا.
�إنّ االنغما� ��س يف ه ��ذه الدني ��ا والتعلّق بهذه النم ��اذج يُع ّد �صف ًة
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مذموم ��ة يف هذا اخلطاب الف ��ردي .فال ينبغي االن�سي ��اق وراءها.
ع ��دم التعلّق بالدنيا هذا وعدم االفتنان بها ي�سمّى زُهدًا ،ومع ذلك
ال ينبغ ��ي جتاهلها .فلي�س م ��ن اجلائز �أن ندير ظهرن ��ا ملتاع الدنيا
وزينته ��ا ولل ِنعَم الإلهية يف الدنيا﴿ .قُ لْ مَنْ َح�� َّر َم زِينَةَ اللهّ ِ ا َّلتِيَ
�أَخْ رَجَ ِل ِعبَا ِد ِه وَالْطَّ ِّيبَاتِ مِنَ الرِّ زْقِ قُ لْ هِ ي ِللَّذِ ينَ �آ َمنُو ْا﴾(� .)1أي
�إنه ال يجوز الإعرا�ض عن الدنيا .وهذه من بديهيّات الدين ومعارفه
الوا�ضحة التي ال حتتاج �إىل تف�سري� .إنّ هذه هي النظرة نحو الفردية.
يف ه ��ذه النظرة يبيح الإ�سالم للإن�سان الفرد اال�ستفادة من ملذّات
احلي ��اة الدنيا ومباهجها ،ولكنه يذ ّك ��ره يف الوقت ذاته بلذّة �أ�سمى
و�أرفع ،هي لذّة الأن�س باهلل ومتعة ذكر اهلل ع ّز وجل(.)2
الزهد يعني عدم الحرص على الدنيا ومتاعها

كن ��ت قد دوّنت روايةً� ،س�أتلوه ��ا بداي ًة لتتربّك �أل�سنتنا بذكر هذا
احلدي ��ث ال�شريف ،وليتعطّ ر املجل�س ب�أري ��ج �أقوال �أهل البيت .R
أي�ضا؛ يف و�سائ ��ل [ال�شيعة]� ،ضمن
كذلك ف� ��إنّ �سند احلديث جي ��د � ً
هلل عَ َّز وَجَ لَّ
�أب ��واب جهاد النف�س .قال �أبو عب ��د اهلل �« :Qأَو َْحى َا ُ
ِل
ل َي َت َق َّربُوا بِ�شَ يْ ءٍ �أ ََحبَّ �إ يَ َّ
�إِلىَ مُو�سَ ��ى عَ َليْهِ اَل�سَّ َالمُ� :إِنَّ عِ بَ��ادِي مَ ْ
مِ��نْ َثالَثِ خِ َ�صالٍ قَ الَ  :يَ��ا رَبِّ َو مَا هُ نَّ  .قَ ��الَ  :يَا مُو�سى ،اَلزُّهْ دُ فيِ
اَلدُّ ْنيَاَ ،و .)3(»...

اخل�صلة الأوىل ،هي الزهد .نحن نتلو هذه الأحاديث ونذكرها
مرارًا وتكرارًا عل ��ى املنابر ويف اخلطب على م�سامع النا�س .وكما
 -1سورة األعراف ،اآلية .32
 -2في لقا ٍء مع أساتذة جامعات إقليم خراسان ،في جامعة الفردوسي ،مشهد،
1386/2/25هـ.ش [2007/5/15م]
 -3وسائل الشيعة ،ج ،15ص.228

 -1من ديوان الشاعر حافظ الشيرازي.
 -2وسائل الشيعة ،ج ،21ص.533
 -3في لقاء مجموعة من نخبة أساتذة وفضالء وطالب حوزة قم العلميّة في
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تف�ض ��ل بع� ��ض ال�سادة الأعزاء ب�أنّ هذه الأق ��وال �إذا مل ت�صدر من
ّ
�صميم قلوبنا ،وتتجلّى يف �أعمالنا ،ف�إنها لن ترتك �أيّ �أثر .والزهد
لي� ��س مبعنى �أن يعتزل الإن�س ��ان احلياة دفعة واحدة؛ فهذا مل يكن
�سرية عظم ��اء الدين ،ولي�س هذا معنى الزه ��د .فالزهد هو عدم
الرغبة ،عدم احلر�ص ،عدم التعلق بالدنيا والزخارف املادية� .أي
ال نتع ّل ��ق بالدنيا .وهذا �أف�ضل �إجناز للإن�سان يف هذه احلياة؛ فال
يجع ��ل نف�سه ل�صيق َة الدنيا ،ال يعلّقها بالدنيا ،وال بهذه الزخارف؛
وحينه ��ا يك ��ون الإن�سان نف�س ��ه �أكرث راحة�« .إذا وج ��د ربح يف هذا
ال�سوق ف�إنه مع الدروي�ش ال�سعيد» .والدروي�ش لي�س مبعنى م�صطلح
ال�صويف والدروي�ش؛ �إمنا احلرمان وعدم االكرتاث والرغبة.
�إن كان يف ه ��ذه الدنيا منفع ٌة فه ��ي مع القنوع الرا�ضي /ف�أنعمْ
عليّ �إلهي بالقناعة والر�ضى(.)1
فالتنعّم -ال ��ذي يرِ د يف التعابري ال�شعري ��ة -والنعيم احلقيقي
ه ��و هذا .يُنقل عن نبي الإ�سالم الأكرم �أنه قال �إين �س�ألت اهلل �أن
�أجوع يومً ا و�أ�شبع يومً ا؛ ف�إذا جعت �س�ألت اهلل ،و�إذا �شبعت �شكرت
اهلل؛ «العفاف والكفاف»(.)2
ال تقت�ص ��ر امل�سائ ��ل الدنيوي ��ة املطروح ��ة يف ب ��اب الزهد على
الأموال وه ��ذه الزخارف احلياتية املادية فق ��ط ،بل ت�شمل ال�ش�أن
واملق ��ام والرتب ��ة والوجاه ��ة واملحبوب ّي ��ة و�أمثاله ��ا .العم ��ل لأجل
الدني ��ا ،الدرا�سة لأجل الدنيا ،ال�سعي لأجل الدنيا ،كل هذه الأمور
ه ��ي نف�سها م ��ا يحويه باب الزه ��د ،وقد مت الت�أكي ��د على هجرها
والإعرا�ض عنها(.)3
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مثال يف الزه ��د والإعرا�ض عن دنياه .لعل
كان �أم�ي�ر امل�ؤمنني اً
�أب ��رز �أو �أحد �أبرز مو�ضوع ��ات نهج البالغة هو الزهد .كذلك ف�إنّ
�أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن وعلى امتداد خم� ��س وع�شرين �سنة م ��ا بني رحيل
النب ��ي Pوو�صول ��ه �إىل احلك ��م ،كان ينف ��ق م ��ن �أموال ��ه اخلا�صة
عل ��ى �أعمال الإعمار ،يزرع الب�سات�ي�ن ،يحفر الآبار وي�شقّ القنوات
ويُحدثُ املزارع .واملده�ش �أنّه كان ينفق ك ّل ذلك يف �سبيل اهلل!
ال �ض�ي�ر �أن نعل ��م �أنّ �أم�ي�ر امل�ؤمنني كان �أحد �أك�ث�ر �أهل زمانه
دخلاً  .يُنقل عنه قول« :و�صدقتي اليوم لو ق�سمت على بني ها�شم
لو�سعته��م»()1؛ هك ��ذا كان دخل �أم�ي�ر امل�ؤمنني� .أما ه ��ذا الإن�سان
الرثي ،فكان يعي�ش احلياة الأكرث فقرًا؛ لأنه كان ينفق ك ّل �شيء يف
�سبي ��ل اهلل .عمل يف الأر� ��ض وحفر البئر .كان يقوم بهذه الأعمال
أي�ضا .يقول الراوي :ر�أيت املاء تتدفق من هذه البئر ك�أوداج
بيديه � ً
اجلمل .خرج �أمري امل�ؤمنني م ��ن البئر ملطّ خً ا بالطني وجل�س على
حافت ��ه وطل ��ب ورقة .كت ��ب يف الورقة :هذه البئ ��ر وقف لفالن من
قِبل عل ��ي بن �أبي طالب!(� )2إنّ ما تالحظونه خالل مدّة حكم �أمري
امل�ؤمنني ،ه ��و ا�ستمرار حلياته ال�شخ�صي ��ة واخلا�صة والتي تظهر
أي�ضا خالل فرتة حكمه.
بهذا ال�شكل � ً
�إنّ الإعرا�ض ع ��ن الدنيا ،ال يتنافى مع �إعمارها -والتي جعلها
اهلل تعاىل تكليفًا للجميع� ،-شيدوا احلياة ،عمّروا الأر�ض� ،أوجدوا
الرثوة ،لكن ال تعلّقوا القلوب بها ،ال ت�صبحوا �أ�سرى لها ،ال ت�صريوا
المدرسة الفيض ّية 1389/8/2هـ.ش [2010/10/24م]
 -1بحار األنوار ،ج ،41ص.43
 -2المب ّرد ،الكامل في اللغة واألدب ،ج ،3ص153؛ مستدرك الوسائل ،ج ،14ص.62

ضرورة دعوة مجتمع اليوم نحو الزهد

�إنّ جمتمعنا اليوم يعي� ��ش ظروفًا ت�ستوجب قراءة روايات الزهد
عليه .لقد قيل الكثري عن الزهد يف نهج البالغة؛ لكن هذا ال ي�شري
�إىل �أنّ الزهد هو �أعلى تكليف على الإن�سان؛ كال .ففي موا�ضع يكون
الزه ��د �أعلى ويف موا�ضع �أخ ��رى يكون اجله ��اد والعبادة وحت�صيل
العل ��م �أعل ��ى .فالو�ضع هو الذي يح ��دد تكليف الزم ��ان ،وبر�أينا �إنّ
زمنن ��ا الي ��وم هو زم ��ن ي�ستوجب دع ��وة جمتمعنا نحو الزه ��د؛ لأنّ
املجتمع يتقدّم باجتاه التم� �وّل ،والرثوة يف البلد يف ازدياد وال�ساحة
مهي� ��أة لأمثال ه�ؤالء من �أه ��ل الدنيا ،ليجنوا الرثوة من خالل طرق
خمتلفة ويكت�سبوها وينفقوها «على غري حلّه»( ،)2و�إذا جمعت الرثوة
أي�ضا ،ف�إنهم يُفتنون بالدنيا ويُبتلون ب�سوء عواقب
من طريق احلالل � ً
االفتنان؛ وال �سيّما يف احلوزات العلميّة ونطاقها حيث يعي�ش املعمّمون
وعلماء الدين وطلبة العلوم الدينيّة والف�ضالء(.)3
زهد أمير المؤمنينQ؛ (حاجة المجتمع المعاصر)

�أب ��رز نقطة يف نه ��ج البالغة ه ��ي الزهد ،حينما حت� �دّث �أمري
 -1في خطبة صالة الجمعة طهران1375/11/12 ،هـ.ش [1997/11/31م]
 -2وسائل الشيعة ،ج ،5ص.315
 -3في بداية درس فقه الخارج1374/6/14 ،هـ.ش [1995/9/5م].
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عبي ��د الرثوة وامل ��ال واملنال ،وال تُقهروا لأجله ��ا ،لتتمكنوا ب�سهولة
م ��ن �إنفاقها يف �سبيل اهلل .وذل ��ك هو التوازن الإ�سالمي .ويف هذا
ال�ص ��دد ،يوجد الكثري م ��ن الأمثل ��ة �إذا �أردت �سردها� ،سي�ستغرق
ذلك وقتًا طويل(.)1
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امل�ؤمنني ذاك اليوم عن الزهد ،طرحه كعالج للمر�ض الأ�سا�سيّ يف
أي�ضا� ،أنّنا يجب �أن نتلو
املجتم ��ع الإ�سالميّ  ،و�أنا قد كرّرت ،واليوم � ً
�آيات الزهد تلك .ذاك اليوم [عندما] قال �أمري امل�ؤمنني ال جتذبكم
مت ��ع الدنيا وملذّاتها ،كان �أمري امل�ؤمنني يخاطب �أولئك الأ�شخا�ص
الذي ��ن مل تطاله ��م هذه املتع واملل ��ذات- ،رمبا �أغل ��ب النا�س كانوا
كذل ��ك-؛ وكان يوجّ ��ه خطابه [�أي�ض ��ا] �إىل �أولئ ��ك الذين جعلتهم
الفتوح ��اتُ الإ�سالمية وتو�سيع حدود الإمرباطورية خالل ال�سنوات
املتمادي ��ة والق ��وة الإ�سالم ّي ��ة العامل ّي ��ة� ،أثريا َء متم ّول�ي�ن وجعلتهم
�أ�صحاب نف ��وذ وثروة وامتيازات؛ كان الإمام يحذّرهم .نحن اليوم
نتحدّث بخ�صو�ص الزهد بكلمت�ي�ن -ونقول انتبهوا قليلاً  -البع�ض
يقول يا �سيّد �إنّ �أغلب النا�س تفتقد ما تتطرق �إليه ،اجلواب �أنّنا ال
نخاطب ه�ؤالء؛ نحن نخاطب �أ�صحاب النفوذ؛ ه�ؤالء الذين فَتحت
لهم ملذّات الدنيا �أح�ضانها؛ الذين ي�ستطيعون الو�صول �إىل طيبات
ومت ��ع الدنيا عرب طرق احل ��رام .بالطبع يف الدرج ��ة التالية نوجّ ه
حديثنا ملن ي�ستطيعون جني هذه امللذات عرب طريق احلالل.
بالطب ��ع ف� ��إن �أعل ��ى الزه ��د و�أوجبه ،ه ��و �أن يجتن ��ب الإن�سان
احل ��رام� ،أن يتّقي ،يع � ّ�ف عن احلرام ويزهد ب ��ه� .أما الزهد عن
امللذات احلالل �أي ًَ�ضا في�أتي يف مرتبة عليا .بالت�أكيد ف�إن فئة قليلة
أي�ضا ه ��و نف�سه «ذاك
ممك ��ن �أن تُخاطَ ب به ��ذا احلديث .الي ��وم � ً
اليوم» -مع مراعاة االختالفات يف �أحوال الزمان واخل�صو�صيات
التاريخي ��ة لكل ع�ص ��ر -ويجب �أن يتذ ّك ��ر �أ�صح ��ابُ الإمكانيّات،
الذي ��ن ميكنه ��م الو�ص ��ول �إىل الطيبات ،الرتف ،الل ��ذات ،النّعم،
و�سعة العي�ش املتزايدة ،خطاباتِ �أمري امل�ؤمنني تلك حول الزهد(.)1
 -1في لقاء فئات مختلفة من الشعب بمناسبة الميالد السعيد لمولى المتقين علي،Q
1375/9/5هـ.ش [l1996/11/25م].

وجوب توجيه الحياة نحو الزهد

كبح جماح النفس واإلنفاق على اآلخرين.

لقد التزم كثريون م ّن ��ا بال�صوم والت�شدّد على النف�س والإنفاق
على املعوزين ب�شتى الأ�ش ��كال املمكنة� .إنّ ممّ ا يُدخل ال�سرور على
قلب الإن�سان �أن ي�شاهد الفت ًة معلّقة على �أحد املخابز ليلة اخلام�س
ع�شر من �شهر رم�ضان ،ذكرى مولد الإمام احل�سن املجتبى.Q
وقد ُكت ��ب عليها :اخلبز ه ��ذه الليلة باملجّ ان للجمي ��ع حبًّا بالإمام
احل�س ��ن Qفخذوا منه ما �شئتم� .إنّ تلك الدعوات على الإفطار
يف امل�ساجد و�سواها من ِقبَل �أنا�س غري معروفني لهو من املبادرات
اخليرّ ة التي يتميز بها �شعبنا ،و�إنها تنطوي على در�س �آخر ،ومتثل
مترينًا �آخر� .إنه كبح جماح النف�س و�إعطاء الآخَ رين.
 -1في لقاء مع فئات مختلفة من الشعب في يوم التاسع والعشرين من شهر
رمضان المبارك1370/1/26 ،هـ.ش [1991/4/15م].
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�أيه ��ا الإخ ��وة! يقول �أم�ي�ر امل�ؤمنني بوج ��وب دفع احلي ��اة نحو
الزه ��د .اليوم يف اجلمهورية الإ�سالميّة� ،إذا ا�ست�شعرنا �أنّ احلياة
تتجه نحو الأر�ستقراطية ،فهذا انحراف بال �شك؛ هذا �أم ٌر م�ؤكّد.
يج ��ب �أن نتحرك نحو الزهد .كذل ��ك ال نقول �إنّه كالزهد اخلا�ص
ب�أولي ��اء اهلل؛ كال ،ف�إنّ م�س� ��ؤويل الدرجة الأوىل ،م�س�ؤويل الدرجة
أي�ضا
و�صول �إىل م�س�ؤويل الدرجات التالية يتوجب عليهم � ً
الثانية ،اً
�إح ��راز الزهد �ضمن حدوده ��م؛ ثمّ ي�ص ��ل [الزهد]بعد ذلك �إىل
أي�ضا يجب عليهم � اّأل ي�سرفوا ويرتفوا.
عامة النا�س .فعامة النا�س � ً
خمت�صا بامل�س�ؤولني فقط(.)1
ً
فلي�س الزهد
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التقوى عالجُ التعلّق بالدنيا

ق� �دّم �أم ُري امل�ؤمنني عليه ال�سالم ع�ل�اجَ عباد ِة الدنيا يف خطبة
املتق�ي�ن« :عَ ظُ ��مَ خْالَالِقُ  فيِ� أ ْنفُ�سِ هِمْ ف ََ�صغُ��رَ مَ��ا دُونَهُ  فيِ� أَعْ ُي ِنهِمْ ».
ع�ل�اج ح ��بّ الدني ��ا واملي ��ل �إليه ��ا ه ��و �أن ي�سل ��ك الإن�س ��ان طريقَ
التقوى ،وم ��ن خ�صائ�ص التقوى �أنّها جتعل الإن�س ��انَ ممّ ن «عَ ظُ مَ
خْالَالِقُ  فيِ� أ ْن ُف�سِ هِ��مْ » فيحت� � ّل ال ��ربُ يف نف�س الإن�س ��ان مكان ًة جتعل
كلَّ الأ�شي ��اء حق�ي�ر ًة يف نظ ��ره وال حتظى ب�أهم ّي ��ة يف مقابل عظمة
ذكر اهلل يف قلبه .تُ�صبح ه ��ذه املقاماتُ [املنا�صب] الدنيويّة وهذه
املل� �ذّاتُ املتنوّعة حقرية يف نظر الإن�س ��ان و تفقد �أهم َّيتَها على �إثر
ذكرِ اهلل يف قلب الإن�سان .هذه من خ�صو�صيّات التقوى(.)1
فتنة التعلّق بالمال

كذلك �أو�صيكم باخل�شية واحلذر من املنزلقات .حني كان الإمام
ال�سجاد ،Qيف ال�صحيف ��ة ال�سجادية ،يدعو ملجاهدي الإ�سالم،
من جملة ما اعتمد عليه ،قوله «ال َّله َُّم  ..وَامْحُ عَ نْ قُ لُو ِبهِمْ خَ طَ رَاتِ
المْ َالِ ا ْل َفتُ��ونِ »(�-)2أي املال املثري للفتنة ،-فاملال واملمتلكات �شديدة
اخلط ��ر ومفتنة وتعرّ�ض الكثريين للزلل .لقد ر�أينا عرب التاريخ �أن
املتغطر�س�ي�ن انزلقت �أقدامه ��م حينما و�صل ��ت �إىل هنا؛ لذا يجب
عليك ��م �أن تكونوا حذرين جدًّا وتراقب ��وا �أنف�سكم .ما هو ا�سم هذه
املراقبة يف ال�شرع املقدّ�س؟ إ�نّها التقوى .فما ورد يف القر�آن الكرمي
 -1في خطبة صالة الجمعة ،طهران 1387/6/30هـ.ش [2008/9/20م]
 -2الصحيفة السجادية ،الدعاء  ،27دعاء الثغور.

مهاجمة الزهد؛ أحد أهداف العدو في الغزو الثقافي

الغزو الثقا ّيف معناه �أن يبد�أ العدو وبطرقه اخلا�صة ،مبهاجمة
�أ ّمه ��ات العقائد و�أ�صول ثقافة املجتمع ،ك ��ي يزلزلها ويخمدها يف
القلوب .افرت�ضوا �أن تكون ق�ضي ��ة الزهد والتقوى وحتى االعتقاد
ب�أ�صل الوالية و�أمثال ذلك يف معر�ض الهجوم(.)2
سبيل مكافحة اإلسراف
ُ
بساطة عيش المسؤولين؛

م ��ن الأعمال املهمّة جدًّا لنح ��ولَ دون الإ�سراف ،هو �أن ال يكون
م�س�ؤول ��و الب�ل�اد �أنف�سهم واملحيطون به ��م و�أقربا�ؤهم واملرتبطون
به ��م ،من �أهل الإ�سراف والب ��ذخ� .إذا كنّا من �أهل الإ�سراف كيف
يمُ ك ��ن �أن نق ��ول للنا� ��س :ال ت�سرف ��وا؛ ﴿�أت�أم��رون النّا���س بالرب
ل َتقُولُونَ مَا اَل
وتن�س��ون �أنف�سكم﴾(﴿ .)3يَا �أَ ُّيهَا الَّذِ ي��نَ �آ َمنُوا مِ َ
َت ْف َعلُونَ * كَبرُ َ َم ْقتًا عِ ندَ اللهَّ ِ �أَن َتقُولُوا مَا اَل َت ْف َعلُونَ ﴾(.)4
املهمّة الأوىل :هي �أن نختار م�س�ؤويل البالد من بني الأفراد ذوي
ب�ساطة العي�ش والذين يعرفون �آالم النّا�س ويت�ألمّ ون لأمل النّا�س.
اإلسالمي1383/3/27 ،هـ.ش
 -1في لقاء مع نواب الدورة السابعة لمجلس الشورى
ّ
[2004/6/16م]
 -2في مراسم افتتاح التجمع العاشر لعموم أئمة الجمعة1373/6/21 ،هـ.ش
[1994/9/12م]
 -3سورة البقرة ،اآلية .44
 -4سورة الصف ،اآليتان .3-2

الفصل األول :الزهد

م ��ن �أوله لآخره م ��ن تو�صية بالتقوى ،معن ��اه املراقبة واالنتباه على
النف�س .فنف�س الإن�سان متطلبة(.)1
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ينقل الكاتب ال�شافعي املعروف« ،ابن مغازيل» .رواية �أخرى عن
ع ّم ��ار بن يا�سر �أنه قال�« :سَ ِمعْتُ رَ�سُ ��ولَ اَللهَّ ِ َ Pيقُولُ  :يَا عَ لِيُّ � إِنَّ
ل يُزَ يِّ��نِ َا ْل ِعبَ��ا َد بِزِينَ��ةٍ هِ ��يَ �أ ََح��بُّ
َ��ك بِزِينَ��ةٍ مَ ْ
َ��ال َز َّين َ
اهلل َتع ىَ
�إِ َليْ��هِ ِم ْنهَ��ا»( .)1م ��ا هي هذه الزين ��ة؟ «الزهد يف الدني��ا»؛ فالزهد

والإعرا� ��ض عن الدني ��ا� ،أي عن املظاه ��ر اخلادعة الت ��ي يلت ّذ بها
الإن�س ��ان ،هي الزينة التي قد حباها اهلل لعلي .Qوالدنيا لي�ست
مبعنى �إعمار الدنيا .فلي�س املق�صود بها [هنا] �إعمار الدنيا ،تزيني
الأر� ��ض بالزينة الإلهيّة ،التو�سعة على عب ��اد اهلل؛ الأمر الذي كان
�أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن Qنف�سه �سبّا ًق ��ا �إليه .الدنيا مبعن ��ى �أن ننهل �أنا
و�أنت ممّ ا هو موجود على الأر�ض �سواء من امل�أكل وامللب�س واملركب
�أو ال�شهوات اجلن�سيّة وذلك حلفظ �أنف�سنا ولذّاتنا .وهذه هي الدنيا
الواردة يف الروايات .بالطبع ف�إن مقدارًا من هذه امليزات الدنيوية
جائ ��ز ورمبا يكون ممدوحً ا؛ لك ��ن الإفراط منها ،هو الدنيا ال�سيئة
واخلبيثة نف�سها التي قد نُهينا عنها .لذا ،ف�إنّ الزهد يف الدنيا ،هو
زينة علي بن �أبي طالب .)2(Q
زهد أمير المؤمنينQ؛ قمّ ةٌ ال يمكن بلوغها

�إذا ت�أملنا خ�صو�صي ��ات حياة �أمري امل�ؤمنني يف احلكم� ،أي �إذا
نظرن ��ا �إىل عل ��يٍّ كحاكم ،لر�أينا عدة خ�صائ� ��ص �أ�سا�سيّة يف هذه
احلياة:
...البع ��د الثاين م ��ن حياة �أمري امل�ؤمنني ،هو بع ��د زهده؛ و�إذا
 -1المحاسن ،ج ،1ص.291
 -2في خطبة صالة الجمعة ،طهران1371/1/7 ،هـ.ش [1993/4/6م].

الفصل األول :الزهد

�أردن ��ا �أن نتح ��دث حوله ،لكان ف�صلاً مو�سّ ًع ��ا عجيبًا .فزهد �أمري
امل�ؤمن�ي�ن ،هو بحقّ زه ٌد عجيب جدًّا .بالطبع ذكرتُ �سابقًا -ولي�س
الأم ��ر �أين �أدع ��ي هذا ،بل هو قول علي بن �أب ��ي طالب نف�سه -ب�أنّ
م ��ن غري املتو ّق ��ع �أن �أعي�ش �أنا و�أمثايل كعلي ب ��ن �أبي طالب؛ فهذا
الإمام العظيم بنف�سه قال �إنّكم ال تقدرون.
قب ��ل عدة �سنوات من مدّة رئا�ستي للجمهورية ،حتدثت مر ًة يف
�ص�ل�اة اجلمعة عن تلك الق�ضية ،وقل ��ت �إنه مل يُطلب منّا �أن نكون
كذل ��ك ،لأنّنا ال نق ��در .بعدها كتب يل �أحده ��م ر�سالة يقول فيها:
�إ ّن ��ك تتهرّب من حتمل امل�س�ؤوليّة ،ولأنّك ال تعي�ش على هذا النحو،
تت ��ذرع وتقول �إ ّن ��ه مل يُطلب مناّ! كال ،فلي�س ��ت الق�ضية �أنا �أقول �أو
�أريد؛ ف�أمثايل �أ�صغر من ه�ؤالء؛ فالإن�سان العادي بالأ�سا�س �أ�ضعف
م ��ن هذه الأقوال .كما �أنّ �أمري امل�ؤمنني يف ذلك الزمان مل يفر�ض
عل ��ى عياله ه ��ذا الزه ��د .فحينها كان عل ��ي نف�س ��ه املتحمل لهذا
الزه ��د؛ ولي�س الإمام احل�سن� ،أو الإمام احل�سني� ،أو حتى زوجاته
اجلليالت .فلم يرد عندنا �أنّ �أمري امل�ؤمنني  Qكان يعي�ش هكذا
يف بيت ��ه .كال ،فالطعام اخلا�ص ب�أم�ي�ر امل�ؤمنني ،كانوا يح�ضرونه
يف كي�س مربوط ،يفتح ،ي�صب ،ي�أكل ،بعدها يربط الكي�س وي�ضعه
جان ًب ��ا؛ كما كانت لدي ��ه يف املنزل حياته العادي ��ة .ف�شخ�ص �أمري
امل�ؤمنني ،بالأ�صل هو فوق طبيعة الب�شر العادية .و� اّإل فهل ي�ستطيع
�أح ��د �أن يعي� ��ش هكذا؟ �إنه لدر�س عجيب .لأج ��ل �أن �أعي �أنا و�أنتم
الهدف املن�شود.
�سمعت بنف�س ��ي عن املرح ��وم العلاّ مة الطباطبائ ��يّ (ر�ضوان
اهلل تع ��اىل عليه)؛ وال �أعلم �إن كان ق ��د دوّنه يف �أحد الكتب �أم ال،
كان يق ��ول :عندما يقول لنا الإمام توجّ هوا نحوي ،ف�إنّه كال�شخ�ص
املعتل ��ي ق ّم ��ة اجلبل ويدع ��و النا�س يف ال�سف ��ح �أن تقدّموا من هذه
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اجلهة .وهذا ال يعني �أنّ ك ّل ال�سائرين واملت�سلّقني ميكنهم الو�صول
�إىل الق ّم ��ة .كال� ،إ ّن ��ه يق ��ول الطري ��ق من ه ��ذه اجله ��ة ،يجب �أن
تتق ّدم ��وا منه ��ا ،ال ينحدر �أح ��د ،ال يذهب �أحد نح ��و ال�سقوط� .أي
�إذا رغبتم �أن تتحرّكوا ب�شكل �صحيح ،فامل�سري هو �إىل اجلهة التي
�أقف فيها(.)1
اإلدارة الزاهدة ألمير المؤمنين؛ قدوة لإلدارة اإلسالميّة

يع� � ُّد الإ�س�ل�امُ �إدار ًة ك�إدارة �أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن �ضرور ّي� � ًة لإ�سعاد
الب�شر ّي ��ة ،بالطبع ف�إنّ �أمري امل�ؤمنني يف هذا املجال هو تلميذ النبيّ
وتابع ل ��ه .ف�أمري امل�ؤمنني نف�سه حينما حت� �دّث عن زهده ،قال �أين
زهدي من زهد النبي! يف اجلهاد ،يف ال�صرب ويف جميع هذه املراتب
�أمري امل�ؤمنني هو التلميذ النجي ��ب واملتميّز لر�سول اهلل .ومثل هذا
ال�شخ� ��ص جدير ب�أن نتخذه جميعًا ق ��دوة؛ لي�س فقط على م�ستوى
بلدنا ،بل على امتداد العامل الإ�سالميّ ؛ وهذا هو املطلوب ،واملتوقع.
مثل ه ��ذا الإن�سان الرفي ��ع والعظيم وغري املب ��ايل بالدنيا ،وال
بالذهب واجلواهر ،م�ستعد لال�ستب�سال يف طريق احلق واحلقيقة،
حيث ي�ستطيع �إنقاذ جمتمعات �إن�سانيّة �ضخمة .فهو غري م�ست�سلم
للرغب ��ات النف�سية ،ال تقهره امل�صال ��ح ال�شخ�صية احلقرية� ،أمام
�أح ��داث احلياة الكربى .نق ��ول مرارًا �إنّ ر�سال ��ة الإ�سالم ور�سالة
اجلمهور ّي ��ة الإ�سالميّة الت ��ي نقدمها للعامل ،ه ��ي ر�سالة جديدة،
وهذا الزهد �أحد مناذجها البارزة.
انظروا الي ��وم �إىل م�ستوى احلياة الب�شر ّي ��ة يف العامل؛ انظروا
 -1في لقاء مع فئات مختلفة من الشعب في يوم التاسع والعشرين من شهر
رمضان المبارك1370/1/26 ،هـ.ش [1991/4/15م).

اعتراف أعداء اإلمام الخميني{ بزهده وتقواه
ُ

كان �شخ�ص الإم ��ام{ �إن�سانًا �صاحلًا .فا�ستطاع �صالحه �أن
يجعل متام ع ��امل وجوده بديعًا ومتلألأً .كذل ��ك حينما يكون املرء
حل ��ا ،ف�إن حميطه يت�أثّر ويُ�صل ��ح بيته و�أ�صدقاءه وبلده وعامله.
�صا ً
كان الإم ��ام { مثل امل�صباح ينري كلَّ ما حوله؛ لأنّه كان نوران ًيّا.
حتى �أعداء الإمام كانوا يعرتفون ل�شخ�صه بالزهد والتقوى وعدم
الطمع واالكرتاث للدنيا وب�صدق االدّعاءات (احلجج).
أی�ضا اخلطابَ نف�سَ ه الذي وجّ َه ُه
ي�صح �أن نوجّه لأنف�سنا � ً
ربمّ ��ا ُّ
�أمري امل�ؤمنني� Qإىل عثمان بن حنيف -والذي �أ�شار �إليه الإمام
أي�ضا�«َ -أال َ ِو�إ َّنكُمْ ال َتقْدِ رُونَ علَى ذل َِك» ،فنحن
{ �أح ��د املرّات � ً
ال نقدر �أن نكون على هذا النحو من ال�صالح .بعدها يردف« :ولكِنْ
�أَعِ ينُوين ِب َو َر ٍع وَاجْ ِتهَاد»( .)2كونوا ورعني ،جتنبوا املنزلقات جدّوا
واجته ��دوا .هذا االجتهاد �سيدوم بعون اهلل� .أيّها الإخوة! ال ي�صلح
املرء بدون االجتهاد وال�سعي(.)3
 -1في لقائه آالف األشخاص من طبقات الشعب المختلفة بمناسبة عيد غدير خم
السعيد 1368/11/9هـ.ش [1990/1/29م]؛ لمزيد من االطّالع راجع :في لقاء فئات
مختلفة من الشعب 1370/1/26هـ.ش [1991/4/15م]؛ راجع أيضً ا :في لقاء أهالي
محافظة إيالم في الذكرى السنويّة لوالدة أمير المؤمنين  Qفي حسين ّية اإلمام
الخميني (ره) 1393/2/23هـ.ش [2014/5/13م].
 -2نهج البالغة ،الرسالة .45
-3فيلقاءمعمسؤوليوموظّفيالدولةفينظامالجمهوريّةاإلسالميّة1368/11/9،هـ.ش
[1990/2/8م] ؛ لمزيد من االطّالع ،راجع :في لقاء أعضاء هيئة عقد مراسم الذكرى
السنوية لرحيل اإلمام الخميني (ره)1384/3/10 ،هـ.ش [2005/5/31م].

الفصل األول :الزهد

�إىل ر�ؤ�ساء البل ��دان ،الزعماء ال�سيا�سيّني لل�شع ��وب؛ �أيّهم م�ستع ّد
لغ�ض الطرف ع ��ن منافعه ال�شخ�ص ّي ��ة وجمافاتها؛ حني تكون يف
ّ
()1
متناول �أيديهم وحتت ت�صرفهم ؟
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ضرورة التزام أئمّ ة الجمعة ببساطة العيش

حياة الصالحين

�أ�ؤكد على عدّ ة نقاط:

 ...النقطة الثاني ��ة ،الوجود مع النا�س وب�ساطة العي�ش .بالطبع
ف�إنّكم كذلك ،واحلمد هلل جميع ال�سادة يعي�شون يف م�ستوى متو�سط
بتف�صيل متنوع ن�سب ًيّا يف نوعية املعي�شة-؛ غاية الأمر �أنّ باعتقادنا�أن بع�ض من هذه احلرا�سة الزائدة واملالحظة يف بع�ض املدن ،غري
�ضرور ّي ��ة ويف �أماكن لي�ست للحرا�س ��ة بالأ�سا�س .هذا العمل ،يُبعد
�إم ��ام اجلمعة ع ��ن النا�س .ال يج ��ب �أن يظهر �إم ��ام اجلمعة وك�أنه
�شخ�ص معرّ�ض للتهديد واخلطر ويجب و�ضع حار�س مرافق له(.)1
ضرورة كون المسؤولين قدوة في الزهد واإلعراض عن الدنيا

هذا احلك ��م الإ�سالم ��يّ ذو معنى خا�ص .فاحلك ��م الإ�سالميّ
غري احلكم امللكيّ ؛ غري احلك ��م الدنيويّ ؛ غري احلكم الطاغوتيّ ؛
غري الت�سلط على النا�س؛ غري عي�ش ذوي النفوذ والقدرة مغتنمني
لفر�ص ��ة ال�شه ��وات .احلك ��م الإ�سالم ��يّ  ،يعني �أن يعم ��ل موظفوه
للإ�سالم وهلل ،ال لأنف�سهم.
يج ��ب �أن نع َّد �أنف�سن ��ا خدامً ا للنا�س باملعن ��ى الواقعيّ للكلمة ،ال
باملعنى احلر ّيف للكلمة .يجب علينا ،ويف �أي م�ستوى من امل�ستويات� ،أن
نفكر باالبتعاد ب�شكل كامل عن فكرة« :طاملا �أنّنا ن�ستطيع اال�ستفادة
م ��ن الإمكان ��ات املتاحة لنا لت�أم�ي�ن متطلباتنا ورغباتن ��ا ،فلنفعل».
يجب على م�س�ؤويل البلد �أن يكونوا قدوة للآخرين يف الزهد؛ �أي يف
أي�ضا.
الإعرا�ض عن زخارف الدنيا؛ وح ّد ذلك ،هو ح ّد الورع � ً
-1فيمراسممبايعةعمومأئ ّمةجمعةالبلدلرئيسمجلسالخبراء1368/4/12،هـ.ش
[1989/7/3م]

 -1نهج البالغة ،الرسالة .45
 -2المصدر نفسه.
 -3المصدر نفسه.
 -4في لقاء مع مسؤولي وموظفي نظام الجمهورية اإلسالمية في إيران ،بحضور
حجة اإلسالم والمسلمين السيد أحمد الخميني1369/9/14 ،هـ.ش [1990/12/5م].

الفصل األول :الزهد

�أم�ي�ر امل�ؤمنني يف ر�سالت ��ه املعروفة لـ «عثمان ب ��ن حنيف» بعد
�أن يق ��ول ب�أ ّن ��ك كن ��ت قد جل�س ��ت على مثل ه ��ذه ال�سف ��رة ،وكذا
وك ��ذا ،ي�صف حياته قائلاً �« :أَال و�إ َِّن �إِمَا َمكُمْ قَ ��دِ ا ْك َتفَى مِنْ ُد ْنيَا ُه
ال َتقْدِ رُونَ
ال و�إِ َّنكُمْ َ
بِطِ مْرَ يْهِ  ،وَمنْ طُ ْعمِه ِبقُرْ َ�صيْهِ »( .)1ثم �أتبع�« :أَ َ
عَ لَى ذل َِك»()2؛ �أي �إين ال �أتوقّع منكم مثل هذه احلياة.
�أميكن �أن يخطر ببايل وبالكم �أنّنا قادرون على �أن نحلّق �إىل ح ّد
الذروة؟ �ألي�ست مزحة؟ الق�ض ّي ��ة لي�ست �أنّنا نتخلّى عن امل�س�ؤوليّة.
كال ،ف� ��إذا ا�ستط ��اع �شخ�ص ،فعليه �أن يفعل .ولي�س ��ت الق�ضيّة �أنّنا
نقدّم مربّرات لأعمالنا .كال ،فلي�ست احلياة عملاً ت�صنعيًا؛ بل �إنّها
تتكئ على روح �صلبة؛ هذه الروح كانت لدى �أمري امل�ؤمنني.
ويتاب ��ع عليه ال�سالم قائلاً « :ولكِنْ أَ�عِ ينُوين ِب َو َر ٍع وَاجْ ِتهَاد»()3؛
�سارع ��وا بالورع وا�سعوا واجته ��دوا يف هذا الدرب ب ��ك ّل ما �أوتيتم
م ��ن قوّة .و�إذا مل تقدروا على هذا ،فتابعوا على قدر ا�ستطاعتكم.
�إذا كن ��ا نطالب ونرفع ال�شعار ونقول ب�أ ّن ��ه يجب على جمتمعنا �أن
ين�صرف عن روح ّي ��ة اال�ستهالك و�أن يتحرّر مما تروّج له الثقافة
الغربيّة ،ف� ��إنّ �إجناز ذلك متوقّف على عملنا .نحن الذين يتوجّ ب
علينا �أن نع ّل ��م ال�شعب هذه الأمور .و� اّإل فهل ميكن �أن نُبتلى ب�أنواع
و�أ�صناف من ال�شكل ّي ��ات والرفاهيّات ،ونتوقع من ال�شعب � اّأل يكون
مرف ًه ��ا يف الوق ��ت نف�سه؟! ف� ��إذا �أطلقوا �شع ��ارًا يف �أماكن �أخرى،
توجّ ب علينا االلتزام(.)4
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المجلس قدوة للشعب وللمؤسسات

حياة الصالحين

لقد �س ��ررت ح ًقّا حينما قر�أت يف ال�صحافة �أنّكم قرّرمت �إعادة
النظر حول بع� ��ض ق�ضايا املجل�س وبع�ض االمتيازات غري املربرة،
هلل ليحفظ القائمني على ه ��ذا العمل ،مثلاً افرت�ضوا �أنّ
ودع ��وت ا َ
أي�ضا مبنزل ث ��انٍ ؛ ميتلك امتيازًا،
�زل ،يرغب � ً
�شخ�ص ��ا ميتلك من � اً
ً
يرغ ��ب بامتياز �آخ ��ر .يف الواقع �أ�شكركم لورودك ��م بقوّة وهمّة يف
ه ��ذا امل�سار .تابعوا هذا امل�سري وثاب ��روا على �إجناز هذه الأعمال.
وعلى ق ��در ا�ستطاعتكم عاجل ��وا الأمور ب�ش ��كل منطقيّ و�صحيح.
بالطبع نحن ال نو�صي وكذلك ال نتوقع مثلاً من النواب يف املجل�س
�أن يجوعوا ويعط�شوا ويزهدوا -فل�سنا كذلك ،وال �أنتم -نحن نقول
ال للمبالغ ��ة والإ�سراف وال لإجناز الأعمال بع�شوائية وببذل نفقات
غري م�ب ّ�ررة .ربمّ ��ا لي�ست جمي ��ع نفقات املجل� ��س مبال� � َغ خياليّة؛
لك ��ن عندم ��ا ت�سلكون هذا الطري ��ق ،ف�إنّكم تقدّمون ق ��دوة للنا�س
وللأجه ��زة وت�شخّ �ص ��ون الطري ��ق والوجه ��ة� .إنّ عملك ��م ذو قيمة
كبرية وجيّد جدً ا؛ وا�صلوا ذلك(.)1
ج_ الزهد في مجال الحكم والسياسة
 - 1توضيحات وضرورات

زهد امل�س�ؤولني يعني انتفاء امل�صلحة يف احلياة ال�شخ�صيّة

كان �إمامنا العظيم نف�سُ ��ه جتليًا لهذا املعنى؛ كان بحق �إن�سانًا
ال يويل �أيّ قيمة للمظاهر الدنيويّة .فالإن�سان يرى يف ذلك الرجل
 -1في لقاء مع نواب الدورة السابعة لمجلس الشورى اإلسالمي1383/3/27 ،هـ.ش
[.]2004/6/16

البساطة وعدم التكلّف في األعمال؛
اإلسالمي
ّ
مصدر جماليّة النظام

ل ��ديّ عتب �صغري ،وكن ��ت �أنتظر منذ عدّة �أي ��ام الوقت املنا�سب
كي �أُعبرّ عنه .وهذا العتب يتعلّق بالأمر التايل :عندما كنت �أم ّر يف
�شوارع كرمن�شاه ،ر�أيتُ وب�شكل غريب وغري م�ألوف �صورًا كبرية لهذا
العبد احلقريُ 2وزّعت على الطريق ب�إفراط و�إ�سراف ،و�أعتقد �أنّه يف
أي�ضا بع�ض ال�صور على جانب الطريق.
م�سرينا �إىل باوه ،كان هناك � ً
 -1في لقاء المشاركين في مؤتمر علم آفات الثورة1377/12/15 ،ه���ـ.ش
[1999/3/6م].
 -2يقصد اإلمام القائد نفسه.

الفصل األول :الزهد

ين والعظيم �أنّ ال قيم ��ة لديه للمغريات ،والأهواء وامللذّات
الروحا ّ
الدنيويّة بالأ�سا�س! �أنتم بحمد اهلل متنوّرون و�أ�صحاب وعي وفهم،
وال �أرى حاج� � ًة لأن �أو�ضح لكم هذه الأم ��ور� .إنّ ما �أقوله� ،أعني به
امل�صلح ��ة ال�شخ�ص ّي ��ة؛ ولي�س معن ��اه � اّأل يزدهر البل ��د ويعمَّر و� اّأل
تع َّم ��ر الدنيا .وهذه دائمًا كانت �إ�شاعات و�شبهات مغر�ضة يطلقها
خمالفو الإ�سالم ،فيقولون �إنّ الإ�سالم يتعار�ض مع الدنيا؛ مبعنى
� اّأل نعمّرها!
كال� ،إنّ تل ��ك الدني ��ا املذكورة هي الدني ��ا ال�شخ�صيّة؛ يعني �أال
تتهافت ��وا على رفاهي ��ة احلياة الدنيو ّي ��ة ،وعي�ش ��وا بب�ساطة .هذا
ه ��و املعنى امل ��راد منها� .أم�ي�ر امل�ؤمنني ،Qكان ��ت حياته الأكرث
أي�ضا ب�شكل منتظم ،فيعمر
زهدً ا ،لكن يف الوقت نف�سه ،كان يعمل � ً
الب�سات�ي�ن ،يُجري مي ��اه الآبار ،يجاهد ويدير البل ��د ،ير�أ�س حكمًا
بتلك العظمة ،وير�سم ال�سيا�سة وميار�سها(.)1
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ملاذا كل هذه ال�صور؟! �إنّ لهذا العمل �إ�شكاالت عديدة :الأوىل هي �أنّ
هذه ال�صور ُمكْلفة ،تتطلّب دفع �أموال� .أنا �أعرف و�أدرك ذلك ،وهذا
العم ��ل غري �ضروري على الإطالق بكلفت ��ه املرتفعة ،ح�سنًا ،ال مربّر
لهذا الأمر .ثانيًا� ،إنّ طريقة العمل هذه ،وتوزيع ال�صور بهذا ال�شكل،
ال ين�سجم مع و�ضعنا ،ومع �ش�أن اجلمهوريّة الإ�سالميّة و�ش�أننا كطلبة
علوم دين ّي ��ة� .إنّ هذه الأعمال هي لغرينا� ،إنّ عملنا يجب �أن يتوافق
م ��ع الب�ساطة� .إنّ هذه الأعمال املزخرفة ال تتنا�سب مع حالنا ،حتى
أي�ضا.
على امل�ستوى التقني� ،إذا دقّق �أح ٌد منّا ف�إنّها «منافية للتبليغ» � ً
�إذا �أراد �أحدك ��م �أن يع�ّبنرّ عن حبّه حقًا ،ف�إنّ ه ��ذه الأعمال ال ت�أثري
لها ،بل ت�أثريها معكو�س .على ك ّل حال ،كنتُ عاتبًا حقًا ،ولكنّني مل
�أعرف �إىل من �أو�صل عتبي ،ومن هي الأجهزة التي تولّت تنفيذ هذا
الأمر وقامت به ،فوجدتُ �أنّ هذا املكان هو الأف�ضل� ،إذ �إنّ الفر�صة
مل ت�سنح لهذا الأمر يف الأيام ال�سابقة.
على ك ّل حال� ،إنّ ه ��ذه الأعمال لي�ست ح�سنة ،وليعلم الأ�صدقاء
وامل�س�ؤولون واملعاونون ذلك� .إنّ هذا النمط من العمل ،والرتويج بهذا
النحو ال يليق بالثورة وبالنظام الإ�سالميّ  .ولكن ،وللإن�صاف واحلق
يُقال� ،إنّ يف الأيام املعدودة التي كنا فيها �ضيوفكم يا �أهل كرمن�شاه
الأعزاء ،قد عبرّ النا�س كما امل�س�ؤولون عن م�شاعرهم تعبريًا كاملاً
و�أظهروا مدى حبهم و�صفائهم ب�أعلى امل�ستويات.1
بساطة العيش؛ من مصاديق شكر الشعب

�إ ّنن ��ي �أذ ّك ُر م�س� ��ؤويل البلد� ،س ��واء املنتخَ بني ملجل� ��س ال�شورى
 -1كلمة اإلمام الخامنئي في لقاء مسؤولي إقليم (محافظة) كرمنشاه (.1390/7/28
()2011/9

ضرورة الحفاظ على حالة الزهد

اإلسالمي
ّ
في مجلس الشورى

�أذك ��ر نقاطً ا ع� �دّة لل�س ��ادة املحرتَمني حول جمل� ��س ال�شورى،
وه ��ي نقاط يُفرت�ض �أنّكم تعرفونها ،فهذا �إذً ا تذكري� .أحيانًا يكون
لال�ستم ��اع �أث ٌر ال يوجد يف [جمرّد] املعرفة .يعرف الإن�سان �أ�شياء،
لكن من احل�سنِ �أن ي�سمعها م ّر ًة �أخرى.
أي�ضا م�س�ألة الإ�سراف و�أمثاله؛ الإ�سراف يف النفقات،
...هذه � ً
أي�ضا �أم ��و ٌر قد كتبه ��ا يل �أو قالها يل
الإ�س ��راف يف ال�سف ��ر؛ ه ��ذه � ً
بع� �ُ�ض الن� �وّاب املحرتمني .يج ��ب عليكم االهتمام به ��ذه النقطة،
ال تت�ص ّرف ��وا ب�شكل يجع ��ل جمل�س ال�شورى الإ�سالم ��ي يفقد تقواه
وزهده .من اجليّد �أن تهتمّوا بهذه امل�س�ألة(.)2

 -1رسالة بمناسبة مشاركة الشعب المـُبهرة في انتخابات مجلس الشورى
اإلسالمي ومجلس خبراء القيادة1394/12/9 ،هـ.ش [2016/2/28م].
اإلسالمي 1388/4/3هـ.ش[2009/6/24م].
 -2في لقا ٍء مع ن ّواب مجلس الشورى
ّ

الفصل األول :الزهد

الإ�سالم ��يّ وجمل�س اخل�ب�راء �أو �أ�صحاب املنا�ص ��ب التنفيذيّة يف
الق ��وى الأخرى �أو �سائ ��ر امل�س�ؤولني يف املنظم ��ات وامل�ؤ�س�سات� ،أن
يقدموا ال�شكر الالئ ��ق من خالل اخلدمة ال�صادقة لل�شعب والبلد
والنظ ��ام الإ�سالميّ ؛ ب�ساط ��ة العي�ش ،النزاه ��ة ،احل�ضور الدائم
يف مواق ��ع امل�س�ؤول ّي ��ة ،ترجي ��ح امل�صال ��ح الوطنيّة عل ��ى الرغبات
ال�شخ�ص ّي ��ة والفئويّة ...الطابع اجلهاديّ يف الفكر والعمل وبجملة
واح ��دة :عدّوا برناجمك ��م الدائم خالل فرتة ه ��ذه امل�س�ؤولية ،هو
العمل هلل ولأجل خلق اهلل وال تتجاوزوا ذلك ب�أي ثمنٍ كان(.)1
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ضرورة امتناع المسؤولين

حياة الصالحين

عن رفاهية (كماليات) الحياة

�أنا ال �أريد التوقّع من الإخوة املقيمني يف البلدان الأخرى الزهد
والتقوى املطلقني؛ بل �أريد القول ب�شكل عا ّم �إنّ مقدارًا من مراعاة
ل�شخ�ص
ٍ
احلر� ��ص يف مظاهر احلي ��اة �أم ٌر �ض ��روري .ف�إذا تو ّف ��ر
بع�ضا من ه ��ذه املنافع برغبته
الدخلُ � ،إمكاني� � ُة االنتفاع ،وجتنّبَ ً
ومبادرت ��ه و�إرادت ��ه ال�شخ�صيّة ،ف� ��إنّ لذلك فائدة ك�ب�رى .فائدة
عا ّم ��ة على امل�ستوى العام للثورة ،وكذل ��ك فائدة �شخ�صيّة؛ �أي �أنّه
يهبكم نورانيّة .وهذا العمل يختلف عن عملي �-أنا العبد -حيث ال
�إمكانيّة ملنفعة فالنيّة لأجلي ،ف�أنا ال �أمتلك املكاف�آت؛ لكنكم وحيث
يل الف�ل�اينّ ،النفقات
ت�ستطيع ��ون ،ف�إذا �أمكن طل ��ب العمل الكما ّ
الزائ ��دة الفالنيّة ،الفائدة الإ�ضاف ّي ��ة الفالنيّة من امل�ؤ�س�سة حيث
ميكن للمرء �أن يفكر لنف�سه يف طريق م�شروع ويقول مثلاً لأ�ستفيد
على ه ��ذا النحو؛ لكن مل يح�ص ��ل وامتنعتم ،ف� ��إنّ ف�ضيلة وفائدة
ذلك وت�أثريه على �أنف�سكم عالٍ جدًّا(.)1
زوال الروحية األرستقراطية لعهد الطاغوت
ببركة الثورة اإلسالميّة

هن ��ا ،يف ه ��ذا البل ��د كان ��ت �أجهزت ��ه املهيمنة عليه ه ��ي �أكرب
ناه ��ب و�سارق للأموال العامّة؛ فزعيم ه�ؤالء الل�صو�ص كان ال�شاه
�شخ�صيًّا! هنا ،يف هذا البلد كان �أثرى �أثريائه �سيا�سيًّا ،ال�شخ�ص
الأوّل يف اململك ��ة� ،أي �شاه اململك ��ة ،لكن من �أين جاء بهذه الرثوة؟
 -1في لقاء مع مسؤولي وزارة الخارجية والسفراء والقائمين بأعمال الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية1370/4/18 ،هـ.ش [1991/7/9م]

اإلسالمي ،شعبيّة المسؤولين
ّ
من بركات النظام

وجود مثل هذا النظام قد فر�ض انتما َء م�س�ؤويل البلد �إىل ال�شعب
نف�س ��ه؛ يفهمون �آالم ال�شع ��ب ويدركون م�شكالته ��م .احلكومة هي
حكومة �شعبية .رئي�س اجلمهورية �شعبي .جمل�س ال�شورى الإ�سالميّ
�شعب ��ي .فلي�س �أحد من �أفراد م�س�ؤويل البلد ،القوة الق�ضائيّة ،ومن
الآخري ��ن والآخري ��ن ،حفيدًا للوجهاء والأعي ��ان؛ لي�س منهم من ال
ي�ست�شعر �آالم ال�شعب ،ال يفهم وال يعرف القلق واجلوع(.)2
 -1في االجتماع الضخم بأهالي مدينة أراك1379/8/24 ،هـ.ش [2000/11/14م].
 -2في لقاء علماء الدين والمبلغين في أجواء شهر رمضان المبارك1377/9/23 ،هـ.ش
[1998/12/14م].

الفصل األول :الزهد

� اّإل �إذا ورثها عن �أجداده؟! ..هذا البلد كان م�س�ؤولوه الأكرث �سرق ًة
وف�س ��ادًا وث ��راءً ...فموارد البل ��د كانت حتت قب�ضة ه� ��ؤالء ناهبي
ث ��روات ال�شع ��وب .وقد �أع� � ّز الإ�سالم ه ��ذا البلد؛ حي ��ث ا�ستطاع
الدينُ  ،الإمي ��ان الديني لل�شعب واحلافز املعنوي العظيم للماليني
[من �أبنائه] �أن ي�صل �إىل هنا.
بف�ضل اهلل ف�إنّ م�س�ؤويل هذا البلد هم جزء من �أفراد ال�شعب؛
من �أفراد ال�شعب �أنف�سهم الذين كانوا قد ثاروا ،و�إذا �أدّوا خدمة ال
ي�سرقون الأموال [من جيوب النا�س] .من املمكن �أن يوجد �أ�شخا�ص
يف الأق�س ��ام ذات الدرجات الأدن ��ى وال �سمح اهلل ال يعريون �أهميّة
له ��ذا التكليف العظيم ولزهد امل�س�ؤول�ي�ن؛ بالطبع ف�إنهم معزولون
وعل ��ى الهام�ش .لك ��ن م�س�ؤويل البلد الأرفع ف�إ ّنه ��م �أنا�س �أ�صحاب
�أيدٍ نزيهة ،قلوب نزيهة� ،أعني نزيهة� ،شهامة وغايتهم خدمة هذا
ال�شعب وهذا البلد .وقد حبانا اهلل بهم(.)1
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أحد إنجازات اإلمام{؛

حياة الصالحين

إبطال المعتقدات الخاطئة في باب أخالق الفرد الحاكم

أعمال ك�ب�رى تتنا�س ��ب و�ش�أنه العظيم
�إمامن ��ا العظي ��م �أجنز � اً
و�أن ��ا الي ��وم �أذكّركم ببع�ض منها� ... :إجن ��ازه الثامن ،كان �إبطال
املعتق ��دات اخلاطئة يف باب �أخالق الفرد احلاكم .يف العامل �صار
عر ًف ��ا �أن يتحلّى ر�ؤ�ساء االجتماعات ب�أخالق فرديّة خا�صة! ..غيرّ
ه ��ذا الإمامُ االعتق ��ا َد اخلاط ��ئ و�أظهر �أنه ميك ��ن لقائد حمبوب
ومع�ش ��وق م ��ن ال�شع ��ب و�سائ ��ر م�سلمي الع ��امل� ،أن يعي� ��ش زاهدً ا
و�أن ي�ستقب ��ل ال ��زوار يف �إحدى احل�سينيات ب ��دل الق�صور الفخمة
ويتعامل مع النا�س بثياب الأنبياء ول�سانهم و�أخالقهم(.)1
تغير اتجاه الترف نحو الزهد خالل الثورة اإلسالميّة

و�سط الكفر العامليّ
حينم ��ا �أحرز جها ُد ال�شعب الإيراين ن�ص� �رًا َ
و َق ِب ��ل باالندماج حتت قيادة وحك ��م (وراية) الإم ��ام� ،أوجد الإمامُ
ب�سلوكه وميزته� ،أك َرب حتوّل يف التاريخ ال�سيا�سيّ لهذا البلد؛ �أي �أنّه
ا�ستبدل املـُلك ال ��ذي كان حكومة الظاملني واجل�شعني الإ�ستبدادية،
ب�إمام ٍة هي كيان احلكم الإلهي وحكم ال�شعب عباد هلل .فزيّن بالعدل
والإن�ص ��اف قدرت ��ه و�صالبته ،ون� �وّر تفوّقه الذي ي�شه ��د له اجلميع
بالعبوديّة والتوا�ضع ،وعالج التمكّن واالمتياز بالزهد والتقوى(.)2

 -1في خطبة صالة الجمعة ،طهران1368/4/23 ،هـ.ش [1989/7/14م]
 -2رسالة بمناسبة العقد المئوي العظيم للميالد المبارك لإلمام الخميني (ره)،
1378/6/31هـ.ش [1999/9/22م]

ميزات المسؤولين المسلمين؛

لو نظرمت يف نهج البالغة من �أ ّول��ه �إىل �آخ��ره لوجدمت �أنّ ما
قاله �أمري امل�ؤمنني حول النهي عن حبّ الدنيا والرغبة فيها وحول
الزهد فيها يفوق حجمُه حجمَ ك ّل ما قاله يف نهج البالغة .وهذا
هو ال�سبب .و� اّإل فالإمام علي مل يكن ممّ ن يعتزل الدنيا ،ال ،كان من
�أن�شط النا�س لعمارة الدنيا� ..سواء يف زمن خالفته �أو قبل ذلك .مل
يكن �أمري امل�ؤمنني ممّ ن ال يعملون وال يكدّون .معروف �أنّه حني كان
حقول بيديه و�أجرى عليها املياه
يعي�ش يف املدينة قبل خالفته �أحيا اً
وزرع النخيل .اخلو�ض يف �ش�ؤون الدنيا والطبيعة التي و�ضعها اهلل
حتت ت�صرف الإن�سان ،و�إدارة معي�شة النا�س و�ش�ؤونهم االقت�صادية،
وتوفري �أ�سباب االزدهار االقت�صادي كل هذه ممار�سات �إيجابيّة
الزمة ومن واجبات الفرد امل�سلم والإدارة الإ�سالميّة .هكذا كان
�أمري امل�ؤمنني ،لكنه مل يكن هائمًا يف الدنيا �أبدًا .هذا هو و�ضع �أمري
امل�ؤمنني وبرناجمه الرتبويّ الأخالقيّ (.)1
د  -حلول وآثار
لزوم جعل حياة عامّ ة الناس
معيارًا لحياة المسؤولين

يف نظر �أمري امل�ؤمنني� :Qإنّ من�صب الإدارة ال ينبغي �أن
يكون و�سيل ًة لراحة ال�شخ�ص والعي�ش والك�سب الدنيوي .فهذا
العمل لي�س كبقيّة الأعمال؛ �إنّه قبول امل�س�ؤوليّة .وممار�سة هذه
 -1في خطبة صالة الجمعة ،طهران ،في الثامن عشر من شهر رمضان 1429هـ.ق
[1387 /6/30هـ.ش [2008/9/20م].

الفصل األول :الزهد

السعي الدؤوب والفاعليّة وعدم التعلّق بالدنيا
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حياة الصالحين

امل�س�ؤوليّة ال ميكن �أن تكون لتحقّق الربّح للإن�سان [امل�س�ؤول]،
وجمع الأموال ،وت�أمني امل�ستقبل له ولأبنائه عرب هذا الطريق �أو
اللهو يف الدنيا� .إذً ا; فما هو الهدف لقبول املنا�صب احلكومية
يف نظام اجلمهورية الإ�سالمية والنظام الإ�سالميّ ؟ الهدف ال
ب ّد �أن يكون �إر�ساء العدالة ،ت�أمني راحة ال�شعب ،تهيئة الأر�ضية
للمجتمع الإن�ساين الزده��ار الإمكانيات والقابليات ،لت�سامي
النا�س ولهداية الب�شرية و�صالحها.
��ك ال�سَّ عْدَ انِ
لَنْ �أَبِيتَ عَ لَى َح�سَ ِ
هلل َ أ
يق ��ول �أمري امل�ؤمن�ي�ن« :وَا ِ

ِل مِ��نْ �أَنْ �أَ ْلقَى اهلل
الَغْ �َل اَ لِ م َُ�صفَّد ًا �أ ََحبُّ �إ يَ َّ
مُ�سَ هَّ��دا� ،أَ ْو �أُجَ َّر فيِ ْ أ
ا�صب�� ًا لِ�شَ يْءٍ مِنَ
ْ�ض ا ْل ِعبَ��ا ِد وَغَ ِ
َورَ�سُ ولَ��هُ يَ�� ْو َم ا ْل ِقيَامَ��ةِ ظَ المِ�� ًا ِل َبع ِ
الحْ ُ طَ ا ِم»(.)1
يقول �أم�ير امل�ؤمنني يف مو�ضع �آخ��ر من نهج البالغة «�إنّ
فر�ض على �أئمّةِ احلقِّ �أن يقدّ روا �أنف�سَ هُم ب َِ�ض ْعفَةِ
هلل تَعاىل َ
ا َ
()2
النا�س» ؛ �أي �أنّه ال يحقّ لأ�صحاب املنا�صب يف نظام احلقّ � ،أن
ِ

يقي�سوا �أنف�سهم بالأعيان والأ�شراف ويقولون مبا �أنّ لدى ه�ؤالء
اال�شراف مثل هذه البيوت و هذه احلياة وهكذا يلهون ،لذا ومبا
أي�ضا �أ�صحاب هذا املن�صب وهذه امل�س�ؤوليّة يف اجلمهورية
�أننا � ً
الإ�سالميّة �أو يف النظام واحلكم الإ�سالميّ  ،فلن�س َع �أن نعي�ش
حياتهم� ،أو لأنّ ر�ؤ�ساء وم�س�ؤويل ووزراء البلدان الأخ��رى يف
النظم غري الإلهية وغ�ير احلقّة هكذا يعي�شون ،هكذا يلهون
أي�ضا ال ب ّد و�أن
وهكذا ي�ستفيدون من الإمكانات املادية ،نحن � ً
نحيا على هذه ال�شاكلة! كال .فلي�س لهم احلق �أن يقي�سوا حياتهم
 -1نهج البالغة ،الخطبة .224
 -2نهج البالغة ،الخطبة .209

 -1نهج البالغة ،الخطبة .200
 -2نهج البالغة ،الرسالة .5

الفصل األول :الزهد

بالأعيان والأ�شراف واملتمكّنني �أو املنحرفني .لذا فبمن يجب
ب�ض ْعفَةِ النا�س»()1؛
�أن يقي�سوا حياتهم؟ «�أن يقدّ روا �أنف�سَ هم َ
أي�ضا .يف هذه العبارة،
بعامّة النا�س ،ب�أ�ضعفهم و�أدناهم منزلة � ً
ال يق�صد بها �أن نعي�ش مثلهم ،فلعله ال يتمكّن اجلميع من �أن
ي�ضيّق عليه معي�شته ،لكن زِن نف�سك وقارنها به؛ ال بالأعيان
والأ�شراف �أو بفالن الرثيّ وبفالن �صاحب الرثوة� .إنّ امل�س�ؤول
و�صاحب املن�صب يف النظام الإ�سالميّ ونظام احلقّ  ،ال ينبغي
�أن ت�صنّف معي�شته ب��الأع�ي��ان والأ� �ش��راف واملتمكنني وم�تريف
املجتمع� ،أو م�س�ؤويل البلدان غري الإ�سالميّة� .إنها لثقافة خاطئة
�أن ميتلك ك ّل من ي�صل ملن�صب �أو م�س�ؤولية يف املواقع احلكومية،
البيتَ الفالين� ،أو و�سيلة النقل الفالنيّة� ،أو الإمكانات املعي�شيّة
تخت�ص
ّ
الفالنيّة؛ كال .فو�ص ّي ُة �أمري امل�ؤمنني لي�ست هكذا؛ وهي ال
بذلك الزمان؛ بل بك ّل الأزمنة .فحينها مل يكن اجلميع فقراء.
قامت الفتوحات الإ�سالميّة؛ وُجدت الرثوات يف البلد الإ�سالميّ
والأث��ري��اء والتجّ ار ،وم��ن دون �أن نتطرّق لنمط حياتهم ،فقد
ت��واف��رت حياة مرتفة �سواء من احل��رام �أو من احل�لال� .أمري
امل�ؤمنني يف ذلك الزمان يقول ال ينبغي �أن تكون حياتكم مرتفة.
وهذا مرتبط مب�س�ؤويل و�أ�صحاب املنا�صب يف النظام الإ�سالميّ ،
ب�أال يقارنوا �أنف�سهم مبرتيف املجتمع ،بل بال�ضعفاء.
يقول  Qيف ر�سالة �أخ��رى لأ�شعث بن قي�سَ « :و�إ َِّن عَ َمل ََك
َ��ك بِطُ ْعمَةٍ  ،وَل ِك َنّهُ  فيِ عُ ُنق َِك َ�أمَ��ان��ةٌ »()2؛ �أي �إن هذه
ْ�س ل َ
َلي َ
امل�س�ؤوليّة واملن�صب لدى النظام الإ�سالميّ  ،لي�س طُ عمة ور�أ�س
مال ومك�سب؛ فال جمال للخط�أ ،فامل�س�ؤولية يف النظام الإ�سالميّ
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عبء ينبغي �أن يتحمّله الإن�سان على عاتقه من �أجل هدف ونية.
وهذا هو الفهم ال�صحيح للحكم وامل�س�ؤوليّة الإ�سالميّة(.)1

حياة الصالحين

تكليف وليس بطعمة
ٌ
المقام والمنصب؛

نق�ص بالن�سبة �إىل
التع ّل ��ق بالدنيا وال�سباق للحاق بركْبه ��ا ،هو ٌ
امل�س�ؤول يف اجلمهورية الإ�سالميّة وباملعنى الذي �أ�شري �إليه هو نقطة
�سالبة .يجب �أن يكون الأمر معاك�سً ا لذلك .فال ينبغي �أن يُنظر �إىل
احلك ��م واملقام واملن�صب يف اجلمهوريّة الإ�سالميّة ب�صفته غنيمة.
من�صب
ٍ
له ��ذا فالنا�س يف العامل ي�سعون للو�صول �إىل املنا�صب؛ لأي
كان ،فال فرق؛ من ا�ستالم �إدارة ع�ضويّة �أو رئا�سة ملجموعة ومنظمة
و�صول �إىل رئا�سة �أحد البل ��دان .ي�سعون خالل خم�س� ،أو
�صغ�ي�رة ،اً
�س ��ت �سنوات للو�ص ��ول �إىل احلكم وخالل هذه ال�سن ��وات املعدودة
ي�أمل ��ون باحل�ص ��ول على �أق�صى املتع .ف�ل�ا تت�ص� �وّروا �أنّ �أنا�سً ا يف
العامل ي�سعون مثلاً للو�صول �إىل رئا�سة اجلمهورية �أو لنيل منا�صب
علي ��ا ،بهدف اخلدم ��ة! هم �أنف�سهم ال يدّعون ذل ��ك .فلي�س لديهم
ه ��ذا االدعاء ويعتقدون �أن ��ه� :أمَّا وقد متكّنا م ��ن الو�صول �إىل هذا
املن�صب ،فال بد من اال�ستف ��ادة من مُتعه .وكما قال �أمري امل�ؤمنني
لعامل ��ه «و�إن عملك لي�س ل��ك بطُ عمة»( ،)2ف�إنه ��م يعدّونها طُ عمة.
فالدني ��ا لديهم طعمة وعندما ي�صلون �إليها ال ب� � ّد و�أن ي�ستنزفوها
باملخال ��ب والأ�سنان ويتمتع ��وا بها ،و�أن ي�ستفي ��دوا باحل ّد الأق�صى
م ��ن �أمواله ��ا ،قوتها ،نفوذه ��ا ،ت�سهيالتها� ،إمكاناته ��ا ويلتهمونها
ويقدّمونها لقم ًة �سائغة لأقاربهم و�أ�صدقائهم.
 -1في خطب صالة الجمعة ،طهران1379/9/25 ،هـ.ش [2001/12/15م].
 -2نهج البالغة ،الخطبة .5

ضرورة اقتداء المسؤولين بزهد أمير المؤمنين Q

هن ��اك نقطتان يف حي ��اة �أمري امل�ؤمنني ،Qينبغ ��ي �أن يُلتفت
�إليهم ��ا �أكرث خالل هذه الفرتة من حي ��اة وطننا وهذه احلقبة من
الزم ��ن .بالطب ��ع ف�إنّ تل ��ك النقطتني هما يف الواق ��ع ف�صالن من
ف�صول حياة �أمري امل�ؤمن�ي�ن ،Qويف احلقيقة هما �صفحتان من
أي�ضا.
كتاب �ضخم .لكنّهما �صفحتان مهمتان � ً
 ...النقطة الثانية هي الزهد واحلياة ال�شخ�صيّة .فينبغي �أن
�أقيّمَ حياتي و�أنظر �إن كنت مُن�ص ًبّا على حياتي ال�شخ�صيّة �أم ال؟
 -1في لقاء الموظفين وفئات الشعب المختلفة في يوم والدة حضرة أمير
المؤمنين 1371/10/17 ،Qهـ.ش [1993/1/7م].

الفصل األول :الزهد

وهذا هو عُ رف الدنيا .لكن ماذا عن اجلمهوريّة الإ�سالميّة؟
هنا ال ب ّد و�أن تُتلقى هذه امل�سائل على �أنّها عني امل�س�ؤوليّة والتكليف
املح�ض .تتلقّى كوظيفة؛ وظيفة �صعبة كلما ارتقت زادت �صعوبة.
فينبغي �أن يُنظر �إليها كم�س�ؤولية ذات تعهّد والتزام .ال �أن نتلقّاها
على �أّنها �أف�ضل الفر�ص حينما جند الإمكانات متاحة ،فن�ستغلها
للرفاهية ال�شخ�صيّة ،ال�شكليّات ،الإ��س��راف وال�ترف وغ�يره.
فال فرق بني �أن يكون املن�صبُ نياب ًة يف املجل�س (النّيابي)� ،أو
يف الأجهزة احلكوميّة العليا� ،أو م�س�ؤوليّات ع�سكريّة كربى� ،أو
م�س�ؤوليّات ق�ضائيّة عليا .ال ينبغي �أن يُنظر �إىل هذه الإمكانات
كطُ عمة وغنيمة ونقول« :الآن وقد و�صلنا ،فلن�ستغلّ الو�ضع!»
ينبغي �أن يخ�ضع ك ّل �شيء للحقّ واحل�ساب و�أن يكون بالتحلّي
بروحيّة الإعرا�ض عن زخارف الدنيا .ف�إذا حتقّق هذا ،ي�صبح
الطريق واحلركة �أ�سهل(.)1
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ك ّل منّا يجب �أن يحا�سبَ نف�سه .فحينما يدور احلديث بني امل�س�ؤولني
�أو عنهم ،ف�إنّ الق�ضيّة هي ق�ضيّة �شخ�صيّة� .أي �أنّه يتوجّ ب على ك ّل
م�س�ؤويل البلد �أن ي�سعوا ويجتهدوا لتتجلّى فيهم مالمح زهد �أمري
امل�ؤمنني .Qبالطبع ف�إنّنا لن ن�ستطيع �إدراك زهد علي Qوال
نقدر �إن نتحمّله .فنحن ال نقدر �أن نعي�ش هكذا! لكن ربمّ ا ميكننا
احل�صول على �شعاع وقب�س من تلك العدالة وذلك الزهد .ال ندّعي
�أنّنا ال نقدر ،فالإمام �سالم اهلل عليه هو من قال ذلك .فال �أحد يقدر
على ذلك والأمر لي�س حم�صورًا فينا فقط .حتى بع�ض املع�صومني
أي�ضا حينما حاولوا� ،أظهروا عجزهم عن الت�صرف ك�أمري
ً �R
امل�ؤمنني ،الق�ضيّة لي�س البحث حوّل هذا النحو من العدالة .لكن
ينبغي �أن تكون هذه �صبغتنا ولو يف احل ّد الأدنى .ينبغي �أن يكون هذا
�سلوكنا ولو ب�شكل �أ�ضعف و�أقلّ .ال ينبغي �أن نتحرّك يف جهة معاك�سة.
يجب على امل�س�ؤولني �أن يعلّموا ال�شعبَ هذا املعنى ب�شكل عمليّ (.)1
متابعة شعار بساطة العيش بعد الثورة

�أعزائ ��ي! �أحد �شعاراتنا قبل انت�صار الث ��ورة -وهو مل يكن �أحد
�شع ��ارات الثورة ،بل م ��ن �شعاراتنا الوديّة يف جمموع ��ة الأ�صدقاء
واملجموعات الت ��ي �شكّلناها �سو ًيّا ،وكنا نفكّر معًا ونعمل وجناهد-
هو «ب�ساطة العي� ��ش»؛ احلياة الب�سيطة وقلّة اال�ستفادة من زخارف
الدنيا! بعد انت�صار الثورة� ،سعينا كذلك كي نتبع هذا ال�سلوك ،هذا
ال�شعار وهذا االأ�سا�س(.)2
 -1في لقاء الموظفين وفئات الشعب المختلفة في يوم والدة حضرة أمير
المؤمنين 1371/10/17 ،Qهـ.ش [1993/1/7م].
 -2في لقاء المشاركين في معرض علم آفات الثورة1377/12/15 ،ه���ـ.ش
[1999/3/6م]

رَك خطير للمسؤولين
ش ٌ
ّقات الدنيويّة؛ َ
التعل ُ

 -1في لقاء المشاركين بمعرض علم آف��ات الثورة1377/12/15 ،ه���ـ.ش
[1999/3/6م].

الفصل األول :الزهد

كان �إمامنا العظيم جتليًا لهذا املعنى؛ كان بحقّ �إن�سانًا ال يويل
�أي قيمة لالعتبارات واملظاهر الدنيويّة� ...أنتم بحمد اهلل مثقّفون
و�أ�صح ��اب وعي وفهم ،وال �أرى حاج� � ًة لأن �أو�ضح لكم هذه الأمور.
�إنّ ما �أقوله� ،أعني به امل�صلحة ال�شخ�صية؛ ولي�س معناه � اّأل يزدهر
البل ��د ويعمَّر و� اّأل تعمَّر الدنيا .وهذه دائمًا كانت �إ�شاعات و�شبهات
مغر�ضة �أطلقه ��ا خمالفو الإ�سالم ،فيقول ��ون �إنّ الإ�سالم خمالف
للدنيا؛ فهو يعني � اّأل نعمّرها!
كلاّ  ،ف�إن تلك الدنيا املذك ��ورة هي الدنيا ال�شخ�صية؛ يعني � اّأل
تلهثوا وراء رفاهيّة احلياة الدنيويّة وعي�شوا بب�ساطة.
...غر�ضن ��ا ومق�صودن ��ا تعلّق القل ��ب بالدني ��ا ،وبالت�أكيد ف�إنّ
الكث�ي�ر م ��ن م�شكالتن ��ا ناج ٌم ع ��ن ه ��ذه امل�س�أل ��ة! ف�أن ��ا ب�صفتي
م�س� �� اًؤول يف الدول ��ة �أو ب�صفتي ع ��امل دين يجب �أن �أك ��ون متيقّظً ا
لهات�ي�ن ال�صفتَني ،فلدين ��ا خ�صو�صيّة .لقد قي ��ل ذات يوم« :الويل
املن�صبَني معًا؛ �أي �أن يك ��ون م�س� اًؤول حكوميًّا وعامل
مل ��ن يجمع بني ِ
دين ،فم�ش ��كالت ه�ؤالء �أك�ث�ر وتكليفهم �أثقل!» للح ��ق والإن�صاف
ف� ��إنّ توقّعات النا�س منهم �أك�ث�ر؛ واهلل تعاىل �سي�سائلهم �أكرث ،لأنّ
أي�ضا.
لعمَلهم ت�أثريًا �أكرث � ً
أي�ضا ،وكذلك �أنتم
يجب �أن نكون �أكرث حذرًا وانتباهً ا ،الآخرون � ً
طالب اجلامعات ،املدر�سون يجب �أن تتنبهوا� ،أنتم الر�ؤ�ساء ينبغي
أي�ضا ،اجلميع ينبغي �أن يتنبّهوا كيال ي�سقطوا يف �شرَك
�أن حتذروا � ً
�أعباء احلياة وواقعها و� اّأل يغرقوا يف الأر�ستقراطّ ية وما �شاب َه ذلك.
وليتمنّوا للجميع زينة الدنيا بالقدر الذي جعله اهلل و�أباحه(.)1
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�أينم ��ا ح ��ل الإ�س�ل�ام ،ا�ستقبل ��ه جماه�ي�ر النا� ��س و�أزيح ��ت
ب�سهولة الق ��وى الزائفة املت�سلطة واملهيمن ��ة .فما هو العامل الذي
دف ��ع بالإ�سالم نحو ه ��ذا التقدّم وم ��ن ثمّ ثبّت دعائ ��مَ احل�ضارة
الإ�سالميّة بعدها؟
 ...العامل الآخر ،والذي كان على الأق ّل على ر�أ�س هذه احلركة
يعود �إىل ان�ص ��راف النا�س عن امل�صالح املاد ّي ��ة ال�شخ�صيّة .وهو
عام ��ل مهمّ جدًّا .فك ّل ما وردنا يف الروايات( ،)1يف نهج البالغة(،)2
يف كلمات النبي الأكرم والأئ ّم ��ة Rوالعظماء ي�ؤكّد لنا ويو�صينا
بالإعرا� ��ض عن الدنيا واالن�ص ��راف عن زخارفها ،نظ� �رًا للت�أثري
العظيم لهذا العام ��ل .بالطبع �إنّ �أعداء الإ�سالم و�أعداء امل�سلمني
املنح ��ريف الفه ��م ظنّوا �أو ا ّدع ��وا �أنّه �إذا قيل الزه ��د يف الإ�سالم،
ف�إ ّن ��ه يعني � اّأل تهتموا بالدنيا مبعنى مظاهر عامل الوجود ومظاهر
احلي ��اة .يف حني �أنّ الق�ضيّة لي�س ��ت كذلك؛ بل املق�صود هو الدنيا
ال�سيئ ��ة واملذمومة وم ��ا نتخذه �أنا و�أنت من منافعن ��ا املاديّة هدفًا
ونتبعه .وهو ذلك ال�شيء البائ�س واملدمّر و�أ�صل ك ّل تعا�سة.
ف�أولياء اهلل الذين متكّنوا من رفع هذه الراية بثبات والتقدم يف
هذا الطريق ال�صعب بي�سر ،من دون �إعياء وتهاون ،هم من جتاوزوا
ه ��ذه العقبة .لذا ورد يف بداي ��ة دعاء الندب ��ة( )3العظيم امل�ضمون:
«اَللّـهُ��مَّ ل َ
َ��ك الحْ َ مْدُ عَ لى ما جَ رى بِهِ قَ �ض��ا� َؤك يف �أ ْولِيائ َِك»؛ ف�أحد
 -1بحار األنوار (ط.بيروت) ،ج ،67ص :309باب الزهد ودرجاته.
 -2نهج البالغة ،الرسالة  27و ،59الخطبة .34
 -3إقبال األعمال ،السيد علي بن موسى بن طاووس،ج،1ص.504

�شَ رَطْ ��تَ عَ َل ْيهِ��مُ الزُّ هْ دَ يف َدرَجاتِ ه��ذِ ِه الدُّ ْنيَا الدَّ ِنيَّ��ةِ َوزُخْ رُ فِها
ِ��ك»()2؛ قبِلتُ وعمل ��تُ  .في�أتي �شخ�ص
َ��ك ذل َ
َو ِزبْرِجِ ه��ا ،فَ�شَ رَطُ ��وا ل َ

كالنب ��ي  Pو�أم�ي�ر امل�ؤمنني Qفوالذي ،ال يتع ��ب وال يكلّ ،ليحمل
عل ��ى عاتقه ثقلاً ال يخت� ّ��ص بزمانه فقط بل يوجِ ُد حرك ًة ال تن�ضب
وال تنتهي مع نهاية عُ مرَيهما(.)3
العامل في هزيمةِ العدو
ُ
تمسك المسؤولين بالتقوى؛
ّ

أي�ضا ،وه��ذا بالت�أكيد �أم��ر موكَل �أك�ثر �إىل ال�سادة
اعلموا � ً
()4
�أ�صحاب «عقيدتى�-سيا�سى» � ،أنّه ينبغي تعليم جميع الأفراد
واملوظفني كافّة عدم اال�ستفادة غري امل�شروعة من الإمكانات
احلكوميّة والعامّة .ينبغي على ال�سادة تعليم هذه امل�س�ألة .تعلي ٌم
 -1المصدر نفسه.
 -2المصدر نفسه.
النبوي
 -3في لقاء مع المسؤولين الرسميّين في النظام بمناسبة ذكرى المبعث
ّ
الشريف1378/8/15 ،هـ.ش [1999/11/6م].
 -4وحدة التبليغ والتثقيف في الجيش.

الفصل األول :الزهد

�أجم ��ل و�أعمق املفاهيم ،ما ورد ال �س ّيم ��ا يف هذه العبارات واجلمل
الأوىل للدع ��اءَ « :بعْ��دَ اَنْ �شَ رَطْ ��تَ عَ َل ْيهِ��مُ الزُّ هْ دَ يف َدرَج��اتِ هذِ ِه
الدُّ ْنيَا الدَّ ِنيَّةِ َوزُخْ رُ فِها َو ِزبْرِجِ ها»()1؛ ف�أو�صلتهم �إىل �أعلى مراتب
وم ��دارج التكامل والت�سامي املعنوي( ،و) منحتهم من النعم ما «ال
ال ْ
زَوالَ لَ��هُ َو َ
ا�ضمِحْ �لالَ » وخ�ص�صته ��م بها .لكنك �شرطت عليهم
ه ��ذا ال�شرط .فالنبي يف �أعلى نقط ��ة للت�سامي الوجودي للإن�سان.
وهذا لي�س ممكنًا من دون العون الإلهي ،غري ممكن من دون املدد
الإله ��ي؛ لكن اهلل منح هذا االمتياز يف مقابل �شرط واحد « َبعْدَ اَنْ
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أي�ضا .فينبغي للبع�ض � اّأل يذهب باجتاه �سلوك
بالقول والفعل � ً
الرتف والأر�ستقراطيّة وال�سيارات والبيوت [الفخمة] .ف�إذا متّت
مراعاة هذه امل�سائل وحققتم هذه التقوى وهذا االهتمام بالهدف
الأ�صليّ  ،عندئذٍ وبف�ضل اهلل ،لن تتمكّن �أمريكا -التي لي�ست
أي�ضا
�شيئًا -بل وال حتى ع�شر قوى عظمى مثل �أمريكا وموجودة � ً
يف العامل ،من ارتكاب �أيّ حماقة بدافعٍ من عدائها للجمهوريّة
الإ�سالميّة(.)1
عيش المسؤولين
ِ
بساطةُ
تكذيب لدعايات العدو المغرضة
ٌ

ال�شع ��ب يري ��د �أن ي�شع ��ر ح ًقّا ب� ��أنّ م�س�ؤويل البل ��د يف خمتلف
امل�ستوي ��ات� ،أمنا ُء عل ��ى البلد ومراعون لأماناته ��م ،وهذا ما �أريد
منك ��م �أن تنتبه ��وا �إليه ب�شكل ج� �دّي؛ � اّأل تختل ه ��ذه الأمانة وهذه
النا�س بني �أيدينا ،من بيت املال وما
الروحيّة الأمينة على ما و�ضعه ُ
ه ��و متعلّق برثوات البلد العامّة .ال تدَ ع ��وا العد َّو يتمكّن من ترويج
ال�شائعات ب�أنّ طبقة جدي ��دة و�أر�ستقراطيّة جديدة تت�شكل .العد ُّو
يطلق مث ��ل هذه الأقوال .ف�إذا لوحظ �ش ��ي ٌء ي�ؤيّد ما يطلقه العدو،
فه ��ذا يخدمه؛ ال يجب �أن ت�سمحوا به ��ذا .فالعد ُّو عد ٌوّ ،وهو يطلق
الته ��م .يف ه ��ذه ال�سنوات ،كم �أعلنت هذه الأب ��واقُ  ،و�سائ ُل �إعالم
العدو ،العدا َء للجمهوري ��ة الإ�سالمية! يف الواقع ي�صعب ح�صر ما
قالوه من هراء وكذب ،وخالفًا للواقع من خالل اال�ستغالل ال�سيّئ
حاالت -حتى ولو يف حال ٍة
و�أمثال ذلك .والنا�س �إذا ر�أوا تطابقًا يف ٍ
 -1في لقاء جمع من قادة وأفراد الجيش ،بمناسبة يوم الجيش في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية1376/1/27 ،هـ.ش [1997/4/16م].

واح ��دة -ف�إنهم ي�صدقون ويقبلون ب� �ـ  10حاالت .ينبغي �أن تلتفتوا
�إىل هذا الأمر(.)1
أحد مصاديق عدم التقوى

أ�شخا�ص يف جمتمعنا يفك ��رون يف اال�ستغالل؛
ٌ
الي ��وم �إذا وُجد �
بدل من رفاهي ��ة الأمّة وال يبالون
يهتم ��ون بالرفاهي ��ة ال�شخ�صيّة اً
مبنافعها ،ف�إنهم غري �أتقياء(.)2
بساطة العيش؛ شرط ضروري
للحفاظ على الترابط الحقيقي بين المسؤول والناس

الإتّ�ص ��ال احلقيق ��يّ بالنا� ��س يتط ّل ��ب احل�ضور بينه ��م وعدم
االبتع ��اد ع ��ن امل�ست ��وى املتو�س ��ط ملعي�شته ��م� .إنّ ب�ساط ��ة العي�ش
واالبتع ��اد عن الإ�س ��راف وجتنّب الإنفاق من بيت امل ��ال يف الأمور
ال�شخ�ص ّي ��ة وغ�ي�ر ال�ضروريّة ،هي �ش ��رط الزم للحفاظ على هذا
الرتابط والإتّ�صال .فرتويج ثقافة الأر�ستقراطيّة والرتف وال�سفر
للخ ��ارج الباهظ التكلفة وعدمي الفائدة الذي ت�صرف تكاليفه من
جيوب النا�س ،لي�س من �ش� ��أن النيابة ،وهو �سبب يف قطع الرتابط
بني النائب والنا�س(.)3
 -1في لقاء مع مسؤولي وموظفي نظام الجمهورية اإلسالمية اإليران ّية بمناسبة
عيد الغدير السعيد1376/2/6 ،هـ.ش [1997/4/26م].
 -2في خطبة صالة الجمعة ،في طهران1369/11/19 ،هـ.ش [1991/2/8م].
 -3بمناسبة بدء العمل للدورة السابعة لمجلس الشورى اإلسالمي1383/3/6 ،هـ.ش
[2004/5/26م].
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اهتمام المسؤولين بالرفاهية الشخصيّة؛
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من عوامل ميل الشعب نحو المسؤولين

�أحد عوام ��ل ميل النا�س �إىل احلكومة ،هو هذا؛ فالنا�س يولون
�أهميّة لهذه القي ��م� .إنّ م�س�ألة الدعوة �إىل العدالة ،م�س�ألة ب�ساطة
العي�ش ،ابتعاد امل�س�ؤولني عن الرتف� ،أ�شياء بالغة الأهميّة(.)1
اإلسالمي من المخاطر
ّ
صيانة النظام
يكمن في رواج الزهد بين المسؤولين
ُ

يج ��ب �أن يتذ ّك ��ر �أ�صح ��اب الإمكان ّي ��ات ،الذي ��ن ب�إمكانه ��م
اال�ستف ��ادة من الطيبات ،ال�ت�رف ،اللذات ،النع ��م ،و�سعة احلياة
املتزاي ��دة ،خطاباتِ الزهدِ تلك لأم�ي�ر امل�ؤمنني...بالطبع �إنّ هذا
اخلطاب �أ�ش ّد و�أثقل بالن�سبة �إىل �أ�صحاب امل�س�ؤوليّات .واخلطاب
نف�سه يوجه لغري �أ�صحاب امل�س�ؤوليّات احلكوميّة ،لكن بدرجة �أقل،
وهم �أغل ��ب املخاطبني� .إذا اهتم جمتمعن ��ا الإ�سالميّ بهذا الأمر
والتفت �إليه بدقّة ،مع ك ّل ما يواجهه من هذه املخاطر والعداوات،
واحت ��واه كثقافة؛ اجلميع يعلمه ��ا ويتحدث به ��ا وين�شدها ،حينها
ف� ��إنّ تفعيل مثل هذا الع ��دل والزهد لن يوقع النظام الإ�سالميّ يف
اخلطر ب�أيّ وجه؛ بل �سيقويه ،ويجعله قويًّا وم�صانًا من اخلطر.
فالنا�س الذي ��ن ال تخدعهم ملذّات الدني ��ا ومطامعها و�شهوات
احلياة وال تغيّبهم عن ذواتهم ،قادرون على ال�صمود �أمام الأعداء
والعداوات وعلى �إنقاذ جمتمعهم ونظامهم يف حلظة اخلطر .فك ّل
 -1في لقاء رئيس الجمهورية وأعضاء هيئة الحكومة1391/6/2 ،ه��ـ.ش
[2012/8/23م] .الحكومة التاسعة.

الفصل األول :الزهد

ه ��ذه العداوات من�صبّة عل ��ى نظام اجلمهور ّي ��ة الإ�سالميّة .وهذه
امل�س�ؤولية الثقيلة للغاية تقع عل ��ى كاهل اجلميع؛ وال �سيّما ال�شباب
خا�ص على عاتق علماء الدين املحرتمني
وذوي امل�س�ؤوليّات .وب�شكل ّ
وفئات ال�شعب املختلفة وه�ؤالء من ينظر النا�س �إليهم .....
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الرفاه

األهمية
أ -شرح وبيان
ّ
ضرورة تمتّع الناس بالح ّد األدنى من الرفاه

الإخ ��وة الأعزاء �أبناء الع�شائ ��ر! �أتيت لر�ؤيتكم .مع �أين �سمعت
كث�ي ً�را عن �أو�ضاع الع�شائر ،لكن وج ��دت من الالزم �أن �أراكم عن
قرب يف بيوتكم وحيث تعي�شون.
و�ض ��ع العي�ش واحلياة هذا ،لي�س ب�إ�سالم � ّ�ي ،يف الإ�سالم يجب
�أن يتم ّت ��ع النا� ��س باحل ّد الأدنى من الرف ��اه .و�أنتم هنا ال بيوت ،ال
حم ّل لل�سكن ،ال غذاء ج ّيد ،ال طرق وموا�صالت ،هذه لي�ست بحياة
�إ�سالم ّية.
يرافقن ��ا هن ��ا ،م�س�ؤول ��و ع�شائ ��ر الب�ل�اد ،ووزير جه ��اد البناء
املحرتم ،وم�س�ؤولون من خمتلف دوائر الدولة ،جا�ؤوا ّ
ليطلعوا على
�أو�ضاعكم عن كثب ،وخلدمتكم �إن �شاء اهلل(.)1
الصيحة في وجه تارك الدنيا

نه ��ج البالغة ال ��ذي هو كتاب زه ��د ي�صرخ يف وج ��ه من ترك
احلياة الدنيا لظ ّنه �أ ّنه بذلك يع ّد لآخرته ،الإ�سالم لي�س كذلك(.)2
 - 1خطاب في لقائه جم ًعا من أهالي قرية لبد بازفت التي تعيش حياة العشائر
1371/7/17هـ.ش [1992/10/9م]
 -2لقاء الشباب بمناسبة يوم وحدة الحوزة والجامعة 1372/9/24ه���ـ.ش
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وروحية االستهالك
االختالف بین الرفاه الما ّدي
ّ

حياة الصالحين

ال نعني بال ّرفاه امل ��ا ّدي الرتويج لروح ّية اال�ستهالك -التي هي
نف�سه ��ا من النتاجات امل�ش�ؤوم ��ة للثقافة الغرب ّية -بل هو مبعنى �أن
ي�ص ��ل البلد من حيث العمران ،وا�ستخراج املعادن واال�ستفادة من
و�صحت ��ه ،واالزدهار
ال�ث�روات الطبيع ّية ،وت�أم�ي�ن �سالمة املجتمع ّ
�ادي ورواج الإنت ��اج والتج ��ارة باالعتم ��اد عل ��ى طاقاتن ��ا
االقت�ص � ّ
الذات ّي ��ة وقوان ��ا الإن�سان ّي ��ة� ،إىل ح � ٍّ�د مقب ��ول ،و�أن ي�صب ��ح العلم
والثقاف ��ة والتحقي ��ق والتجرب ��ة �شام�ًل�ااً وعا ًّما ،و�أن ُت ��زال عالئم
الفقر والتخ ّلف(.)1
اإلسالمي
استراتيجية االقتصاد
رفاهية الحياة هي
ّ
ّ

احلي ��اة املريح ��ة �ضرور ّية والزم ��ة للب�شر ،والإ�س�ل�ام بقوانينه
و�أحكام ��ه ي�أخذ بي ��د النا�س نحو الرفاه والراح ��ة ،لكن الراحة يف
احلي ��اة لي�ست هي الهدف يف ح ّد ذاتها .كثريون هم النا�س الذين
ينعم ��ون بحياة مريح ��ة ،ولي�س لديه ��م م�شكلة من ناحي ��ة العي�ش
والغ ��ذاء والراحة ،لكن مل ي�ش ّموا رائحة الإن�سان ّية .املدن ّية املاد ّية،
تدع ��و الب�شر �إىل هذه احلياة ،وطب ًعا يكذبون [كعادتهم] ...لو �أ ّننا
إ�سالمي يجمع الإميان
نعمل بالأحكام الإ�سالمية ،لو �أنّ املجتمع ال
ّ
والعمل باملق� � ّررات والقوان�ي�ن الإله ّية ،لتح ّقق ذل ��ك ال�شيء الذي
كانت تبحث عنه الب�شر ّية طوال التاريخ .يعني ماذا؟ يعني الراحة
املعنوي .لي�س
املادي ،م�صحو ًبا بالتط ّور والتق ّدم والعروج
ّ
والرف ��اه ّ
[2013/12/15م]
اني الشريف في ختام أربعين ّية رحيل اإلمام الخميني
 - 1رسالة إلى الشعب اإلير ّ
(ره) 1368/4/23هـ.ش [1989/7/14م]

الرفاه الما ّدي من بركات العمل بالقرآن الكريم

�إن ب ��ركات الق ��ر�آن الك ��رمي ال تقت�ص ��ر على هذه الأم ��ور التي
ذكرته ��ا بل�س ��اين القا�ص ��ر ،و�إنمّ ا هي ب ��ركات ال نهاي ��ة لها .ففي
املادي،
القر�آن وبالق ��ر�آن توجد العزّة ،والق ّوة ،والتق� � ّدم ،والرفاه ّ
()2
املعنوي ،ون�شر الفكر والعقيدة ،والفرح و�سكينة الروح .
والتعايل
ّ
اإللهية بتوفير الرفاهية
اهتمام األديان
ّ

االقت�صادي
بالت�أكي ��د جميع الأدي ��ان تريد حتقي ��ق االزده ��ار
ّ
والرف ��اه يف املجتمع ،يعن ��ي من جملة ما ت�سع ��ى الأديان لتحقيقه،
�أن يكون املجتمع جمتم ًعا مرف ًها ،فهي ال تريد جمتم ًعا فق ًريا!(.)3
اإلسالمية
العامة من أهداف الثورة
الرفاهية
ّ
ّ

م ��ا هي �أهداف الث ��ورة؟ حاكم ّية الإ�س�ل�ام يف الدرجة الأوىل؛
أ�سا�سا لتحقيق هذا الهدف ،ولأجل �أن يحكم
فق ��د انطلقت الثورة � ً
الإ�س�ل�ام ،و�أن تك ��ون له �سيادت ��ه مبعناها اخلا� ��صً � .إذا ف�أهداف
الث ��ورة ه ��ي :حاكم ّية دي ��ن اهلل ،واحلر ّية ،والعدال ��ة االجتماع ّية،
 - 1في اجتماع كبير مع أهالي مشهد وز ّوار اإلمام الرضا 1370/1/29 Qهـ.ش
[1991/4/18م]
 - 2في محفل ٍ
أنس بالقرآن الكريم 1395/3/18هـ.ش [2016/6/18م]
 -3في لقاء مع رئيس الجمهوريّة والهيئة الوزارية 1371/5/31هـ.ش [1992/8/22م]

الفصل الثاني :الرفاه

الإن�س ��ان حيوا ًن ��ا يكفيه �أن ت�ض ��ع �أمامه العلف .الإن�س ��ان يريد �أن
يكون من �أهل ال�صف ��اء والنوران ّية .الإن�سان ي�شعر بالل ّذة الروح ّية
من النوران ّية وال�صفاء والعبود ّية هلل(.)1
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والرفاه العام ،واجتثاث جذور الفقر واجلهل ،واملقاومة �أمام �سيل
أخالقي اجلارف الذي انطلق من الغرب نحو العامل ك ّله،
الف�ساد ال
ّ
()1
و�أنتم اليوم ت�شاهدون خ�صائ�صه .دو ٌل ت�ش ّرع ال�شذوذ اجلن�سي .
المعنوي
النمو
الرفاه الما ّدي توأم مع
ّ
ّ

�إنّ الدنيا والآخرة يف هذا النظام ويف برناجمه تو�أمان .يجب �أن
يعي�ش النا�س يف حياتهم العزّة والرفاه ،لكن هذا الرفاه وهذه الراحة
وك ّل ما ي�ساهم يف توفريهما من �أمور ،هي جمي ًعا مقدمة لنيل ر�ضى
اهلل .هذه الأمور هي مبثابة مقدمة ،والهدف هو ك�سب ر�ضى اهلل(.)2
�إنّ مي ��زة دين الإ�سالم املق ّد�س ،وعلى وجه اخل�صو�ص املنظومة
الفكر ّي ��ة والعقائد ّية لل�شيعة -التي لديها امتي ��ازات� -أ ّنه يحوي يف
واالجتماعي .وهذه
الفردي
نف�سه �سائر العوامل الالزمة لنم ّو الإن�سان
ّ
ّ
املعنوي.
م�س�ألة غاية يف الأهم ّية .ففيه التط ّور املا ّدي ،وكذلك التكامل
ّ
ْ أَ
�ض َجمِي ًعا﴾( ،)3ويوجد
�أي يوجد يف الإ�سالم ﴿ َخ َل َق َل ُك ْم َم
ا فيِ ال ْر ِ
��ر َج ِل ِع َبا ِد ِه﴾( .)4بالت�أكيد� ،إىل
��ر َم ِزي َن َة هَّ ِ
الل ا َّل ِتي �أَخْ َ
﴿ ُق ْل َم ْن َح َّ
جانب التط ّور املا ّد ّي للمجتمع ،يوجد � ً
املعنوي .يقول ب�أ ّنه
أي�ضا النم ّو
ّ
يج ��ب �أن تطرق باب اهلل تعاىل بالدعاء وتدعوهُ ﴿ :ق ْل َما َي ْع َب ُ�أ ِب ُك ْم
()6
َر ِّبي َل�� ْو اَل ُد َعا�ؤُ ُك ْم﴾(َ ﴿ ،)5و َق َ
ال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُع��ونيِ �أَ ْ�س َت ِج ْب َل ُك ْم﴾
عليكم �أن تدعوا لي�ستجي ��ب اهلل لكم .ال معنى حلياة الإن�سان � اّإل يف
 - 1في لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة 1395/3/6هـ.ش[ 2016/5/26م]
 - 2في الذكرى الخامسة لرحيل اإلمام (ره) 1373/3/14هـ.ش [1994/6/4م]
 - 3البقرة ،اآلية .29
 - 4األعراف.32 ،
 - 5الفرقان77 ،
 - 6المؤمن [غافر]60 ،

العدو يهدف إلى الفصل بين الرفاهية والروحانية
عمل
ّ
ُ

�إنّ العدو والأجانب يزعمون �أ ّنه لو �أرادت جمموعة �أن تعمل على

 - 1الكامل في اللغة واألدب للمب ّرد ،ج ،3ص153؛ مستدرك الوسائل ،ج ،14ص62
ٍ
لمزيد من
 - 2في لقاء مع علماء الدين والمبلّغين مع حلول شهر مح ّرم،
االطالع ،انظر :في االجتماع الكبير مع أهالي مشهد وزوار اإلمام الرضا Q
ّ
1370/1/29هـ.ش [1991/4/18م]
 - 3في مراسم مبايعة أئ ّمة الجمعة ،علماء الدين ،المسؤولين ،ن ّواب مجلس
اإلسالمي ،فئات الشعب المختلفة وعوائل شهداء أقاليم يزد وكهكيلويه
الشورى
ّ
وبوير أحمد العظماء 1368/4/11هـ.ش [1989/8/2م]

الفصل الثاني :الرفاه

العالق ��ة مع اهلل ...وهذا ما يعني ��ه اجلمع بني ال�سعي والبناء املا ّد ّي
املعنوي .لذا ،ت ��رون �أنّ ال�شخ�ص الذي هو من
وب�ي�ن ال�سعي والبناء
ّ
�أه ��ل البناء املا ّد ّي يف الإ�سالم ه ��و � ً
أي�ضا �أزهد خلق اهلل تعاىل .لقد
حفر �أم�ي�ر امل�ؤمنني Qبيديه املباركتني بئ� � ًرا وقناة ،وعندما فار
املاء بحجم عن ��ق الناقة خرج من البئر؛ ويف ثوب العمل ذاك نف�سه
ّ
امللطخ بالطني ،جل�س �إىل جانب البئر وكتب على ورقة« :لقد وقفتُ
ً
�صدق��ة»(� ،)1أي لأ ّنه قام بعمارة مكان،
املاء للفق��راءِ وجعل ُته
ه��ذا َ
ف�إ ّنه ينفقه يف اللحظة نف�سها يف �سبيل اهلل .فقد كان الأكرث �إنفا ًقا،
والأكرث بن ��ا ًء ،والأكرث تعاط ًيا باملا ّدة والأم ��ور املا ّد ّية ،ومن الناحية
املعنو ّي ��ة ،كان الأف�ض ��ل والأ�سمى .هذه نتيجة تربي ��ة برنامج الرفاه
واملعنوي ،وانعكا�سها(.)2
إ�سالمي املا ّدي
ال
ّ
ّ
�إنّ �شعبن ��ا العزي ��ز ،بف�ض ��ل اهلل تع ��اىل ،قد ا�ستط ��اع �أن يحيا
حياة طيب ��ة يف ظ ّل الإ�سالمَ ،ج َم َع فيها الدني ��ا والآخرة واملاد ّيات
واملعنو ّي ��ات والعلم والعب ��ادة والرفاهية ،ف�إن ا�ستطعن ��ا �أن ن�ش ّكل
الواقعي
ونظاما كهذا ف�إ ّننا نكون قد �أوجدنا يوم االنهزام
جمتم ًعا
ً
ّ
()3
لأعداء الإ�سالم يف العامل .
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حتقي ��ق الرفاهية للنا�س وح ّل م�شاكلهم ف�إنّ هذا ي�ستدعي االبتعاد
ع ��ن املعنو ّيات والأهداف! وه ��ذا خط�أ� .إن هذا ه ��و ت�ص ّور ال�س ّذج
واملغر�ض�ي�ن ذوي املغالطة والت�سويل .فالإ�سالم له ّ
خطة وهدف من
�أج ��ل دنيا النا�س و�آخرتهم .وعلى امل�س�ؤولني الإدار ّيني يف البالد �أن
يهت ّموا ب�أمور النا�س املاد ّية قدر اهتمامهم ب�أمورهم املعنو ّية.
�إنّ الأجان ��ب يقول ��ون يف دعاياتهم� :إ ّنه ل ��و �أرادت جمموعة �أن
حت ّل م�شاكل النا�س وترفع ن�سبة الإنتاج وت�ستخرج املعادن ّ
وتن�شط
ال�صناعة وتن ّمي الزراعة وت�ش ّغل امل�صانع بك ّل طاقاتها ،فال ب ّد �أن
ه ��ذا يعني تنا�سي �أو �إ�ضعاف �أو تهمي� ��ش �آمال ومعنو ّيات و�أهداف
الثورة .هذا الفكر هو فكر العدو الذي يريد �إثارته يف �أذهان �أبناء
�شعبن ��ا ،و�إنه مل ّما يبعث عل ��ى الأ�سف ال�شديد �أن ي ��رى املرء بع�ض
الأ�صدقاء وهم ير ّددون كالم العدو هذا عن غفلة و�سذاجة!
�إنّ الدنيا والآخ ��رة ،والرفاهية والقيم العليا ،ميكن �أن يتق ّدما
م ًع ��ا جن ًب ��ا �إىل جنب .و�إنّ الت�ص ��ور ب�أنّ املجتم ��ع املن�شد للقيم لن
يتو�صل �إىل ح ّل امل�شكالت املاد ّية والرفاه ّية هو مبعنى �أن نقول ب�أنّ
ّ
الأديان واملق ّد�سات واملعنو ّيات والقيم واملثل ال تف ّكر يف دنيا النا�س
متاما ملا يقول به الإ�سالم وكافة الأديان.
وحياته ��م! وهذا خمالف ً
م ��ن املتي ّقن �أنّ االنطالق نحو ح� � ّل عقد النا�س وفتح الطريق �أمام
حي ��اة مر ّفهة و�صحيحة وطيبة حتى يتم ّت ��ع النا�س باال�ستفادة من
زي ��ادة الإنتاج وانخفا� ��ض الأ�سعار والإمكان ��ات الأخرى هو واجب
إ�سالمي يقع على عاتق اجلمي ��ع ،وال �س ّيما �أنتم م�س�ؤويل ومديري
�
ّ
عملي وه ��و بالت�أكي ��د واحد م ��ن الأهداف
الب�ل�اد� .إنّ ه ��ذا �أم ��ر ّ
الإ�سالم ّية وتط ّلعات �إمامنا العزيز.
�سيحل مع�ضلة التعار�ض بني الدنيا
�إنّ املجتم ��ع امل�ؤمن
ّ
والثوري ّ
العاجل ��ة والدانية وب�ي�ن الأه ��داف اخلال ��دة وال�شا ّقة(والبعيدة)

الرفاهية للفئات المحرومة
ضرورة تأمين
ّ

لك ��ن يف ه ��ذا املجتم ��ع املر ّف ��ه ،يج ��ب �أن ال يك ��ون ال�شخ� ��ص
امل�سته � َ�دف يف خطط الرف ��اه لدين ��ا ،مر ّف ًها بالأ�سا� ��س ،بل يجب
�أن يك ��ون امل�ستهدف هو املحتاج وغ�ي�ر املرفه ،علينا �أن ننتبه لهذا
الأمر .يعني على احلكومة �أن تراعي يف ك ّل خططها هذا املو�ضوع،
�أن تعم ��ل بطريقة ي�صل فيها نت ��اج العمل ،ب�شكل مبا�شر �إىل �أيدي
املحتاجني و�أ�صحاب الظروف االقت�صاد ّية ال�صعبة يف املجتمع(.)2
الرأسمالي
اإلسالمي والنظام
الفرق بين النظام
ّ
ّ

الأ�سا�س العا ّم لل�سيا�سة االقت�صاد ّية يف البالد ،يقوم على ت�أمني
�شي َئ�ي�ن ،الرفاه العا ّم ،والعدالة االجتماع ّية .طب ًعا ممكن لل�شخ�ص
املج� � ّد َومن لديه مواهب وقابل ّيات �أك�ث�ر� ،أن يح ّقق لنف�سه مكا�سب
�أكرب ،ه ��ذا ال مانع منه .لكن يجب الق�ضاء على الفقر يف املجتمع.
يجب �أن يكون هذا هو هدف ّ
املخططني ،هيئة التخطيط يف البالد،
يجب �أن تر�سم خططها على �أ�سا�س هذه ال�سيا�سة العا ّمة(.)3
 - 1في لقاء مع ح ّجة الله والمسلمين هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهوريّة
الخميني
والهيئة الوزاريّة برفقة ح ّجة اإلسالم والمسلمين الحاج الس ّيد أحمد
ّ
بمناسبة بدء عمل الحكومة 1368/6/8هـ.ش []1989/8/
 -2في لقاء مع رئيس الجمهوريّة والهيئة الوزاريّة 1371/5/31هـ.ش [1992/8/22م]
 - 3في إجراء مراسم تسليم السيّد هاشمي رفسنجاني مهام رئاسة الجمهوريّة
1372/5/12هـ.ش [1993/8/3م]
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ل�صال ��ح هذه الثانية� .إنّ الو�ص ��ول �إىل الأهداف �أمر ع�سري ،ولكنّ
ال�شع ��ب الإيرا ّ
ين �سيح ّق ��ق �أهدافه ومعنو ّيات ��ه الإ�سالم ّية �إن �شاء
اهلل بخططه ال�شاملة والطويلة الأمد(.)1
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يعني السعي من أجل رفاهية المستضعفين

ُت�ص� � ُّر بع�ض و�سائل الإعالم اخلارج ّي ��ة املـُغر�ضة على الإيحاء
ب� ��أنّ االلتزام مببادئ الثورة يعني االبتعاد عن الرخاء العا ّم وعدم
معاجل ��ة مع�ض�ل�ات الطبق ��ات ال�ضعيف ��ة واملـُعدم ��ة .تَ�صدر هذه
نتج
الأق ��وال ع ّمن قادوا جمتمعاتهم لع�ش ��رات ال�سنني يف ٍ
طريق ُم ٍ
ال�شيوعي .وبينما كان زعماء
للك ��وارث حتت الظالل الثقيلة للفكر
ّ
تلك البالد غارق�ي�ن [كزعماء] الدول الر�أ�سمال ّية يف حيا ٍة ُمترْ ف ٍة؛
كان ��ت طبقات املجتمع ال ُّدنيا تق�ضي حياتها �ضمن �أ�شكال خمتلفة
من الأزمات املاد ّية واملعنو ّيةُ .ي َع ُّد الق�ضاء على الفقر واحلرمان يف
إ�سالمي من الأهداف ذات الأولو ّية الق�صوى ،وااللتزام
النظام ال
ّ
مبب ��ادئ الثورة م ��ن دون اجله ��اد يف �سبي ��ل �إنق ��اذ املـُ�ست�ضعفني
كالما ال معنى له وا ّدعا ًء �أجوف.
واملحرومني؛ ً
على الدولة وال�شعب �أن يع� � ّدا بنا َء البلد واج ًبا ثور ًّيا؛ وليجعلوا
�إيران عامر ًة ومتط ّورة ،بالتعاون وبتعبئة كا ّفة الطاقات والإمكان ّيات
والعقول وال�سواعد ،بنح ٍو ُيحيي ال َ
أمل يف قلوب ال�شعوب املظلومة،
املعنوي(.)1
املادي والت�سامي
ّ
ويريها طريقَ الرخاء ّ
الروحية المرفقة بتنمية العدالة
األهداف
ّ
اإلسالمي
أنموذج للبلد
ٌ
ّ

املوحدة بقوم ّياتها املختلفة واملتع ّددة ،هد ًفا واحدً ا
�إنّ لإيران ّ
الخميني (ره) 1369/3/10هـ.ش
 - 1رسالة بمناسبة مرور أ ّول سنة على وفاة اإلمام
ّ
[1990/5/31م]

العامة
الغربية عن إيجاد الرفاهية
عجز الحضارة
ّ
ّ

الغربي الذي غزا الف�ضاء ،ومبا ميتلكه من
�إذا ا ّدعى العامل
ّ
ال�ثروات املاد ّية العظيمة والذي �أغار على بلدان العامل الثالث
ونهب ثرواته ،ب�أ ّنه ق�ضى على الفقر يف البلدان املتق ّدمة فاعلموا
�أنّ كالمه كذبً � .إذا احل�ضارة الغرب ّية ال ميكنها �أن متنح حياة
الراحة املاد ّية تلك والرفاهية لك ّل النا�س(.)2

 - 1في لقاء مع مختلف فئات الشعب 1395/5/11هـ.ش [1916/8/1م]
 - 2في االجتماع الكبير مع أهالي مشهد وز ّوار اإلمام الرضا 1370/1/29 Qهـ.ش
[1991/4/8م]
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وم�س ًريا واحدً ا .نعم ،قد تختلف اللغات ،وتتفاوت املذاهب � ،اّإل
�أنّ �أه��داف ال�شعب العليا واح��دة ،فاجلميع يريد تقدمي �إيران
إ�سالمي
إ�سالمي .و�أمنوذج البلد ال
لبلد �
أمنوذج ٍ
ّ
ّ
العزيزة للعامل ك� ٍ
ال يعني �أن ين�صرف النا�س ك ّلهم فيه �إىل ال�صالة وال�صيام
املعنوي ،ولكن
والتو�سل .كال ،فهذا موجود وهو البعد
والدعاء
ّ
ّ
العلمي،
املادي ،والتق ّدم
�إىل جانب هذه املعنو ّيات ،هناك التط ّور ّ
ّ
وتنمية العدالة ،واحل ّد من الفروق الطبق ّية ،والق�ضاء على مناذج
إ�سالمي.
الأر�ستقراطية وقممها .هذه هي خ�صائ�ص املجتمع ال
ّ
وحينئذ يف مثل هذا املجتمع ،ي�شعر النا�س بال�سعادة والأم��ن
ٍ
واال�ستقرار والهدوء ،ويتق ّدمون نحو �أهدافهم العليا ،يعبدون
أي�ضا من ن�صيبهم ،ال�شعب الإيرا ّ
الدنيوي � ً
ين
اهلل ،ويكون التق ّدم
ّ
()1
ي�سعى لتحقيق جمتمع كهذا .
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الحل إلصالح حياة الناس
االقتصاد المقاوم هو
ّ

هاج�سا
�أنا العبد �أفكر كث ًريا يف ق�ضايا النا�س املعي�ش ّية ،و�أحمل ً
كب ًريا جتاه معي�شة النا�س ،لك ّني ك ّلما ف ّكرت يف هذا املو�ضوع،
واملتخ�ص�صني بالأمر� ،أجد �أ ّنه ال �سبيل للح ّل
وا�ست�شرت اخلرباء
ّ
� اّإل يف االتكاء ب�شكل حا�سم على الطاقات الداخل ّية .فما الفائدة
جد
التجار الأجانب �إىل بالدنا الذي ال ومل ُي ِ
والنفع من توافد ّ
نف ًعا حتى الآن؟ منذ �سنة وه�ؤالء يرت ّددون على بالدنا با�ستمرار
من دون �أن يفعلوا �شي ًئا .ولو �أرادوا فعل �شيء ،لكان ذلك هو
ال�سيطرة على الأ�سواق الإيران ّية وهو ما يلحق بنا ال�ضرر .فال ب ّد
�أن تكون نتيجة تر ّدد هذه الوفود هي اال�ستثمار ،وتفعيل الإنتاج،
والتكنولوجيا اجلديدة يف املجاالت التي نحتاجها فيها .هذه
هي الثمرة املطلوبة ،وهي �إ ّما مفقودة �أو قليلة .وعلى امل�س�ؤولني
املحرتمني االل �ت��زام بهذه الأم ��ور ومتابعتها ،وه��ذا ه��و امل��راد
من قولنا« :مبادرة وعمل» ،بالت�أكيد ف��إنّ امل�س�ؤولني م�شغولون
ويقومون ب�أعمالهم ،ولكن ينبغي �أن تكون ح�صيلة هذه الأعمال
حم�سو�سة وملمو�سة لدى النا�س �إن �شاء اهلل ،وهذا هو ال�سبيل ...
�إذا �أردنا �إ�صالح معي�شة النا�س ،ومعاجلة امل�شاكل التي يعانون
منها ،والق�ضاء على الفوارق الطبقية ،علينا االهتمام بالأمور
امل�شار �إليها(.)1

 - 1في لقاء مع مختلف فئات الشعب 1395/5/11هـ.ش [2016/8/1م]

الرفاه االقتصادي

هل نريد «�إيران» بعد ع�شرين �سنة بهذه املوا�صفات التي �أطرحها؟
�إيران قوية؛ نريد �إيران قو ّية بعد ع�شرين �سنة؛ �أي �أن ال ت�شعر
باخل ��وف والرعب من تهديدات الأعداء ،ال�صغار منهم �أو الكبار،
والتوهم ،تعتمد على مقدراتها الذات ّية؛ ...
ال ينتابها القلق
ّ
�إي ��ران م�ستقل ��ة؛ �أحيا ًن ��ا ،ال ي�شعر بل� � ٌد باخلوف م ��ن �أعدائه
متاما كالطفل الذي ي�شعر
اخلارج ّيني ولك ّنه يعتمد على ق ّوة �أخرى؛ ً
بالأمان اعتمادًا على ق ّوة �أبيه .هل نريد �أن نكون هكذا �أم ال؟ نريد
�إي ��ران قو ّية باالعتماد على نف�سها ،م�ستق ّل ��ة .نريد �إيران متد ّينة؛
�إي ��ران غن ّية؛ �إيران تنعم بالعدالة؛ العدال ��ة االقت�صاد ّية والعدالة
االجتماع ّي ��ة والعدالة الق�ضائ ّية؛ �إيران ذات حكومة �شعب ّية؛ �إيران
ذات حكومة طاهرة وجماه ��دة وحنونة وتق ّية؛ نحن نريد «�إيران»
كهذه؛ وبالطبع ف�إنّ هذه الأمور هي �أهداف الزمة ومطلوبة.
�إ ّما �أ ّننا ال نويل �أهم ّية لهذه العنا�صر التي ذكرت؛ فال نهتم كث ًريا
بهذه املوا�صفات� ،أو حتى �إ ّننا نخالف بع�ضها؛ �أي �إ ّننا نريد �إيران تنعم
االقت�صادي والرفاه ،حتى لو كان ذلك على ح�ساب تبع ّيتها
باالزدهار
ّ
للآخ ��ر .وبالت�أكيد ف�إ ّنه ال �إمكان له ��ذا الأمر ،وحال ًيا ف�إنّ هذا البحث
مطروح؛ ب�أنّ البلد التابع للآخرين من الناحية االقت�صاد ّية ال ميكنه
االقت�صادي .نعم ،ترتاكم الرثوات عند البع�ض
الو�صول �أ�صلاً للرفاه
ّ
االقت�صادي �إىل
الفكري والثبات
فيه ،ولكن �أن ي�ص ��ل الرفاه والهدوء
ّ
ّ
ه ��ذا ال�شكل ،ف�ل�ا �إمكان لهذا الأم ��ر �أبدًا .افر�ض ��وا الآن على �سبيل
املث ��ال� ،أ ّننا نريد �أن نكون تابع�ي�ن و�أ ّنه ال يوجد م�شكلة يف التبع ّية من
الناحي ��ة ال�سيا�س ّي ��ة؛ كما يطرح البع� ��ض هذه الأف ��كار حال ًّيا وب�شكل
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االجتماعية
السياسي والعدالة
متالزم مع االستقالل
ّ
ّ
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�صريح؛فن�صبحبلدًايعتمدعلى �إنتاجحم�صولواحد-تقري ًباكالو�ضع
احلايل -فينت ��ج النفط ويبيعه ب�شكل خام؛ بل ��دًا متف ّلتًا من الناحية
الأخالقية ،مع ّر ً�ضا لالنق�سام ��ات االجتماع ّية واالنق�سامات القوم ّية
والدين ّيةواملذهب ّيةوال�سيا�س ّية؛بلدًاحتكمهطبقة�أر�ستقراط ّية،متتلك
ثروات �ضخمة ،كما هو الو�ضع يف �أمريكا �-أي وول �سرتيت �إيران( -)1يف
مقابل فقر وحرمان الأكرث ّية؛ فهل نريد بلدًا بهذه املوا�صفات ومن هذا
النوع؟ يف �أمريكا ،وف ًقا للأخبار املعلنة ،عندما ترتفع درجات احلرارة،
ميوت عدد من املواطنني من احلرارة؛ ح�س ًنا ،ال �أحد ميوت من �شدة
احلرارة يف بيته؛ �أي �إنّ ه�ؤالء م�ش ّردون وال ميلكون بيو ًتا� ،أو عندما تربد
احلرارة ف�إن الكثريين ميوتون من ال�صقيع- ،تت�سرب �أحيا ًنا املعلومات
ويتم كتمانها -يعني �أنّ
والإح�ص ��اءات عن �أمور كه ��ذه وغال ًبا ال ُتعلن ّ
ه� ��ؤالء لي�س لديهم بيوت .يف بلد ميل ��ك ك ّل تلك الرثوات �-أمريكا بلد
غني -ف�إنّ هذا ّ
يدل على وجود ثروات مك ّد�سة يف القمم وحولها وديان
ّ
()2
و�سفوح من الفقر واحلرمان وال�شقاء والإهمال .
سياسات المبدأ 44؛ خطوة نحو الرفاه العام

هذه هي روح البند (اال�صل) [ 44يف قانون اجلمهورية اال�سالمية]؛
و�سيا�س ��ات البن ��د  .44ل ُيعم ��ل بنحو ت�صبح فيه م�ص ��ادر دخل عا ّمة
وخا�صة الطبقات الفق�ي�رة منهم ،متن ّوعة .ميكن للنا�س �أن
النا�سّ ،
()3
انفراجا؛ وهذه خطوة وا�سعة يف طريق الرفاه العا ّم .
يحدثوا
ً
 - 1وول ستريت شارع في مدينة نيويورك حيث تقع أكبر المراكز والبورصات االقتصاديّة
في أمريكا وهو رمز ألكثريّة األغنياء الذين يشكلون واحدا في المئة من أميركا.
 - 2في لقا ٍء مع جمع من أساتذة الجامعات 1395/3/29هـ.ش [2016/6/18م]
الرضوي المط ّهر ومجاوريه 1386/1/1هـ.ش
 - 3خطابه في جمع من ز ّوار الحرم
ّ
[]2007/3/21

أغلبية الناس
الرفاه في إطار أحكام اإلسالم هو إرادة
ّ

رفاه الطبقات المحرومة؛
وهمهما
اإلسالمية
هاجس اإلنسان المؤمن والحكومة
ّ
ّ

�إن هذه املجموعة التي منثلها نحن -هذا اجلمع احلا�ضر ميثل
تقري ًبا م�س�ؤويل �أهم القطاعات الرئي�س ّية واملفتاح ّية يف اجلمهور ّية
الإ�سالم ّي ��ة -ب�ي�ن يديها فر�ص ��ة ا�ستثنائ ّي ��ة لتتم ّكن م ��ن حتقيق
وتطبيق الأهداف الإ�سالم ّية الإله ّية ،يف واحدة من املناطق امله ّمة
يف العامل ،وهي بالدنا العظيمة والعزيزة �إيران.
 ..ب�ش ��كل عا ّم على عاتقن ��ا وظائف� ،سواء ك ّنا ج ��ز ًءا من الدولة
الفكري.
واحلكومة� ،أو �أفرادًا م�سلمني .لكن هذه الوظائف لها مبناها
ّ
جمموعة املعارف تلك �أو الر�ؤية الكون ّية الإ�سالم ّية ،التي
نح�صل من خاللها على اخلطوط الرئي�س ّية لعملنا ووظائفنا،
لها ف�صول متع ّددة ،جميعها لها ت�أثري على عمل وفعل الفرد
والدولة ،و�أنا اخرتت اخلم�س نقاط الأكرث �أهم ّية يف هذا الإطار
لأطرحها .الآن على �أ�سا�س هذه املبادئ النظر ّية ترتتب نتائج
 -1من حوار صحفي له بعد التصويت في انتخابات رئاسة الجمهوريّة1376/3/2هـ.ش
[1997/5/23م]

الفصل الثاني :الرفاه

بديهي �أنّ �أغلب ّية النا�س متد ّينون وثور ّيون ،ويرغبون يف القيام
ّ
مبا يو ّفر لهم الرفاه وال�سعادة الدنيو ّية يف �إطار الأحكام والتعاليم
الإ�سالم ّية .ومن ح�سن ّ
احلظ� ،أنّ ك ّل ه�ؤالء ال�سادة الذين ّ
تر�شحوا
لرئا�س ��ة اجلمهور ّي ��ة ،قد �أعلن ��وا �أ ّنهم ينوون العم ��ل بهذا النحو.
ونحن � ً
أي�ضا �سنتو ّقع منهم هذا(.)1
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عمل ّية ووظائف على عاتق النا�س الذين يعتقدون بها .وهذا الأمر
ال يختلف �سواء كانت احلكومة �إ�سالم ّية واحلاكم ّية وال�سلطة بيد
�أهل احلقّ � ،أو مل تكن حكومة �إ�سالم ّية ...الوظيفة الثانية� ،أن
نتخذ من تكامل الإن�سان هد ًفا ،تكامل �أنف�سنا وتكامل الآخرين.
الفكري ،والتكامل
العلمي ،والتكامل
هذا التكامل ي�شمل التكامل
ّ
ّ
وال�سيا�سي -يعني تكامل
ال��روح� ّ�ي والأخ�لاق� ّ�ي واالج�ت�م��اع� ّ�ي
ّ
االقت�صادي ،يعني ت�أمني احلياة املر ّفهة
املجتمع -والتكامل
ّ
للنا�س .وظيفة اجلميع ال�سعي لتحقيق هذه الأ�شياء :ن�شر العلم
العلمي ليكون يف متناول اجلميع ،حاكم ّية الفكر ال�صحيح
والتق ّدم
ّ
أخالقي ،الأخالق
واملعنوي وال
الروحي
وال�سليم ،التكامل وال�سم ّو
ّ
ّ
ّ
الب�شري -لي�س فقط
الكرمية ومكارم الأخ�لاق ،تط ّور املجتمع
ّ
من الناحية املعنو ّية والعلم ّية والأخالق ّية للفرد ،بل �أخذ املجتمع
كك ّل باحل�سبان -التق ّدم يف الأمور االقت�صاد ّية وعلى �صعيد رفاه
النا�س ،يجب �أن ن�أخذ ب�أيدي النا�س �إىل الرفاه والتن ّعم ما �أمكن
من �إمكانات احلياة .هذه واحدة من وظائف اجلميع ،ولي�ست
خا�صة مبرحلة ال�سلطة واحلكومة ،كما �إنّ لهذه الوظيفة وجود
ّ
()1
وح ّيز حتى يف زمن احلكومات غري الإله ّية .
اإلنسانية
إيجاد الرفاهية بغية تأمين كرامة الشعب
ّ

هت �إىل هذه النقطة يف ر�سالة لكم �أ ّيها الأعزّاء،
كنت قد ن ّب ُ
مبنا�سبة افتتاح املجل�س ،وهو �أ ّنه ال ميكن القيام بك ّل الأعمال
دفعة واحدة ،بل يجب مراعاة الأولو ّيات .اليوم يجري احلديث
كث ًريا ،و ُيطرح مو�ضوع �ش�أن و�شخ�ص ّية و�شرف وكرامة الإن�سان يف
 - 1في لقاء مع المسؤولين والموظّفين الرسم ّيين في نظام الجمهوريّة اإلسالم ّية
اإليرانيّة 1379 /9/12هـ.ش [2000/11/2م]

اإلسالمي 1379/3/29هـ.ش
 - 1في لقاء مع ن ّواب الدورة السادسة لمجلس الشورى
ّ
[2000/6/18م]

الفصل الثاني :الرفاه

املجتمع .ال ّ
�شك يف �أنّ هذا من املبادئ الإ�سالم ّية .لكن هل يوجد
�شخ�ص �أ ًبا لعائلة� ،أو
�أكرث �إ�ساء ًة لكرامة الإن�سان ،من �أن يكون
ٌ
معيلاً لأ�سرة يف جمتمع يتوافر فيه ك ّل �شيء ،لكن ال ي�ستطيع
�أن ي�ؤ ّمن �أ ّوليات و�أ�سا�س ّيات احلياة لأبنائه؟! � ّأي �شيء �أكرث من
هذا �إهان ًة؟! � ّأي طعن بكرامة الإن�سان و�شخ�ص ّيته و�شرفه �أكرث
من هذا؟! يعمل من ال�صباح حتى امل�ساء ،ثم يف النهاية يكتب
يل �أو لك �أو مل�س�ؤول �آخر ر�سالة ،ب�أين منذ �شهرين مل �أ�ستطع
�إدخال اللحم �إىل بيتي! ،عندما ال يكون اللحم وال تكون الفاكهة
موجو َدين يف املجتمع� ،أنا و�أنتم � ً
أي�ضا لن ن�أكلهما� ،أو عندما ال
يكون هناك �إمكانات ترفيه ّية� ،أنا و�أنتم لن ن�ستخدمها ،ربمّ ا يف
لبا�سا جديدً ا.
وقت ما ي�أتي العيد ،وال ُنلب�س �أنا و�أنتم �أطفالنا ً
يف هذه احلالة ال ي�شعر �أح ٌد بانك�سار اخلاطر -البلية �إذا ع ّمت
طابت -ولكن عندما يكون ك ّل �شيء موجودًا ،وعندما يكون هناك
يف املجتمع �أ�شخا�ص ا�ستطاعوا وعرب الو�سائل غري ال�شرع ّية �أن
يجمعوا املاليني ويعي�شوا حياة ال�ترف ،عندما يكون هناك يف
املجتمع طبقات ال تبايل �أب��دً ا كيف ت�صرف امل��ال ،وجمع كبري
من النا�س ومن بينهم املقاتلون والع�سكر ّيون ّ
وموظفو الدولة
واملع ّلمون والقرو ّيون و�أبناء املناطق املحرومة والنائية و�أبناء
مناطق اجل�ن��وب ،ال ي�ستطيعون �أن ي��ؤ ّم�ن��وا لأطفالهم اخلبز
واجلنب .ف� ّأي حتطيم ل�شخ�ص ّية الإن�سان و�شرفه �أكرث من هذا؟!.
ف�� ّأي �شخ�ص تريدون �أن تل ّبوا طلبه؟ و � ّأي �شخ�ص تريدون �أن
()1
ت�سعدوا قلبه ؟ � ّأي �شخ�ص تريدون �أن ير�ضى عنكم؟
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للطبقات المحرومة مرفقً ا باالعتماد على أنفسهم

 ال�سيا�س ��ات العا ّم ��ة للربنام ��ج ال�ساد� ��س لتنمي ��ة -الأم ��وراالقت�صاد ّية...
 41بناء القدرات واالعتماد على النف�س لدى الطبقات والفئات()1
االجتماعي.
املحرومة يف الربامج املرتبطة بالرفاه وال�ضمان
ّ
يل متنٍّ م�ؤ ّكد على الهيئة العليا والرئي�س املحرتم لهذه امل� ّؤ�س�سة
الثور ّي ��ة(� )2أن يخط ��وا ،باال�ستعان ��ة ب ��اهلل املتع ��ال واال�ستف ��ادة من
التجارب امله ّمة املوجودة ،اخلطوات الأ�سا�س ّية والتكميل ّية يف حت ّقق
اله ��دف النوار ّ
ين له ��ذه امل� ّؤ�س�سات الإله ّية وال ��ذي هو بناء القدرات
وتنمية اال�ستع ��دادات وحتقيق االعتماد على النف�س لدى املحتاجني
واملحرومني وتقوية �إميانهم وعقائدهم وتطويرهما من خالل تقدمي
()3
اخلدمات االجتماع ّية ،والثقاف ّية ،واملعي�ش ّية وتوفري الدعم لهم.
ضرورة بذل المسؤولين

العام
أقصى جهودهم من أجل تحقّ ق الرفاه
ّ

عليكم العمل مهما �أمكنكم من �أج��ل توفري الرفاه للنا�س،
الوطني؛ ابذلوا ما بو�سعكم
وا�سعوا مهما �أمكن لزيادة الدخل
ّ
لإنتاج الرثوة يف البالد؛ �أ ّما لأنف�سكم فال .فعلى امل�س�ؤولني طاملا
 - 1اإلعالن عن السياسات العا ّمة للبرنامج السادس للتنمية 1394/4/9ه��ـ.ش
[2015/6/30م]
 - 2إشارة إلى لجنة إمداد اإلمام الخميني (ره) 1394/4/9هـ.ش [[2015/6/30م]
 - 3خطابه لدى تعيين الرئيس وأعضاء هيئة األمناء في لجنة إمداد الخميني (ره)
1394/1/16هـ.ش [2015/4/5م]

هم موجودون يف مواقع امل�س�ؤول ّية باحل ّد الأدنى� ،أن ال ُيقبلوا على
()1
احلياة املر ّفهة.
�إنّ احلياة املاد ّية تقع �ضمن نطاق الإمي��ان باهلل .فالإميان
باهلل تعاىل � ًإذا ،ال ي�ضمن ال�سعادة املعنو ّية فح�سب ،بل ال�سعادة
املاد ّية � ً
أي�ضا� .إنّ الإميان باهلل تعاىل مي ّكن النا�س من احل�صول
على ك ّل الأ�شياء التي يحتاجونها يف حياتهم املاد ّية ﴿ َو َل ْو �أَ َّن ُه ْم
جن َ
نز َل �إِ َلي ِهم ِّمن َّر ِّب ِه ْم لأ َك ُلو ْا ِمن
يل َو َما �أُ ِ
�أَ َقا ُمو ْا ال َّت ْو َرا َة َوالإِ ِ
َف ْو ِق ِه ْم َو ِمن حَ ْ
وعمل بالتعاليم
ت ِت �أَ ْر ُج ِل ِهم﴾ .لو �أنّ الدين �أقيم ُ

الإ�سالم ّية يف املجتمع ف�إنّ النا�س �سي�صلون من حيث الرفاهية
�إىل حيث ال يبقى �أي �شيء من حاجاتهم غري متوافر(.)2
إيجاد الرفاه في المجتمع مق ّدمة للتعريف بفكر الثورة

ال�شع ��ب الذي يتح ّرك وي�سري وف ��ق الإميان الإ�سالمي ال�صادق
وال�صحيح� ،سيتمتّع بالع� �زّة والراحة والرفاه املا ّدي ،ولن ي�ستطيع
�أح ��د بع ُد فر�ض �شيء عليه� .إ ّننا بف�ضل اهلل ،ويف ظ ّل �إميان �شعبنا
العمي ��ق �سنتم ّكن من �إيجاد جمتمع عام ��ر وح ّر ومر ّفه ومرتاح يف
در�سا لل�شعوب ،وت�ؤ ّدي
ه ��ذه البقعة من العامل� ،ستكون م�شاهدت ��ه ً
()3
�إىل تقدمي فكر الثورة وتعريفه [لهذه ال�شعوب].
 -1خطابه لدى لقائه القادة والمسؤولين في نظام جمهوريّة إيران اإلسالميّة
1390/5/16هـ.ش [2011/8/7م]
الرضوي المط ّهر 1389/1/1ه��ـ.ش
 -2في اجتماع مع ز ّوار ومجاوري الحرم
ّ
[2010/3/21م]
 -3خطابه في مراسم بيعة شرائح الناس المختلفة في محافظة كرمانشاه ومدن رشت ،آراك،
سربند ،فردوس  ،طبس ،خوانسار ،بيدخت ،كناباد وجويبار 1368/4/14هـ.ش [1989/7/5م]

الفصل الثاني :الرفاه

ظل تعاليم اإلسالم
تأمين الرفاه في المجتمع في
ّ
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الترف

أ  -ضرورة االجتناب؛ البيان والتبيان
االستهالكية
النزعة
ّ

الضرورية
تعني إنفاق المدخول في األمور غير
ّ

مل ��اذا تنت�شر النزعة اال�ستهالك ّية بني كثريين من �أبناء �شعبنا؟
وه ��ل النزعة اال�ستهالك ّية مفخرة؟ النزع ��ة اال�ستهالك ّية تعني �أن
()1
ن�صرف ك ّل ما جننيه يف �أمور لي�ست من �ضرور ّيات حياتنا.
اإلسالم يدعو إلى إنتاج الثروة
االستهالكية
ولكن من دون النزعة
ّ

�إنّ الإ�سالم ال يح ّرم �إنتاج الرثوة ،فهناك فرق بني �إنتاج الرثوة
ونه ��ب ث ��روات الآخري ��ن .ف�أحيا ًنا مي� � ّد الإن�سان ي ��د ُه �إىل الأموال
العا ّم ��ة� ،أو يح�ص ��ل على �أرب ��اح ماد ّية من دون �ضابط ��ة قانون ّية،
فه ��ذا ممنوع وحم� � ّرم ،و�أ ّم ��ا �إذا كانت الطرق قانون ّي ��ة ف�إن �إنتاج
الرثوة يكون م�ستح�س ًنا ومطلو ًبا يف نظر الإ�سالم ،ويف ر�أي ال�شارع
املقد�س .فلتنتج الرثوة ،ولكن دومنا �إ�سراف .فاال�ستهالك املفرط
ال يقبله الإ�سالم؛ وما ميكن احل�صول عليه من خالل �إنتاج الرثوة
 - 1خطابه في لقاء الشباب في محافظة خراسان الشمال ّية 1391/7/23هـ.ش
[2012/10/14م]
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ميك ��ن توظيفه بالأ�سلوب نف�سه يف �إنت ��اج �آخر للرثوة .فال جت ّمدوا
الأم ��وال -وه ��و ما يعبرّ عن ��ه يف الإ�سالم باالكتن ��از -وال تب ّذروها
تبذي ًرا ب�أن تنفقوها يف ما ال �ضرورة له يف احلياة ،بل �أنتجوا الرثوة
لأنف�سكم مع االلتفات �إىل هذا الأمر .ثروة الأفراد من ال�شعب هي
()1
ثروة البلد ك ّله؛ واجلميع ي�ستفيد منها.
الكماليات
من بين قيم الثورة ابتعا ُد المسؤولين عن
ّ

ُتع� � ّد الثور ُة حت ّو اًل �أ�سا�س ًّيا بنا ًء عل ��ى �سل�سلة من القيم ،وحرك ًة
نحو الأمام .ما حدث يف بلدنا هو ثورة �إ�سالم ّية كانت حت ّو اًل عظي ًما
يف الأركان ال�سيا�س ّي ��ة واالقت�صاد ّي ��ة والثقاف ّي ��ة للمجتمع ،وحركة
�إىل الأم ��ام ،ومبادرة نحو تق ّدم هذا البلد وهذا ال�شعب .بالت�أكيد،
نحتذ حذ َو ال�شرق
يف النظ ��ام الذي ت�ش ّكل على �أ�سا�س الث ��ورة ،مل ِ
وال الغرب  ...قدوتنا كانت قي ًما �أخرى وقد �أ�شرت �إىل بع�ضها.
هناك قيم ��ة �أخرى هي االبتعاد عن الإ�سراف والكمال ّيات على
م�ستوى امل�س�ؤولني .حت ًما ،الرتف والإ�سراف مذمومان يف ك ّل مكان
وبالن�سب ��ة �إىل اجلميع؛ لك ��نّ ال�شيء الذي يجع ��ل النا�س يظهرون
ح�سا�س ّية جتاه هذا الأمر ،هو ال�سلوك ّيات الإ�سراف ّية واملرتفة وهدر
�أم ��وال النا�س على م�ستوى احلكومة .هذا من جملة الأمور التي مل
إ�سالمي على �أ�سا�س
يكن النا� ��س يريدونها .وقد ت�ش ّكل النظ ��ام ال
ّ
()2
هذه القيمة وهي �أن ال يكون مثل هذا الأمر موجودًا.

الرضوي المط ّهر 1386/1/1هـ.ش
 - 1في اجتماع كبير مع ز ّوار ومجاوري الحرم
ّ
[2007/3/21م]
 2ـ في خطبتي صالة الجمعة في طهران 1379/2/23هـ.ش [2000/6/12م]

الخطر الكبير على المسؤولين

بالكماليات
التوصية إلى ممث ّلي المجلس عدم االهتمام
ّ

�أو�ص ��ي الإخ ��و َة والأخ ��وات الن� � ّواب مبراعاة التق ��وى ،والتو ّكل
عل ��ى اهلل ،واالهتم ��ام بالأمور املعنو ّية والأخ�ل�اق والعبادة ،وعدم
االهتم ��ام بال�شكل ّيات الزائدة والكمال ّي ��ات امل�صحوبة بالإ�سراف،
واجتناب التحزّبات ،وتقدمي م�صلحة البلد وال�شعب على امل�صلحة
اخلا�صة واحلزب ّي ��ة ،والإذعان للحقّ  ،وجت ّن ��ب [�إ�صدار] الوا�سطة
ّ
اخلا�صة والتو�صيات ال�شخ�ص ّية [للبع�ض] ،واالبتعاد عن الإ�سراف
ّ
م ��ن بيت املال ،واملح ّبة وامل ��و ّدة للمناف�سني يف مرحلة االنتخابات،
واحلذر من و�سو�سة ال�شيطان و�إغواء النف�س الأ ّمارة(.)2
 - 1رسالة بمناسبة شروع أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى اإلسالمي
1387/3/7هـ.ش [2008/5/27م]
اإلسالمي 1371/3/7هـ.ش
 -2رسالة بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الشورى
ّ
[1992/5/28م]

الفصل الثالث :الترف

مم ّثل ال�شعب هو من جن�س ال�شعب� .أنتم مل تذهبوا �إىل املجل�س
النياب � ّ�ي من الق�ص ��ور الفاره ��ة والعائ�ل�ات الأر�ستقراط ّية ،بل من
بني النا� ��س ،ومن املدر�سة واحلوزة واجلامع ��ة ومن ميادين العمل.
حافظوا على ه ��ذه العالقة وهذه ال�سرية واحتفظ ��وا بها لأنف�سكم.
فالع ��ادات الأر�ستقراط ّية والنزوع �إىل الإ�سراف وع ّد هذه امل�س�ؤول ّية
طعم� � ًة ،بال ٌء كبري ،قد ال ي�ستطيع حتّى من كان فيما م�ضى من �أهل
التقوى والع ّفة ،جت ّنبه واتّقاءه .علينا جمي ًعا مراقبة �أنف�سنا بق ّوة ،و�أن
()1
جنعل «مدة م�س�ؤول ّيتنا» ح�سن ًة جارية ،ال �س ّيئة مك ِّبلة مق ِّيدة.
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انتبه ��وا قليلاً ؛ م�صاريف احلكومة كث�ي�رة وكبرية .وم�صاريف
احلكوم ��ة الكث�ي�رة ق ��د ت� ��ؤ ّدي �إىل رفع الدع ��م مثلاً ع ��ن الق�سم
الكذائ ��ي .ه ��ذه �سيا�سة �صحيح ��ة وقو ّية ومنطق ّي ��ة؛ ال ّ
�شك فيها،
وينبغي �أن ت� ��ؤ ّدى ،وال ب ّد من ذلك ،ومن وقوع بع�ض ال�ضغوط على
النا�س؛ لكن لنجعل هذه امل�صاريف والنفقات من�صفة ،وال ن�ضيف
ب�أنف�سنا �شي ًئا على هذه امل�صاريف.
و�إذا م ��ا ُ�صرف مبلغ من نفقات احلكوم ��ة بهدف تغيري ديكور
الق�ضائي
غرف ��ة املدير العا ّم ومع ��اون الوزي ��ر والوزير وامل�س� ��ؤول
ّ
ين ،وامل�س�ؤول الفال ّ
الفال ّ
ين يف الأق�سام املختلفة الأخرى ،ف�إنّ هذا
�إث� � ٌم وخط� ��أ� .إذا كانت �إحدى م�صاريف احلكوم ��ة �شراء عدد من
ال�س ّي ��ارات اجلديدة وتق�سيمها بني الأجه ��زة ،فلي�س من ح ّقنا ع ّد
ه ��ذا الأمر جز ًءا م ��ن م�صاريف احلكومة ونقط ��ع من �أجل ذلك
امل�ساع ��دات عن النا�س .ال ،فهذا ُيع ّد خمالفة .ولت�ضعوا ح ًّدا لهذه
الأعمال .على الأجهزة �أن تع ّمم هذا الأمر وت�ضع ح ًّدا مع ّي ًنا لتغيري
الديك ��ورات هذه وتغيري البي ��وت والنفقات الإ�ضاف ّي ��ة� .أنا ال �أقول
ب� ��أن نكون كما يق ��ول بع�ض املت�ش ّددين :لنجل� ��س يف امل�سجد ونقوم
هن ��اك ب�أعمالنا الوزار ّية؛ ال ،ال ميكن القيام بالأعمال الوزار ّية يف
امل�سج ��د .فالقيام بالأعمال الوزار ّية يتط ّل ��ب مبنى م�ؤ ّل ًفا من ع ّدة
غرف وع ��ددًا من امل�س�ؤول�ي�ن ،وبالنهاية بع� ��ض الإمكانات ملعي�شة
ذلك ال�س ّيد ال ��ذي يريد اخلدمة؛ لكن يجب �أن يكون ذلك مبقدا ٍر
()1
معينّ و�ضمن حدود مع ّينة.
 1ـ خطابه لدى لقائه القادة والمسؤولين في نظام جمهوريّة إيران اإلسالم ّية
1370/5/23هـ.ش [1991/8/14م]

السطحية
العقول ذوات النظرة
ّ

�أ ّيها الإخ ��وة الأعزّاء! العنا�صر املجاه ��دة يف الق ّوات امل�س ّلحة!
بن ��ا ًء على التجارب التاريخ ّي ��ة� ،إنّ ما ي�ش ّكل م�صدر فخر لل�شعوب
�أك�ث�ر م ��ن � ّأي �شيء �آخ ��ر هو الق ��درة الدفاع ّية وق ��درة البناء؛ يف
معي ��ار تقييم ال�شعوب وتقدي ��ر �أهم ّيتها ،تقع هات ��ان القدرتان يف
ثني على بلد ل�سعة
ر�أ�س الالئحة .فلم يح ��دث يف التاريخ �أبدً ا �أن �أُ َ
جتارته �أو للحياة املرتفة فيه �أو ال�ستهالكه الوا�سع وما �شابه؛ �سوى
من قب ��ل ال�ساعني وراء الأمور ال�سطح ّي ��ة ،والعقول ذوات النظرة
ال�سطح ّي ��ة؛ �أ ّم ��ا ال�شع ��وب الت ��ي ا�ستطاع ��ت الدفاع ع ��ن �أنف�سها
احل�سا�سة ،فالتاري ��خ ميدحها ،وتنظر �إليه ��ا ال�شرائح
يف املواق ��ع ّ
()1
العميقة النظر [الفهيمة] بعني الإجالل واالحرتام.
اإلحصاءات المهولة ،المتع ّلقة باإلسراف في البالد

�أذك ��ر هنا بع� ��ض الإح�صاءات املهول ��ة ،املتع ّلق ��ة بالإ�سراف يف
امل ��وا ّد اال�ستهالك ّي ��ة امله ّم ��ة يف الب�ل�اد؛ وم ��ن ذل ��ك :الإ�سراف يف
اخلب ��ز .بح�سب درا�سات ميدان ّية �أُجريت يف طهران ،وبع�ض مراكز
املحافظات ،يقال �إنّ  33يف املئة من اخلبز يذهب هد ًرا؛ ثلث جمموع
اخلبز الذي ُينتج يف هذه املدن يرمى بعيدًا وال ي�ؤكل .ت�ص ّوروا الأمر:
ثل ��ث اخلبز! بينما الفالح عندنا ينتج القمح بك ّل م�ش ّقة ،و�إذا كانت
الأمطار �شحيحة يف عام من الأعوام  -كالعام املا�ضي حيث انخف�ض
 1ـ خطابه في مراسم رفع العلم في قاعدة المنطقة البحريّة الثانية التابعة للق ّوات
البحريّة في جيش جمهوريّة إيران االسالم ّية في بوشهر 1370/10/12ه��ـ.ش
[1992/1/2م]

الفصل الثالث :الترف

الكماليات
تمجد النزوع نحو
ّ
ّ
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�إنت ��اج القمح يف البالد  -تنف ��ق احلكومة املال الع ��ام ومن ميزان ّية
ال�شعب؛ لت�ستورد القمح من اخلارج ،وحت ّوله �إىل دقيق ثم عجني؛ ثم
يكون خبزًا؛ وبعد ذلكُ ،ترمى ثلث هذه الرثوة بعيدًا! كم هو م�ؤ�سف
هذا الو�ضع! هذا -للأ�سف -واقع موجود.
وح ��ول املياه ،تق ��ول الدرا�سات الت ��ي �أجريت� :إنّ �إه ��دار املياه
يف اال�سته�ل�اك املنـز ّ
يل ي�صل �إىل نحو  .22٪بلدن ��ا لي�س بلدً ا غن ًّيا
باملي ��اه ،وعل ��ى �شعبن ��ا االقت�ص ��اد يف ا�ستهالك املي ��اه �إىل �أق�صى
ّ
وامل�شاق،
يتم �إنتاجه بك ّل هذه اجلهود
درجة .ثم �إنّ هذا املاء الذي ّ
و ُي َج ّر عرب طرق وم�ساف ��ات بعيدة؛ وتبنى ال�سدود بتكاليف عالية،
و ُت�ستخ ��دم ك ّل هذه العلوم والتجارب واجلهود؛ لكي ي�صل املاء �إىل
بيوتنا ،و�إذا بـ  22٪من هذا املاء ُيهدر! هذا بالن�سبة �إىل اال�ستهالك
املنـ ��ز ّ
يل فق ��ط ،و�أ ّما اال�سته�ل�اك اخلا�ص بالزراع ��ة وال�صناعة،
في�شهدً � ،
أي�ض ��ا ،تبذي ًرا من نوع �آخر .فالإح�ص ��اءات التي �أفادتنا
به ��ا الدرا�سات ،تقول �إ ّنن ��ا ن�ستهلك من الطاقة �أك�ث�ر من �ضع َفي
متو�س ��ط ا�ستهالك الطاقة يف العامل� ،سواء بالن�سبة �إىل الكهرباء
ّ
�أم حوام ��ل الطاق ��ة� ،أي :النف ��ط ،والغ ��از ،والدي ��زل (ال�سوالر)،
والبنـزين .ا�ستهالك هذه املواد يف بالدنا �أكرث من �ضعفي متو�سط
اال�ستهالك العاملي؛ هذا �إ�سراف� ..ألي�س �إ�سرا ًفا؟!
ث ّم ��ة م� ّؤ�ش ��ر ي�س ّمى م� ّؤ�ش ��ر «كثافة الطاق ��ة»� ،أي :ن�سبة الطاقة
امل�ستهلكة �إىل الب�ضائع املنتجة .وك ّلما كان ا�ستهالك الطاقة �أق ّل،
كان ذل ��ك �أنف ��ع للبلد .يف هذا املجال ،ت�ص ��ل كثافة الطاقة عندنا
�أحيا ًن ��ا �إىل �أك�ث�ر من ثمانية �أ�ضع ��اف كثافة الطاق ��ة ،لدى بع�ض
البلدان املتق ّدمة! هذه مناذج للإ�سراف املوجود يف املجتمع(.)1
 - 1في االجتماع الكبير مع ز ّوار ومجاوري حرم اإلمام الرضا 1388/1/1 Qهـ.ش
[2009/3/21م]

االقتصادية الخاطئة
االستهالكية؛ من جملة العالقات
النزعة
ّ
ّ

ل نزعة البهرجة والترف
ّ
العدو ينتظر تس ّل َ

الثورية
إلى حياة العناصر
ّ

�إنّ �أه � ّ�م ّ
خمط ��ط للعد ّو الي ��وم هو االنتظ ��ار� ،إ ّنه ��م ينتظرون
إ�سالمي ال�سليم
ظه ��ور �أعرا�ض هذه اجلرثومة يف ج�سد النظام ال
ّ
 - 1في االجتماع الكبير مع أهالي همدان 1383/4/15هـ.ش [2004/7/5م]

الفصل الثالث :الترف

ب�إمكانن ��ا القيام بتنمية منوذج ّية تقوم على ثقافتنا الإ�سالم ّية
والوطن ّي ��ة ،وه ��ذه لي�ست جم ّرد �أمني ��ة واهية ،فبالإم ��كان حتويل
�إي ��ران �إىل بلد متط� � ّور من خ�ل�ال موا�صلة الطريق ال ��ذي �سلكته
الثورة حتى الآن ،ولكن ب�سرعة �أكرث ،وتوجيه �أقوى و�أف�ضل� ،إ ّال �أنّ
ه ��ذا رهن ب�شروطه من ت�ضافر اجلهود الوطن ّية على نطاق وا�سع.
�إنّ هذه اجلهود ال�شاملة تقوم على ثالث حماور �أ�سا�س ّية.
 ...املحور الثال ��ث� :إ�صالح العالقات االقت�صاد ّية واالجتماع ّية،
ويقع هذا على عاتق امل�س�ؤول�ي�ن يف البالد وال�سلطات الثالث ،وعلى
عات ��ق �أفراد ال�شع ��ب كا ّفة� .إنّ العالق ��ات االقت�صاد ّية واالجتماع ّية
اخلاطئة تعني �شيوع التهريب ،و�أكل الربا ،والإ�سراف يف اال�ستهالك
والن ��زوع �إىل التباهي [التفاخر] با�ستعم ��ال املنتوجات الأجنب ّية يف
مقابل املنتج ��ات الوطن ّية ،وهذا يعني تعطيل العام ��ل الإيرا ّ
ين عن
أجنبي ،فال ب ّد من التفاخر باال�ستفادة من
العم ��ل ل�صالح العامل ال ّ
ليهتم
املنتوجات الوطن ّية لدى ال�شعب وامل�س�ؤولني .يف الدرجة الأوىل؛ ّ
امل�س�ؤولون �أنف�سهم و�أجهزة الدولة وال�سلطات الثالث بهذه النقطة،
ويف الدرجة الثانية �أفراد ال�شعب � ً
أي�ضا وليولونها ك ّل الأهم ّية(.)1
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والق ��وي .لذا يجب علينا احلذر� .إنّ الأعداء ينتظرون اليوم تنامي
الف�س ��اد داخل الب�ل�اد وخلق ال�شك ��وك يف �أذهان ال�شب ��اب وتغلُّب
اللهو الفا�سد واملانع للخري على الأهداف ال�سامية ،و�إثارة النوازع
الدنيو ّية وح � ّ�ب اجلاه وال ّدعة ،وظهور معامل البهرجة والرتف بني
العنا�صر الثور ّية(.)1
االستهالكية
وق الشعب باتجاه النزعة
ضرورة تجن ّ ِ
ب َس ِ
ّ

�إنّ اجلن ��وح نح ��و اال�ستهالك وبا ٌل عظيم بالن�سب ��ة �إىل ملجتمع،
عمق الف ��وارق الطبق ّية ب�ي�ن الفقري والغني
فالإ�س ��راف ي�ضاع ��ف و ُي ِّ
يوما بعد يوم ،و�إنّ من الأمور التي يتعينّ على �أبناء ال�شعب اعتبارها
ً
واج ًبا بالن�سبة �إليهم هو جت ّنب الإ�سراف ،وعلى الأجهزة امل�س�ؤولة يف
خمتلف مرافق الدولة ال �س ّيما الأجهزة الإعالم ّية والثقاف ّية -وعلى
وجه اخل�صو�ص الإذاعة والتلفزيون� -أن ترى من واجبها لي�س عدم
ج� � ِّر اجلماهري باجت ��اه الإ�سراف واال�سته�ل�اك والبهرجة فح�سب،
و�إمنا َ�س ْوقهم باالجتاه املعاك�س ،ودعوة النا�س و�سوقهم نحو القناعة
واالكتفاء والإنفاق بح�سب احلاجة وجت ّنب الإفراط والإ�سراف ،فروح
تدمر املجتمع� .إنّ املجتمع ال ��ذي يفوق ا�ستهالكه على
اال�سته�ل�اك ِّ
�إنتاجه �ستحيق به الهزمية ،وعلينا �أن نتع ّود على موازنة ا�ستهالكنا
واحلدِّ منه ،و�أن ن�سعى للتقليل من الإ�سراف.
ليب ��ادر ال�شب ��اب �إىل �إقام ��ة التج ّمعات العائلي ��ة وجمع معونات
�أبناء الأُ�سرة و�إنفاقها على الفقراء واملعوزين من �أبناء تلك العوائل
بالدرجة الأوىل� ،أو �إنفاقها على �سائر الفقراء �إن مل تكن ث ّمة حاجة.
 - 1في لقاء مع قادة وأعضاء الحرس الثوري بمناسبة يوم الحرس 1373/10/15هـ.ش
[1995/3/6م]

والمالي
االقتصادي
ضرورة مراعاة االنضباط
ّ
ّ

الفصل الثالث :الترف

و�صيتي الثانية امله ّمة � ً
االقت�صادي
أي�ضا ملجتمعنا هي« :االن�ضباط
ّ
واملايل» ،وهو �أمر �أمت ّناه من �أفراد ال�شعب وم�س�ؤويل الدولة ّ
وموظفي
االقت�صادي واملايل يعني الت�صدي
احلكومة لهذا العام .االن�ضباط
ّ
لل َب ْع�َث�رَ ة والإ�سراف والتبذيرَ .ب ْعثرَ َ ة الأم ��وال والإ�سراف يف الإنفاق
والإف ��راط يف اال�سته�ل�اك .لي�س ��ت هذه ِخ�ص � اً�ال َحميدة �أب ��دًا ،وال
ا�سمها ُجو ٌد و�سخاء وال كرم وال َط ْب ٌع كرمي ،ا�سمها «عدم االن�ضباط
�ادي وامل ��ا ّ
يل» فق ��ط� .إنّ الذين ينفق ��ون َع َب ًثا و ُي َب� � ّذرون يف
االقت�ص � ّ
�إنفاقه ��م على �أنف�سهم ب�إفراط ،وال ُيراع ��ون يف ذلك ما هو ُمتوافر
يف املجتم ��ع من �إمكان ��ات اقت�صاد ّية؛ هم يف نظ ��ري �أ�شخا�ص غري
من�ضبط�ي�ن من ناحي ��ة الإمكانات االقت�صاد ّية واملال ّي ��ة� .إذا ا�ستم ّر
الو�ض ��ع على ه ��ذا املنوال ف� ��إنّ هذا ال�شع ��ب �سيواجه م�شكل ��ة� .إذا
ُ�س ِئ ��ل �أولئك الذين ُين ِفقون عب ًثا وبال ه ��وادة عن �سبب هذا الإنفاق
ربرة التي ُي ّ
نظمونها
الباهظ ،وعن �سبب تلك الوالئم العبث ّية وغري املـُ ّ
ب ��ك ّل ما فيها م ��ن بعرثة للم ��ال؟ ف�سيك ��ون جوابهم :منل ��ك [املال]
كاف� :إنيّ �أملك و�أ�ستطيع �أن
ونفع ��ل [به ما ن�شاء]! فه ��ل هذا دلي� � ٌل ٍ
�شئت]؟ ال ،لي�س هذا �سب ًبا ُمق ِن ًع ��ا �أبدًا .يجب الإنفاق
�أنف ��ق [كيفما ُ
واال�سته�ل�اك مبق ��دار ال�ض ��رورة واحلاج ��ة ،ال �س ّيم ��ا بالن�سبة �إىل
وج� � ٌه �إليهم � ً
أي�ضا،
�أولئ ��ك الذين ينفق ��ون املال العام .هذا الكالم ُم ّ
كم ��ا لأولئك الذين ُينفقون �أموالهم ال�شخ�ص ّية بال هوادة ،ال ينبغي
عليهم الإ�سراف .بع� ��ض النا�س هم �أثرياء ،ولديهم دخ ٌل حال ٌل� ،إن
�ش ��اء اهلل �-أولئك الذين يك�سبون املال من احل ��رام و�ضعهم �أ�سو�أ-
�سرفون و ُي َبعْثرِ ون امل ��ال و�إن كان و�ضعهم املادي ُمر ّف ًها
فه� ��ؤالء �إذ ُي ِ
ربرة ويعي�شون َك ِع ْل َية القوم؛ فهم يت�ص ّرفون دون �ضابط
ِب َع َب ِث ّية غري ُم ّ

83

84

حياة الصالحين

ما ّ
�ادي .هذه الت�ص ّرفات ا�سمها َب ْعرثة ،وهي �أم ٌر مذمو ٌم
يل واقت�ص � ّ
و ُم ْ�س َت ْق َب� � ٌح .وه ��ي ت�ش ّو�ش على حياة الآخري ��ن نف�س ًّيا .فمثلاً عندما
ُتنفق ��ون مبالغ باهظة على امل ��واد الغذائ ّية يف وليمة عادية؛ بينما ال
�ض ��رورة لذلك ،وبينما يوجد �إىل جانبك ��م ويف ِجواركم �أو يف مكان
بعي ��د ،ولو يف �أق�صى �أنح ��اء البلد؛ من هم ب�أ�ش� � ّد احلاجة �إىل هذا
الطع ��ام ال�ستم ��رار حياته ��م وحياة �أبنائه ��م و�أح ّبائه ��م؛ فهل هذا
الت�ص� � ُّرف ت�ص ُّر ٌف �صحي ٌح يف مثل هذه الظروف؟ � ًإذا ،فال َب ْعرثة يف
الأم ��وال ال�شخ�ص ّية واملـُكتَ�سبة من طريق حالل هي خط�أٌ وتتعار�ض
مع االن�ضباط .و�أ ّما �أولئك الذين ينفقون �أموال الدولة؛ فالأمر �أ�ش ُّد
[عليه ��م]� .أريد من م�س�ؤويل الأمور [املالي ��ة] �أن ُي ْح ِجموا ب�ش ّدة عن
�إنف ��اق املال العام حي ��ث ال �أولوية لذلك ،ح ّت ��ى و�إن كان ث ّمة احتياج
حج ُموا عن انفاق ما ال �أولوية له
لذلك ولك ّنه لي�س ُم ِل ًّحا .عليهم �أن ُي ِ
والرتكي ��ز على ما له �أولوية .وحي ُثم ��ا ال توجد �ضرورة وال حاجة فال
ُينفقْ البتّة .وعندما تقت�ضي احلاج ُة ال َ
إنفاق بينما توجد حاجة �أكرث
أي�ضا ،و ْل َي ُكن ال ُ
إحلاحا؛ فال ُينفق هُ نا � ً
إحلاحا
إنفاق للحاجة الأكرث � ً
� ً
و�أ�ش� � ّد .هذه � ً
أي�ضا و�ص ّيتي لهذا العام ،و�أرجو من م�س�ؤويل الدولة �أن
ُيولوا امل�س�ألة االهتم ��ام � ً
أي�ضا .بعبارة �أخرى ،على املعنيني بال�ش�ؤون
الثقافية االهتمام بال�ش�أن الثقا ّيف ،وعلى املعنيني بق�ضايا االقت�صاد
التنفيذي(.)1
والإدارة واحلكومة والأمور التنفيذية االهتمام بال�ش�أن
ّ
الكماليات
معارضة النزوع المفرط نحو
ّ

�إ ّنن ��ي ال �أعار�ض التظاهر بالكمال ّي ��ات والنزوع نحو الكمال ّيات
أ�سا�سا لظهور
يف ح� � ّده املعتدل والقليل وال�ضروري؛ لكن �إن �أ�صبح � ً
 - 1رسالة النيروز بمناسبة حلول العام الجديد 1374/1/1هـ.ش [1995/3/21م]

من عالمات المرأة المسلمة
بالكماليات والمظاهر
عدم االهتمام
ّ

عل ��ى امل ��ر�أة امل�سلم ��ة �أن ت�سع ��ى يف طري ��ق الت�أ ّل ��ق والعلم؛ يف
�وي والأخالق � ّ�ي؛ و�أن تك ��ون ال�س ّباق ��ة
طري ��ق بن ��اء النف� ��س املعن � ّ
يف ميادي ��ن اجله ��اد والكف ��اح ،م ��ن � ّأي ن ��وع كان ��ا؛ �أن ال تهت � ّ�م
()2
بزخ ��ارف الدني ��ا واملظاه ��ر والكمال ّي ��ات غ�ي�ر ذات الأه ّم ّي ��ة.
الكماليات
لروحية النزوع نحو
ب -األسباب الموجبة
ّ
ّ
االستهالكية من المواريث السابقة
النزعة
ّ

املنه ��ج الإ�سالم � ّ�ي هو [منهج] التبيني ،وه ��ذا التبيني هو الذي
جع ��ل الثورة الإ�سالم ّية تتغلب على كثري م ��ن اخللفيات التاريخية
وح ��االت الرتبي ��ة املغلوطة .طب ًع ��ا مل ن�ستطع التغل ��ب على بع�ضها
النسائي ،وجمع
 1ـ خطابه لدى لقائه عضوات المجلس الثقافي ـ االجتماعي
ّ
المختصات ،ومسؤولي المؤتمر األ ّول للحجاب االسالمي ،بمناسبة
من الطبيبات
ّ
مولد السيّدة فاطمة الزهراء1370/10/4 Oهـ.ش [1991/1/25م]
 2ـ خطابه في لقائه مع جمع من النساء بمناسبة مولد الس ّيدة الزهراء (عليها
السالم) ،ويوم المرأة 1371/9/25هـ.ش [1992/12/16م]

الفصل الثالث :الترف

املنه ��ج الإفراط � ّ�ي ،فهو �أمر غري مقبول �أب ��دً ا .ينبغي لل�سيدات �أن
يول�ي�ن الأهم ّية الك�ب�رى لالقت�صاد يف امللب� ��س ،والزينة ،والديكور
والذه ��ب واملجوهرات ،ولعدم االعتناء بهذه الأمور ،ع�سى �إن �شاء
التوجه واالهتمام بالت�أ ّنق واجلمال ّيات الأكرث واقع ّية ،بدل
اهلل ّ
يتم ّ
()1
هذه اجلمال ّيات الظاهر ّية.
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حتّى الآن ،وتلك لها حم ّفزات �أخرى  -كهذه النـزعة اال�ستهالك ّية
والإ�س ��راف وما �شاكل -ه ��ذه من موروثاتنا م ��ن املا�ضي وما زلنا
نحتف ��ظ به ��ا للأ�سف .علينا نح ��ن ال�شعب الإي ��را ّ
ين �أن نخلع هذا
ال ��رداء الن�ش ��از القبيح ع ��ن �أج�سادن ��ا .نحن ا�ستهالك ّي ��ون جدً ا.
وهذه م�شكلة يجب ح ّلها .على اجلميع �أن يتعا�ضدوا ويعاجلوا هذه
()1
الق�ض ّية .طب ًعا للإذاعة والتلفزيون دورها يف هذا بال �شك.
االستهالكية
ترويج النزعة
ّ

الثقافي
العدو في الغزو
أحد أهداف
ّ
ّ

ال�صنم ال ��ذي ُي َ
رغم عل ��ى عبادته و�إطاعته -الي ��وم -كثريون
م ��ن النا�س يف العامل وم ��ن بينهم كثريون م ��ن امل�سلمني -باجلرب
والفر� ��ض -هو �صنم الق ��وة الأمريك ّي ��ة التي ت�س ّلط ��ت على جميع
ال�ش�ؤون الثقاف ّية وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية للم�سلمني وغدت حت ّرك
ال�شع ��وب �-س ��واء ب�إرادته ��م �أو رغ ًم ��ا عنهم -باجت ��اه م�صاحلها
و�أهدافها التي تقف يف مواجهة م�صالح امل�سلمني .العبادة هي هذه
الطاع ��ة العمياء نف�سها التي ُتفر� ��ض اليوم على ال�شعوب ا�ستجاب ًة
ويتم �سوقهم بطرق خمتلفة
لإرادة اال�ستكبار وعلى ر�أ�س ��ه �أمريكا ّ
�إىل الت�سليم بهذه الطاعة.
يتم ترويجها بني ال�شعوب بوا�سطة
ثقافة الف�ساد والفح�شاء التي ّ
يوما بعد يوم ،جتذب
�أي ��ادي اال�ستعمار وثقافة اال�ستهالك الت ��يً ،
�شعو َبن ��ا �أك�ث�ر ف�أكرث نح ��و م�ستنقعه ��ا حتى يزداد رب ��ح ال�شركات
الغرب ّية التي ت�ش ّكل عقل وقلب حمور اال�ستكبار ،ال�سلطة ال�سيا�س ّية
للغرب امل�ستكرب التي ُ�ش ّيدت قواعدها بوا�سطة احلكومات العميلة
 - 1في لقاء مع أساتذة وطلاّ ب جامعات شيراز 1387/2/14هـ.ش [2008/5/3م]

الغربية
االستهالكية مع دخول الثقافة
التركيز على النزعة
ّ
ّ

ن�سائي
�أرى �أنّ م�س�ؤول ّي ��ة فريقك ��نّ اليوم( ،)3وواج ��ب ك ّل فريق
ّ
يعمل بط ��رق و�أهداف خمتلفة ،هي �أن ميح ��و القناعات اخلاطئة
التي غزت عق ��ل املر�أة الإيران ّية عرب الثقاف ��ة الغرب ّية والأوروب ّية.
بالت�أكي ��د كان هن ��اك � ً
أي�ض ��ا قناع ��ات خاطئ ��ة يف املا�ض ��ي ،يعني
املي ��ل �إىل بع�ض �أ�ش ��كال البذخ والرتف ،كان موج ��ودًا يف املا�ضي.
وازداد انت�ش ��ا ًرا مع دخ ��ول الثقافة الأوروب ّية ،واملي ��ل �إىل املو�ضة،
ّ
وحم�ضر ل ��ه ،القائمون
والتجدي ��د يف اال�سته�ل�اك ،هذا حم�سوب
عل ��ى ال�سيا�سات الغرب ّية -و�أغلبهم م ��ن ال�صهاينة وامل�ستعمرين-
قاموا بذلك عن ق�صد وني ��ة مب ّيتة ،هذه القناعات اخلاطئة يجب
�أن تزيلوه ��ا [�أيه ��ا احل�ض ��ور] ،وه ��ذا غ�ي�ر ممكن م ��ا مل تقد ّموا
�أبحا ًثا و� اً
أعمال �إ�سالم ّية .اذا ما ح�صل هذا ،ف�إنّ جذور امل�شكالت
 - 1رسالة إلى ح ّجاج بيت الله الحرام 1370/3/26هـ.ش [1991/6/16م]
 - 2في لقاء مع المسؤولين والثقافيّين في البالد بمناسبة يوم العمل ويوم
المعلِّم 1372/2/15هـ.ش [1993/5/5م]
 - 3مخاطبا عضوات المجلس النسوي الثقافي-االجتماعي.

الفصل الثالث :الترف

�ري الذي ي ّتخ ��ذ �شكلاً �أكرث
واملعادي ��ة لل�شع ��وب ،احل�ضور الع�سك � ّ
و�ضوح ��ا حتت �أي ذريعة كانت ،ه ��ذه الأمثال وغريها هي جميعها
ً
متاما النظام
مظاهر لذلك ال�شرك ولعبادة الأ�صنام التي تخالف ً
()1
التوحيدي واحلياة التوحيد ّية التي �أرادها الإ�سالم للم�سلمني .
�إذا مت ّك ��ن الع ��د ّو من حتوي ��ل الأ ّم ��ة �إىل �أ ّمة ال تتم ّت ��ع بعقيدة
الن�ضال ،ويائ�سة من االنت�ص ��ار ،وتفتقد �إىل الزهد �أمام املظاهر
ال�شهوان ّي ��ة واملاد ّي ��ة،
عندئذ يكون العد ّو ق ��د انت�صر .من هنا ف�إنّ
ٍ
()2
الن�ضال الثقا ّيف هو �أكرث الن�ضاالت وجو ًبا.
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الت ��ي تطرح عادة ،مثل �سوء احلجاب وانت�ش ��ار الف�ساد والفح�شاء
و�أمثاله ��ا� ،ستزول بنف�سه ��ا .لأ ّنها غال ًبا ما تك ��ون معلولة [نتائج]؛
وعلله ��ا [وا�سبابها] هي ه ��ذه القناعات والثقاف ��ات التي يجب �أن
()1
ُيعمل عليها.
الترف في المجتمع انعكاس للترف في حياة المسؤولين

�أ ّيها الإخوة والأخوات! �أينما كنتم ويف � ّأي م�س�ؤول ّية كنتم ،عليكم
�أن تكون ��وا حذرين .ف� �� ّأي �سلوك ت�سلكونه ،و� ّأي كلم ��ة تقولونها ،و� ّأي
حركة ت�أتون بها ميكنها �أن ترتك �أث ًرا باق ًيا؛ ميكنها �أن ترتك ت�أث ًريا
كب ًريا يف حياة النا�س .منذ �سنوات و�أنا �أذ ّكر مرا ًرا مبا يتع ّلق بحياة
ال�ت�رف واملظاه ��ر .وهذه احلياة له ��ا جانبان :جان ��ب بلحاظ �أ�صل
التع ّل ��ق بالكمال ّيات واملظاه ��ر ،وهذا �أمر �س ّي ��ئ ودون �ش�أن الإن�سان
�ضروري هو دون �ش�أن
ال�سامي؛ �أي �أحيا ًنا يتع ّلق الإن�سانُ ب�شيء غري
ّ
الإن�س ��ان؛ وعالوة عل ��ى ذلك هو عمل �إ�سرا ّيف؛ في ��ه ت�ضييع لر�ؤو�س
الأموال ،وهدر للأموال وهدر للرثوات .هذا ُبعد للق�ض ّية وهو �أنّ �أ�صل
الإ�سراف قبيح؛ �أ�صل الكمال ّيات امل�صحوب بالإ�سراف والإفراط �أمر
�س ّيئ؛ � اّإل �أنّ له جان ًبا �آخر ال يق ّل �أه ّم ّية عن اجلانب الأ ّول وهو ت�أثري
ترفكم يف حياة النا�س .البع�ض يغفل عن هذا .عندما جتعلون و�ضع
غرفكم ومكاتبك ��م وحميط عملكم وحياتكم �أمام �أعني النا�س على
در�سا عمل ًّيا ،و�سيرتك �أث ًرا يف ك ّل من
هذا النحو ،ف� ��إنّ هذا �سيكون ً
()2
يراه .عليكم باحل ّد الأدنى مراعاة هذا الأمر.
النسائي 1369/10/16هـ.ش
- 1في لقاء مع عضوات المجلس الثقافي ـ االجتماعي
ّ
[1991/1/6م]
 2ـ خطابه لدى لقائه المسؤولين والعاملين في جمهوريّة إيران اإلسالم ّية
1378/10/4هـ.ش [1999/12/25م]

بحب الدنيا
آفات وأضرار ابتالء المسؤولين
ّ

البناء تبرير لعبادة الدنيا

علي بن �أبي طالب  ،Qلربمّ ا كان هذا عمله
البناء كان عمل ّ
ح ّت ��ى يف عهد اخلالفة ـ وهذا �أم ��ر م�شكوك به بالن�سبة �إ ّ
يل -لك ّنه
�أم� � ٌر حم�سوم وقطعي يف مرحلة ما قب ��ل اخلالفة ،حيث كان يزرع
بيدي ��ه ك ��روم النخي ��ل؛ ويحيي الأرا�ض ��ي املوات ،وي ��زرع ال�شجر،
وحب
ويحفر الآب ��ار وي�سقي الأرا�ضي .هذا بناء! �أ ّم ��ا طلب الدنيا ّ
امل ��ا ّدة هو العمل الذي كان يقوم به عبيد اهلل بن زياد ويزيد .متى
�أوج � َ�د هذان �شي ًئا وبنوه؟! هذان كان ��ا يخ ّربان ،ي�أكالن ،ويعي�شان
حي ��اة الرتف الكبري .ال ينبغي اخللط ب�ي�ن هذين الأمرين .هناك
�أ�شخا� ��ص اليوم يغرق ��ون �أنف�سهم ،با�سم البن ��اء ،يف املال والدنيا
واملا ّدي ��ات .هل هذا بناء؟! �إنّ ما يف�سد جمتمعنا هو اال�ستغراق يف
()2
ال�شهوات؛ وت�ضييع روح التقوى والت�ضحية.
 1ـ خطابه في لقاء شباب إقليم أصفهان 1380/8/12هـ.ش [2001/12/3م]
 2ـ خطابه في لقاء قادة الكتائب ،والسرايا ،والهيئات العاشورائيّة التابعة
جادQ
لق ّوات التعبئة من ّ
كل أنحاء البالد ،بمناسبة استشهاد اإلمام الس ّ
1371/4/22هـ.ش [1992/7/13م]

الفصل الثالث :الترف

قب ��ل خم� ��س �أو �س � ّ�ت �سن ��وات �أعلن � ُ�ت يف ر�سال ��ة �إىل الهيئ ��ة
الإ�سالم ّي ��ة للطلبة اجلامع ّي�ي�ن -لأ ّنني حينها كن ��ت �أالحظ بع�ض
امل�سائ ��ل -وقل ��ت :على بع�ض الأ�شخا�ص �أن ينتبه ��وا لئلاّ ي�صريوا
�أ�سرى ملل� � ّذات الدنيا .و�إذا ما ابتُلي ال�شخ� ��ص ،الذي يرى لنف�سه
م�س�ؤول ّي ��ة ،بح � ّ�ب الدنيا والرفاه ،ف�إنّ عمله �سي� ��ؤول �إىل اخل�سران
ّ ()1
ّ
والذل ،و�سيودي ب�أعمال النا�س �إىل اخلراب والذل.
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والكماليات في مرحلة البناء
خطر النزوع نحو الترف
ّ

حياة الصالحين

حب الدنيا �أكرث
ما �أريد قوله للم�س�ؤولني ولل�شعب هو �أن خماطر ّ
ما تكون يف مرحلة �إعادة البناء؛ ففي هذه املرحلة ترتاكم الرثوات،
االقت�صادي ،والأبواب م�ش ّرعة
وتته ّي�أ فر�ص ثمينة للعمل والن�شاط
ّ
اقت�صادي .ويف مثل هذه املرحلة ينف�سح املجال
�أمام � ّأي جهد وعمل
ّ
يرجحون
�أمام م ��ن �أ�سرهم ُّ
حب الدنيا وخدعته ��م زخار ُفها ،ومن ّ
اخلا�صة على م�صالح الوطن وال�شعب والثورة ،وت�سنح
م�صاحله ��م
ّ
�أمامهم الفر�صة للإث ��راء واال�ستغالل واكتن ��از الأموال واالن�سياق
وراء حياة الرفاه والبذخ .مرحلة البناء هي مرحلة االزدهار والتقدم
و�إعمار البلد ،ولكن يف الوقت نف�سه تنطوي هذه املرحلة على خطر
ان�سياق النا�س ال�ضعفاء وراء حي ��اة الرغد والبذخ وتكدي�س الرثوة
االقت�صادي ،ولهذا يتعينّ على اجلميع ّ
توخي احلذر
وانتهاز الظرف
ّ
�سواء امل�س�ؤولني �أم �أبناء ال�شعب(.)1
الحرص على متاع الدنيا إحدى نقاط الضعف في المجتمع

نحن نعاين اليوم ،للأ�سف ،من الإ�سراف والنزعة اال�ستهالكية.
قلت هذا مرا ًرا و�أقوله م ّرة �أخرى ،هذا خطر يعرت�ض طريقنا.
لقد ُ
يجب التقليل من النزعة اال�ستهالك ّية واحلر�ص على الدنيا ومتاع
الدنيا .ما �إن تنت�شر �إ�شاعة ب�أنّ ال�شيء الفال ّ
و�شح حتى
ين قد ندر ّ
يهج ��م النا�س جلم ِع ��ه وامتالكه خو ًفا من �أن يفق ��دوه ،واحلال �أنّ
ذلك ال�شيء قد ال يكون من الأ�شياء ال�ضرور ّية يف احلياة .وحتى لو
مل تكن تلك الب�ضاعة �شحيح ��ة ف�إنّ هجوم النا�س عليها �سيجعلها
الخميني (ره) مشهد المق ّدسة
 -1في االجتماع الكبير مع الشعب في صحن اإلمام
ّ
1376/1/1هـ.ش [1997/3/21م]

�شحيحة ،ونح ��ن ال نتن ّبه لهذه النقطة .هذه م ��ن موا�ضع �ضعفنا،
ويجب علينا التخ ّل�ص من هذا النق�ص وال�ضعف(.)1
من جملة الترويجات القبيحة لوسائل اإلعالم في النظام البائد

م ��ن جملة الرتويجات القبيحة التي عمل عليها النظام ال�سابق
وانت�شرت يف املجتمع وجت ّذرت عرب الإذاعة والتلفزيون وال�صحف
�أمران؛ �أحدهما الإ�سراف وثقاف ��ة اال�ستهالك ،والثاين الفح�شاء
()2
والف�ساد اجلن�سي.
النزوع نحو الموضة
أحد أكبر عوامل انحراف المجتمع والنساء

باعتقادي ،النزوع نحو املو�ضة والتربج والتفنن بذلك والإفراط
يف التز ّي ��ن و�إظه ��ار النف� ��س يف مقاب ��ل الرج ��ال هو �أح ��د عوامل
انح ��راف املجتمع وانحراف الن�س ��اء .يف مقابل ذلك ،على الن�ساء
�أن يبدين مقاوم ًة جتاه ذلك وي�صمدن.
..ه�ؤالء حمتاجون لت�سويق مناذج جديدة من املو�ضة دائ ًما و�أن
ي�شغلوا الأنظار والأذهان والقلوب بهذه الأمور الظاهرية والتافهة
ليجعلوا من املر�أة ذلك الكيان الذي يحلو لهم ويرونه منا�س ًبا لهم.
كيف ملن ُ�ش ِغل بهذه الأمور �أن ي�صل �إىل القيم احلقيقية؟ لن يجد
وقتًا لذلك .املر�أة التي تفك ��ر دائ ًما ب�أن تكون و�سيلة جلذب �أنظار
 - 1في خطبتي صالة الجمعة في طهران 1390/11/14هـ.ش [2012/2/3م]
 - 2في خطبتي صالة الجمعة في طهران 1365/9/14هـ.ش [1986/12/5م]

الفصل الثالث :الترف

االستهالكية
الترويج للنزعة
ّ
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الرجال لها كيف �سيت�س ّنى لها �أن تفكر بالطهارة الأخالقية وي�شغل
()1
بالها ذلك؟ هذا ما يريده ه�ؤالء.

حياة الصالحين

بحق النساء
الظلم األكبر
ّ

ك ��م من املظ ��امل التي �أُبيحت بحق امل ��ر�أة ،بع�ضها �س ّمي ظل ًما،
وبع�ض ��ه مل ي�س � ّ�م ظل ًم ��ا .لك ّن ��ه يف احلقيقة ظلم ،مث ��ل دفعها �إىل
االهتم ��ام بالكمال ّي ��ات والبذخ وزين ��ة اللهو وامل�صاري ��ف الباهظة
والتح� � ّول �إىل و�سيل ��ة لال�ستهالك ،ه ��ذا ظلم كبري للم ��ر�أة ،رمبا
ميك ��ن القول ال يوجد ظلم �أكرب منه ،لأ ّنه يجعلها غافلة وي�صرفها
ب�ش ��كل كامل عن مبادئ و�أهداف تط ّورها ،ويلهيها ب�أ�شياء �صغرية
وتافه ��ة ج� � ًّدا .هذا ما ّمت فعل ��ه يف زمن نظام ال�ش ��اه الظامل والآن
يج ��ب �أن مينع .بالت�أكيد يف �أوائل الث ��ورة ،كان الو�ضع ج ّيدً ا ج ًّدا،
()2
لكن يف ما بعد ح�صلت �إهماالت يجب التخطيط لها ج ّيدً ا.
انحطاط النساء من خالل بالء االندفاع
نحو التجديد في موضة األزياء

يج ��ب �أن ال يك ��ون اجلم ��ال والزين ��ة مدع ��ا ًة ّ
لتف�ش ��ي الف�ساد
والرذيلة يف املجتمع ،و�أن ال يقود �إىل �إ�شاعة التحلل ا ُ
لقي .ولكن
خل ّ
اخللقي؟ ال ّ
�شك يف �أنّ �أ�ساليب �شيوعه وا�ضحة؛
كيف ي�شيع التح ّلل
ّ
ف�إذا كانت عالقات الرج ��ل واملر�أة ال تخ�ضع حلدود �أو قيود ،فهي
 - 1في لقاء مع جمع كبير من المم ّرضين بمناسبة مولد الس ّيدة زينب (س)
ويوم الممرض 1370/8/22هـ.ش [1991/11/13م]
النسائي 1369/10/16هـ.ش
 - 2في لقاء مع عضوات المجلس الثقافي ـ االجتماعي
ّ
[1991/1/6م]

والكماليات عند النساء
خطر النزوع نحو الترف
ّ

ه ��ذا الن ��زوع �إىل ال�ت�رف والكمال ّي ��ات ال ��ذي �س ��اد لعه ��ود يف
جمتمعنا ،كان قد �ضعف �شي ًئا ف�شي ًئا يف �أوائل الثورة � ،أو �أنّ الن�ساء
بتعب�ي�ر �آخر -مل يكنّ يعتنني بال�ت�رف والزينة ،لكن وللأ�سف قدعاد هذا الأمر  ..لريوح يف جمتمعنا .على الن�ساء املف ّكرات وذوات
الفكر واملعرفة يف جمتمعنا �أن يح�سنب هذا الأمر خط ًرا .ال ينبغي
ج� � ّر الن�ساء نح ��و النزعة الرتف ّي ��ة .بالت�أكيد ه ��ذا اخلطر موجود
بالن�سب ��ة للرجال � ً
أي�ضا ،غاية الأمر �أ ّنه يف الن�ساء �أكرب و�إمكان ّياته
 -1في لقاء جمع من الشباب بمناسبة أسبوع الشباب 1377/2/7ه��ـ.ش
[1998/4/27م]

الفصل الثالث :الترف

ت�ؤ ّدي تلقائ ًّي ��ا �إىل ن�شر الف�ساد .وكذلك ف�إن الغل ّو يف االندفاع نحو
التجدي ��د (املو�ض ��ة) يف الثياب واملالب�س ينته ��ي ب�إ�شاعة الف�ساد.
�إذا �أ�صب ��ح االهتم ��ام بالزين ��ة والظاهر اجلميل و�أمث ��ال ذلك هو
الرئي�سي يف احلياة فهو عني االنحطاط
والهم
أ�سا�سي ّ
ّ
الهاج� ��س ال ّ
واالنح ��راف ،كما كان حال الن�ساء من طبق ��ة الأ�شراف ممن ُكنَّ
يجل�سن خلف طاولة التجميل يف عهد النظام البائد ،هل تت�ص ّورون
ك ��م �ساعة ُكنَّ يجل�سن على تلك الهيئة؟ ُكنَّ يجل�سن �ست �ساعات.
وه ��ذه حقيقة كانت لدينا معلوم ��ات دقيقة عنها حيث كانت بع�ض
الن�ساء ت�ستهلك مثل هذا الوقت من �أجل جتميل وجهها وت�صفيف
�شعرها و�إع ��داد نف�سها للذهاب �إىل حفل ��ة زواج مثلاً  .ف�إذا بلغت
الأمور هذا احل ّد فهي عني االنحراف واالنحطاط .ولكن ال �إ�شكال
يف ترتي ��ب املظه ��ر وامللب� ��س بال�ش ��كل املنا�سب بعي ��دً ا عن مظاهر
()1
التربج واملباهاة.
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�أو�س ��ع .عالوة على هذا ،يف هذه امل�س�ألة يقع الكثري من الرجال يف
ح ��االت كثرية حتت ت�أث�ي�ر زوجاتهم .عليك ��نّ حقيقة حماربة هذه
()1
امل�س�ألة؛ ومراقبة �أنف�سكنّ � ً
أي�ضا.
ج -النتائج
االستهالكية للناس
ضرورة تبيين أضرار النزعة
ّ

الفق ��ر موجود يف جمتمعن ��ا الآن� .إنّ واجبنا كنظ ��ام �إ�سالمي
هو اقت�ل�اع جذور الفقر؛ فيجب �أن ميح ��ى احلرمان من املجتمع،
إ�سالمي وجماهري �شعب
وهذه هي م�س�ؤوليتنا نحن كدولة وكنظام �
ّ
()2
«ك ّلك��م را ٍع وك ّلك��م م�س���ؤول عن رعيت��ه» �إ ّنه واج ��ب اجلميع �أن
يبادر ك ٌّل م ّنا �إىل تقلي�ص حالة البهرجة والإ�سراف والإفراط ب�أي
نح� � ٍو كان .وهذا هو الدر�س من �شهر رم�ض ��ان؛ وهذا ما ي�ستدعي
ه ّم� � ًة وت�ضحي ًة وب�ص�ي�ر ًة ووع ًيا ،فلنطلب العونَ م ��ن اهلل �سبحانه
وتعاىل(.)3
والكماليات
ظل المظاهر
اإلسالمية في
القيم
ّ
ّ
ّ

ه ��ذه املهور العالي ��ة جدً ا التي يطلبونها يف عق ��د زواج بناتهم،
خط�أ .ال نقول حرام ،لك ّنها ظاهرة �سيئة وقبيحة يف املجتمع ،لأ ّنها
جتعل قيمة الذهب واملال تطغى على القيم الإن�سان ّية .ال ينبغي �أن
إ�سالمي .هذا العمل نف�سه
يك ��ون الأمر كذلك يف البيئة واملجتمع ال
ّ
النسائي ،وجمع
 - 1خطابه لدى لقائه عضوات المجلس الثقافي-االجتماعي
ّ
المختصات ،ومسؤولي المؤتمر األ ّول للحجاب اإلسالمي ،بمناسبة
من الطبيبات
ّ
مولد الس ّيدة فاطمة الزهراء (س) 1370/10/4هـ.ش [1991/11/25م]
 - 2بحار األنوار (ط.بيروت) ،ج،72ص.38
 - 3في خطبتي صالة عيد الفطر 1381/9/15هـ.ش [2002/12/6م]

الروحي
بالجو
مضرة
االستهالكية
النزعة
ّ
ّ
ّ
ّ

احلج والقائمني
ه ��ذا هو ما �أُو�صي ب ��ه ك َّل عام امل�س�ؤولني ع ��ن ّ
عل ��ى �ش�ؤونه� .إنّ النزوات التافهة والو�ضيعة م ��ن �ش�أنها تلويث ك ّل
ه ��ذه الأجواء الروح ّية ال�صافية� .إ ّننا ال ندعو النا�س �إىل زهد �أبي
 - 1معادل سبعة مثاقيل.
 - 2في لقاء مع فئات الشعب المختلفة في التاسع والعشرين من شهر رمضان
المبارك 1370/1/26هـ.ش [1991/4/15م]

الفصل الثالث :الترف

مباحا لكنّ النبي  Pمل يفعله .البع�ض يقول النبي  Pح ّلل
و�إن كان ً
ذل ��ك ،ولكن �أنت ��م حت ّرمونه؟! ال ،نحن � ً
أي�ض ��ا ال نح ّرمه .النبي مل
ي�ش� ��أ �أن ي�ض ّيق [على الأ ّمة] ،ومل ي�ض ّي ��ق� .إن �شئتم اذهبوا وافعلوا
ما يحلو لكم ،اجعلوا ك ّل ما متلكونه يف هذه احلياة جها ًزا البنتكم
ومه ًرا لعرو�سكم .البحث يدور حول �أنّ هذا العمل غري �صحيح وال
التوجهات وامل�صلحة [العا ّمة] الإ�سالم ّية.
ين�سجم مع العقل ومع ّ
النب ��ي  Pز ّوج ابنت ��ه ،و�أمري امل�ؤمن�ي�ن Qز ّوج بناته ،وعائلة
النب ��ي  Pكذل ��ك ،مبهر ق ��دره خم�س وع�ش ��رون �أوقي ��ة(- )1مثقال
الف�ض ��ة املعمول به يف ذلك الزم ��ان ،-ك ّنا قد ح�سبناه قبل �سنة �أو
�سنتني ،هذا املقدار من الف�ضة ،يعادل تقري ًبا مبلغ اثني ع�شر �ألف
تومان فعل ًّيا.
يوما بعد يوم
و�ضع حياة الرتف هذا ،الزيادة يف مظاهر البذخ ً
على م�ستوى احلياة ال�شخ�صية ،هذا خط�أ .طب ًعا يف بع�ض الأحيان
ق ��د يتط ّلب الأمر بع� ��ض املظاهر العا ّمة ،ك�أن يت � ّ�م تزيني ال�شوارع
�أو ال�ساح ��ات ب�ش ��كل جميل ،ه ��ذا لي�س حم ّل نقا� ��ش ،البحث حول
()2
�شخ�صي �أنا و�شخ�صك �أنت.
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ذ ّر فنحن �أق ّل و�أ�صغر من �أن نف ّكر يف مثل هذا النوع من الزهد ،بل
ندعو �أنف�سنا وندعوهم �إىل عدم الإغراق يف مثل هذه الأمور� .إ ّننا
نفرط يف اال�سته�ل�اك ،و�ش ّدة التع ّلق ،واملالحق ��ة ،و�إيالء الأهم ّية
للأ�شي ��اء التافهة ،و�إنّ مثل هذا الإفراط ي�ض� � ّر بالأجواء الروح ّية
الروحي(.)1
واملحيط
ّ
الغض
مفسدة رواج ثقافة الترف على جسم البلد
ّ

�إنّ انت�شار ثقافة الإ�سراف والرتف يف املجتمع ،وتنامي امليل نحو
()2
العنف �أو عدم تو ّقفه ،م�ض ّر ببع�ض �أجزاء ج�سم البلد ّ
الغ�ض.
روحية التعاطف
عدم انسجام
ّ

والكماليات
روحية النزوع نحو الترف
مع
ّ
ّ

ال جنعلنّ الأجوا َء �أجوا َء مظاهر وترف واعتياد على الزخارف
والبهارج؛ فاليوم �إذا انت�شرت روح ّية الرتف هذه يف جمتمعنا ،والتي
للأ�سف قد انت�شرت � ً
أ�سا�سا كثري من
أي�ضا �إىل ح ّد كبري ،فلن تحُ ّل � ً
م�شاكل البلد االقت�صاد ّي ��ة واالجتماع ّية والأخالق ّية .فالنزوع نحو
حياة الرتف واحلياة الأر�ستقراط ّية له �أ�ضرار وخماطر كثرية :لن
تتح ّقق �أبدً ا العدالة االجتماع ّية؛ ولن تتح ّقق روح ّية الأخ ّوة والأُلفة
والأن� ��س والتعاط ��ف التي ه ��ي كاملاء واله ��واء بالن�سب ��ة لكثري من
البلدان واملجتمعات ،وعلى وج ��ه اخل�صو�ص جمتمعنا .وهو نف�سه
الحج 1386/8/23هـ.ش
 - 1في لقاء مع المسؤولين الثقاف ّيين والتنفيذيّين عن ّ
[2007/11/14م]
 -2في لقاء مع مسؤولي النظام في الجمهوريّة اإلسالم ّية اإليران ّية 1390/5/16هـ.ش
[2011/8/7م]

ميول المسؤولين نحو الترف
حل بعض المشكالت
أحد أسباب عدم
ّ

علينا -نح ��ن امل�س�ؤولني� -أن نحافظ على ال ��روح الإ�سالم ّية يف
داخلن ��ا والن� ��أي عن النزع ��ة الأر�ستقراط ّية ،و�أن ن�ض ��ع عن �أيدينا
وحب الرثاء واللهاث وراء املنافع ال�شخ�ص ّية
و�أقدامنا �أغالل النفعية ّ
وحب البهرجة وما �شابه ذلك؛ ف�إذا ا�ستع�صى عالج م�شاكلنا يف � ٍّأي
ّ
()2
من احلقول ،فهذه هي �أ�سبابه وعلينا �إ�صالحها.
االستهالكية
النزعة
ّ

تمنع من إنفاق المال في طريق رضى الله

اهت ّم ��وا باجلريان والفقراء ،ف�إنَّ من الأمور التي حتول دون �أن
 -1في لقاء مع مسؤولي النظام في الجمهوريّة اإلسالم ّية اإليران ّية 1378/10/4هـ.ش
[1999/12/25م]
 -2في لقاء مع فئات الشعب المختلفة بمناسبة سنويّة تحرير خرمشهر
1381/3/1هـ.ش [2002/5/22م]

الفصل الثالث :الترف

الت�أث�ي�ر [الذي يلقيه] كالمي وكالمك ��م و�سلوكنا وعملنا يف روح ّية
النا� ��س .وهذا ما يزي ��د من �أهم ّية تقوانا كث�ي ً�را .وال�سبب �أ ّنني يف
هذه الأ ّيام الأخرية �أو�صيت مرا ًرا وتكرا ًرا بتعاطف امل�س�ؤولني فيما
بينه ��م ،هو لتعل � َ�م الت ّياراتُ واملناهج و�أتباعهم ب� ��أنّ ما هو موجود
بينه ��م لي�س موجودًا ب�ي�ن امل�س�ؤول�ي�ن .فامل�س�ؤول ��ون يختلفون فيما
بينهم يف ال�سليقة ،ال �إ ّنه ��م غري خمتلفني ،لكنّ اختالف ال�سالئق
�أم ��ر ،وجعل اختالف ال�سالئ ��ق ذريعة من �أجل الن ��زاع �أم ٌر �آخر.
()1
وهذه الأخرية جتعل حياة النا�س مريرة.
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تمَ ت� � َّد يد القادرين عل ��ى امل�ساعدة لتقدمي الع ��ون للفقراءّ ،
تف�شي
روح اال�سته�ل�اك والبهرج ��ة يف املجتم ��ع ،فوبا ٌل عل ��ى املجتمع �أن
يوما بع ��د يوم ،بحيث ُي َّ
رغ ُب
يتفاق ��م فيه اجلنوح نحو اال�ستهالك ً
اجلميع بالإفراط يف اال�ستهالك والإكثار والتنويع بالأكل وال�شرب
واللبا� ��س وال�سعي وراء ال�صرعات (املو�ضات) وك ّل ما ا�ستج ّد من
م�ستلزم ��ات احلي ��اة وكمال ّياتها ،فكم هي ال�ث�روات والأموال التي
هدر بهذا االجتاه وحتول دون الإنفاق يف املـَواطن التي تف�ضي �إىل
ُت َ
()1
ر�ضى اهلل وعالج م�شاكل فئات من النا�س.
الكماليات من عوامل هدر بيت المال
ّ

�إيالء الأولو ّية للمناطق امل�ست�ضعفة ،عدم الت�أ ّثر بنفوذ الأثرياء
وجاذب ّي ��ة ال�ث�روة ،املراع ��اة الدقيق ��ة للقوان�ي�ن وع ��دم جتاوزها
اخلا�صة للمحرومني ،عدم التل ّوث
باحليل �شبه القانون ّية ،الرعاية
ّ
بالإ�سراف ،وعدم هدر بيت املال عرب الكمال ّيات الزائدة والأ�سفار
واملرا�س ��م غ�ي�ر ال�ضرور ّي ��ة ،وبكلم ��ة خمت�صرة ،مراع ��اة التقوى
والتدبري وال�سعي واجل ّد واال�ستفادة من العلم والتجربة ،هي املواد
()2
الأ�سا�س ّية يف �أوىل تو�صياتي.
تضرر البلد
دور اإلسراف في
ّ

�إ ّنن ��ا �شعب يتّ�سم بالإ�سراف� ،س ��واء �أكان ذلك يف املاء �أو اخلبز
نفطي ،ولك ّننا ن�ستورد
�أو الأطعمة واملك�س ��رات �أو البنزين� .إ ّننا بلد ّ
 - 1في خطبتَي صالة عيد الفطر 1381/9/15هـ.ش [2002/12/6م]
 -2رسالة إلى المجالس اإلسالم ّية في المدن والقرى 1382/2/5ه���ـ.ش
[2003/4/25م]

أخذ أصحاب الفضيلة إلى المذبح من خالل الترويج للترف

 - 1سورة اإلسراء ،اآلية .29
 - 2سورة الفرقان ،اآلية .67
 - 3في خطبتَي صالة عيد الفطر 1386/7/21هـ.ش [2007/10/13م]

الفصل الثالث :الترف

�أحد املنتجات النفط ّية ،وهو البنزين! �أفال يبعث هذا على الده�شة
والعج ��ب؟! �إ ّننا ندفع املليارات ك ّل عام م ��ن �أجل ا�سترياد البنزين
�أو الب�ضائ ��ع وال�سلع الأخرى ،وال ل�شيء �س ��وى �أنّ البع�ض م ّنا يهوى
التبذي ��ر! فهل ه ��ذا �صحي ��ح؟! �إنّ علينا النظر �إىل ه ��ذه الظاهرة
ب�صفته ��ا عي ًب ��ا وطن ًّي ��ا� .إنّ الإ�سراف مذم ��وم ،وحت ��ى يف الإنفاق
يف �سبي ��ل اهلل كم ��ا يقولون� .إنّ اهلل تعاىل يخاط ��ب نب ّيه يف القر�آن
ت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة �إىل ُع ُن ِق َك َو َ
الكرمي بالقولَ ﴿ :
ال جَ ْ
ال َت ْب ُ�س ْط َها
��ط﴾( .)1فال �إفراط وال تفري ��ط حتى يف الإنفاق يف �سبيل
ُك َّل ا ْل َب ْ�س ِ
اهلل ،ب ��ل �إنّ خري الأمور �أو�سطها ،فلنجع ��ل من ذلك ثقافة وطن ّية.
يق ��ول اهلل تع ��اىل يف الق ��ر�آن الك ��رميَ ﴿ :وا َّل ِذي��نَ ِ�إ َذا �أَن َف ُق��وا مَ ْ
ل
ُي ْ�س ِر ُف��وا َو مَ ْ
ل َي ْق�ُتررُ ُ وا﴾( )2فال �إ�سراف وال تقت�ي�ر؛ لأنّ الإ�سالم ال
يو�صي بذل ��ك� .إنّ الإ�سالم ال ينادي بالعي� ��ش يف الرت ّي�ض والزهد،
واملتو�سطة� .إنّ بع�ض القوى واحلكومات
ب ��ل ينادي باحلياة العاد ّية
ّ
الأجنب ّية ته ّددنا باملقاطعة واحل�صار منذ �سنوات -ولقد فعلوا ذلك
مرات ومرات -وذل ��ك لأ ّنهم يريدون ا�ستغالل هذه العادة ال�سلب ّية
وال�س ّيئ ��ة� .إنّ احل�صار االقت�صادي ميكن �أن ّ
ي�ضر كث ًريا باملـُ�سرفني
واملـُب ّذرين ،ولك ّنه ال ي�ش ّكل � َّأي خطر على َمنْ يعي�شون حياتهم بد ّقة
واعتدال ب�ل�ا �إ�سراف وال تقتري .ح�س ًن ��ا ،فليحا�صروا .فلن ي�صيب
()3
احل�صا ُر َ
مثل هذه الأ ّمة ب� ِّأي �ضرر.
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عندما ي�أتي �شخ�ص مثل الإمام ويت�س ّلم زمام الأمور ،فهذا يعني
�أنّ الأو�ضاع قد تغيرّ ت؛ فال�شهوات وطلب الدنيا قد انزويا ،والتع ّلقات
والف�ساد قد انزوت ،والتقوى قد دخلت يف العمل ،وعال �ش�أن الزهد،
وح� � ّل الإخال� ��ص والنوران ّية ،وراج اجله ��اد ،والر�أف ��ة ببني الب�شر،
و�سادت الرحمة واملروءة والأخ ّوة والإيثار والت�ضحية .عندما يت�س ّلم
الإم ��ام زمام الأمور ،فهذا يعني �أنّ هذه اخل�صال �ست�سود ،و�أنّ هذه
�ستعم؛ و�أنّ هذه القيم �ستُطرح� .إن حافظتم على هذه القيم
الف�ضائل ّ
�سيبقى نظام الإمامة .وعندئذ لن يج ّر �أمثال الإمام احل�سني Q
�إىل املذبح .لكن �إذا فقدنا هذه ال�صفات فماذا �سيحدث؟ �إذا ف ّكرنا
ال�شخ�صي َ
إلهي
برتفنا
بدل االهتمام بالتكليف والواجب والهدف ال ّ
ّ
�وي ،امل�ؤمن،
نحين ��ا وعزلنا
ال�شاب التعب � ّ
ّ
فماذا �سيح�ص ��ل؟ �إذا ما ّ
املخل� ��ص ال ��ذي ال يريد �شي ًئا �س ��وى �ساحة ليجاه ��د يف �سبيل اهلل،
و�س ّلطنا ال�شخ� ��ص الوقح الط ّماع املتط ّلب ال ��ذي يفتقد للإخال�ص
واملعنو ّي ��ات فماذا �سيح� � ّل؟ حينذاك �سيتغيرّ ك ّل �ش ��يء .و�إذا كانت
امل ّدة الزمن ّي ��ة الفا�صلة بني رحيل الر�سول الأكرم Pوبني ا�ست�شهاد
فل ��ذة كبده خم�سني �سنة ،فق ��د تكون هذه امل� � ّدة الزمن ّية يف زماننا
هذا �أق�صر ،و�ست�ؤخذ الف�ضائل و�أ�صحاب الف�ضيلة عندنا ب�أ�سرع من
ه ��ذا الوق ��ت �إىل املذبح .علينا �أن ال ن�سمح به ��ذا ،و�أن نقف يف وجه
االنحرافات التي قد يفر�ضها العد ّو علينا.
� ًإذا ،الدر� ��س امل�ستفاد م ��ن عا�شوراء هو �أن ال ن ��دع روح الثورة
يف جمتمعن ��ا تذوي و�أبناء الثورة يعتزلون .البع�ض ا�شتبهت عليهم
الأم ��ور .اليوم ،بحمد اهلل ،امل�س�ؤول ��ون امل�شفقون واملح ّبون ورئي�س
()1
الثوري وامل�ؤمن على ر�أ� ��س احلكومة ،ويريدون بناء
اجلمهور ّي ��ة
ّ
 - 1ح ّجة اإلسالم هاشمي رفسنجاني

الثورية
التوجه نحو الترف عائق في وجه البقاء على
ّ
ّ

الذي ��ن يتخ ّلفون عن طريق الث ��ورة وم�سريتها لي�سوا بال�ضرورة
نا�صبوا الثور َة العداء منذ البداي ��ة .حينما تتغ ّلب الدوافع
�أف ��رادًا َ
املاد ّي ��ة على الإن�سان �سوف يتو ّقف ع ��ن موا�صلة امل�سرية .وعندما
تتح ّول الأه ��داف ال�صغ�ي�رة التافهة ال�شخ�ص ّي ��ة كاحل�صول على
هدف
املال والرثوة والبهارج ،والو�صول �إىل الرئا�سة وال�سلطة �إىل ٍ
()2
رئي�س للإن�سان ف�سين�سى هد َفه الرئي�س.
ٍ
الترف يزلزل عزيمة الجيوش

وحب ال�ت�رف التي هي بحمد اهلل
ال ينبغ ��ي للكمال ّيات والرفاه ّ
بعيدة عن �ساحة اجلي�ش �أن َ
تنفذ حتت � ّأي ذريعة �إىل هذه املجموعة
العفيفة الطاه ��رة ،وال ينبغي للو�ساو�س �أن تزل ��زل عزميتَكم �أ ّيها
()3
الرجال الطالبون للحقّ .
أرستقراطية
حب الترف يؤ ّدي إلى إيجاد طبقة
ّ
ّ
 - 1في لقاء مع قادة الكتائب ،والسرايا ،والهيئات العاشورائ ّية التابعة لق ّوات
كل أنحاء البالد ،بمناسبة استشهاد اإلمام الس ّجاد (عليه السالم)
التعبئة من ّ
1371/4/22هـ.ش [1992/7/13م]
 - 2في لقاء مع تعبويّي جهاد البناء 1389/6/31هـ.ش [2010/9/22م]
الولي
 - 3رسالة إلى الملتقى الكبير الرابع للقادة ومسؤولي مكاتب ممثّليّة ّ
الفقيه في حرس الثورة اإلسالميّة 1370/6/25هـ.ش [1991/9/16م]

الفصل الثالث :الترف

البلد .لكنّ البع�ض خلط بني البناء والنزعة املا ّد ّية .فالبناء �شيء،
والنزع ��ة املا ّد ّية �شيء �آخر .البناء يعني �أن ُيع ّمر البلد و�أن حت�صل
()1
الطبقات املحرومة على �أ�سباب عي�شها.
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للأ�سف اليوم ،وكما قال ه� ��ؤالء ال�شباب ،النزعة اال�ستهالك ّية
والت�سابق يف الرتف ويف حت�صيل املال وال�سعي �إىل جمعه ،قد �صنع
إ�سالمي ال يعار�ض �إنتاج الرثوة و�إيجادها،
طبق ًة جديدة .النظام ال
ّ
ي�شجع على ذلك .و�إن مل يكن هناك من �إنتاج للرثوة ف�إنّ حياة
بل ّ
املجتم ��ع وبقاءه �سيتع ّر�ضان للخطر ،ول ��ن يح ّقق املجتمع االقتدار
إ�سالمي� .أ ّما �أن تتع ّل ��ق قلوب النا�س بالت�سابق
ال�ل�ازم؛ هذا مبد�أ �
ّ
نح ��و الأر�ستقراط ّية ،والرتف فهو �شيء مذم ��وم ج ًّدا؛ وهذا �شيء
موج ��ود فينا للأ�سف؛ وكما قل ��ت �ساب ًقا [�إ ّن ��ه] الإ�سراف والنزعة
()1
اال�ستهالك ّية الإفراط ّية.
االقتصادية
العدو
ل لضربة
اإلسراف
ّ
ِّ
ّ
مكم ٌ

الحظوا م�ضاعفات التبذير؛ �سواء كان التبذير يف اخلبز �أم يف
امل ��اء �أم يف الكهرب ��اء �أم يف املواد الإن�شائ ّي ��ة �أم يف �سائر الب�ضائع
وال�سل ��ع الأخ ��رى ،ويف لع ��ب الأطف ��ال ،وغريه ��ا م ��ن الكمال ّي ��ات
الأخ ��رى .فالتبذير والإ�سراف ي� ��ؤ ّدي بالبل ��د �إىل الأ�ضرار نف�سها
الت ��ي يهدف العد ّو �إىل حتقيقها .فالع ��د ّو يحاول توجيه ال�ضربات
لل�شعب الإي ��را ّ
ين عرب تخفي�ض �أ�سعار النف ��ط وبوا�سطة احل�صار
االقت�صادي من جهة ،ونحن من جهة �أخرى نعينه على �إمتام هذه
ّ
()2
ال�ضربات عرب ما نقوم به من تبذير و�إ�سراف!
أضرار االهتمام باالستهالك أكثر من اإلنتاج
 - 1خطابه في لقاء األساتذة والطلاّ ب في جامعات شيراز 1387 /2/14هـ.ش
[2008/5/3م]
 - 2في صحن الحرم المط ّهر لإلمام الرضا 1377/1/1 Qهـ.ش [1998/3/21م]

واجتماعيا
أخالقيا
نفسيا،
االستهالكية
السيئة للنزعة
اآلثار
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
ّ

و�أو�ص ��ي ،خا�ص ًة ،ب�أن يتج ّنب النا� ��س الإ�سراف� ،سواء يف �أيام
العي ��د �أو طوال العام ،خا�ص ًة يف �أثناء املـنا�سبات التي ُيبتَلون فيها
ع ��اد ًة بالإ�سراف .يح�صل عاد ًة الإنف ��اق الزائد والال ُم َ
ن�ضبط من
ِق َبل الطبق ��ات املـُر ّفهة؛ فالطبقات الفق�ي�رة عاجزة عن الإفراط
 - 1في االجتماع الكبير مع ز ّوار ومجاوري اإلمام الرضا 1388/1/1 Qهـ.ش
[2009/3/21م]

الفصل الثالث :الترف

يج ��ب �أن نعرتف بهذه امل�س�ألة� .إنّ عاداتنا وتقاليدنا و�أ�ساليبنا
اخلاطئ ��ة الت ��ي تع ّلمناها من هذا وذاك -تقودن ��ا �إىل التمادي يف
اال�سته�ل�اك �إىل درجة الإ�سراف .ال ب ّد �أن يكون هناك يف املجتمع
ت�ل�ا�ؤم ب�ي�ن الإنتاج واال�سته�ل�اك .ال ب ّد �أن تك ��ون العالقة ل�صالح
الإنتاج ،مبعنى �أن يكون �إنتاج املجتمع -دائ ًما� -أكرث من ا�ستهالكه؛
خ�ص�ص
وينبغ ��ي �أن يكون ا�ستهالك املجتمع من الإنتاج املح ّلي ،و ُي ّ
لرقي الب�ل�اد .واليوم لي�س الو�ض ��ع على هذا ال�شكل
الفائ� ��ض منه ّ
يف بالدن ��ا؛ فا�ستهالكنا �أكرث من �إنتاجن ��ا ن�سب ًّيا؛ وهذا ما يت�س ّبب
يف ت� ّأخر البالد ويك ّبدنا خ�سائر اقت�صاد ّية مه ّمة ،ويخلق للمجتمع
م�شكالت اقت�صاد ّية� .أ ّكدت الآي ��ات القر�آن ّية مرا ًرا ،على اجتناب
يوجه
الإ�س ��راف يف ال�ش�ؤون االقت�صاد ّية ،وال�سبب هو �أنّ الإ�سراف ّ
�ضرب� � ًة اقت�صاد ّي� � ًة و�ضرب ًة ثقاف ّي� � ًة � ً
أي�ضا .حينم ��ا ُي�صاب جمتم ٌع
ب ��دا ِء الإ�سراف ،ف�سيرتك هذا ت�أثرياته ال�سلب ّية عليه ،من الناحية
الثقاف ّي ��ة � ً
أي�ضاً � .إذا ،ق�ض ّية االقت�صاد واجتن ��اب الإ�سراف لي�ست
ق�ض ّي ��ة اقت�صاد ّية �صرفة؛ بل هي ق�ض ّي ��ة اقت�صاد ّية ،واجتماع ّية،
()1
وثقاف ّية يف الوقت نف�سه ،والإ�سراف يه ّدد م�ستقبل البالد.
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يف الإنف ��اق� .إنّ اال�ستهالك [الزائد] ال ��ذي يتح ّقق من ِق َبل طبقة
[حم� � ّددة] ي�سب ��ب خ�سائ� � َر للوط ��نْ � .أي كم ��ا �أنّ يف ذل ��ك خ�سائر
اقت�صاد ّي ��ة ،ففي ��ه خ�سائ ��ر اجتماع ّي ��ة ونف�س ّية و�أخالق ّي ��ة � ً
أي�ضا.
قلت و�أك ��رر ما قل � ُ�ت� :أرجو [م ��ن اجلمي ��ع] �أن يتخ ّلوا عن
لطامل ��ا ُ
ثقاف ��ة اال�ستهالك .يجب �أن يكون الإنفاق مبقدا ٍر ال ي�صل فيه �إىل
()1
الإ�سراف والإفراط .ويتفاوت هذا املقدار من ع�صر لآخر.
الدخول في التنافس على الترف
هو من آفات العيش بإيمان

الآف ��ة الأخ ��رى -و�س�أكتف ��ي به ��ذا املق ��دار -ه ��ي الدخول يف
مناف�س ��ات والتب ��اري حول الإمكان ��ات الدنيو ّي ��ة وزخارفها ،فهي
م�سابقة بالتايل ،حيث امل�سارعة واجلري بح ًثا عن زخارف الدنيا
وبهارجها ،وعن املزيد من الأم ��ور الكمال ّية ،وعن الرفاه والعي�ش
الأف�ض ��ل ،والربح الأكرث .واجلري يك ��ون يف الت�سابق� ،أهل الدنيا
يخو�ض ��ون هذا ال�سب ��اق ،عل ًما ب�أنّ البع�ض يف ه ��ذا ال�سباق �أذكى
و�أده ��ى ،فيتق ّدم نحو الأمام حتى ينهب املليارات ،والبع�ض الآخر
ال يبل ��غ ه ��ذا امل�ستوى م ��ن الدهاء وال ��ذكاء .غري �أنّ �أه ��ل الدنيا
وعبي ��د الدني ��ا يف �سباق .ف�ل�ا تخو�ضوا هذه ال�ساح ��ة التناف�س ّية،
وال تقول ��وا ب�أنّ فال ًنا ق ��د ح�صل على �شيء ،و�أنا �صفر اليدين ،وال
ب� � َّد يل �أن �أكون مثله! كال ،ف�إنّ ه ��ذه لي�ست من �آفات [ت�شكيالت]
التعبئ ��ة فح�س ��ب ،ب ��ل هي �آف ��ة ك ّل م�ؤم ��ن .ولقد �شاهدن ��ا الكثري
مم ��ن كان ��وا مو�سوم�ي�ن باخل�ي�ر وال�ص�ل�اح وكانوا م ��ن املوالني،
 - 1رسالة عيد النوروز بمناسبة حلول العام (1371هـ.ش) 1371/1/1هـ.ش
[1992/3/21م]

بالكماليات
انشغال المرأة
ّ

مهمتها
يش ّكل عائقً ا أمام أداء
ّ

الواقعي �إىل �أمن ��وذج و�أ�سوة .ف�إذا
حتت ��اج املر�أة الي ��وم يف عاملنا
ّ
كانت الأ�سوة زينب والزهراء  Lفيكون ال�سلوك حينها هو الفهم
ال�صحي ��ح و�إدراك املوقف واختيار �أف�ض ��ل الأعمال ،حتى ولو تط ّلب
الأمر الت�ضحية والفداء وال�صمود يف وجه ك ّل �شيء للقيام بالتكليف
الكبري ال ��ذي و�ضعه اهلل على عاتق الب�شر .ه ��ذه هي املر�أة امل�سلمة
التي تت�أ�سى بفاطمة الزهراء وزينب الكربى .L
�إذا �شغل ��ت امل ��ر�أة ذهنها بالكمال ّيات واملت ��ع والأهواء الو�ضيعة
و�س ّلمت نف�سها للم�شاعر ال�سطح ّية وغري العميقة ف�إ ّنها لن ت�ستطيع
امل�ضي يف ه ��ذا الطريق .عليها �أن تمُ يط عن نف�سها هذه التع ّلقات
الت ��ي تبدو كخيوط العنكب ��وت وتعيق حركة الإن�س ��ان ،لتتم ّكن من
التح� � ّرك يف ذل ��ك الطريق ،كم ��ا �أنّ املر�أة الإيران ّي ��ة قد قامت يف
مرحل ��ة الثورة ويف مرحلة احلرب به ��ذا الأمر؛ واملتو ّقع �أن مت�ضي
()2
يف هذا الطريق نف�سه يف جميع مراحل الثورة.
 - 1في لقاء مع قادة كتائب التعبئة عش ّية يوم تعبئة المستضعفين 1394/9/4هـ.ش
[2015/11/25م]
 - 2في لقاء مع جمع كبير من المم ّرضين بمناسبة مولد الس ّيدة زينب الكبرى
(س) ويوم المم ّرض 1370/8/22هـ.ش [1991/11/13م]

الفصل الثالث :الترف

ولك ّنه ��م عندما غرقوا يف بحر مل ّذات الدني ��ا� ،شي ًئا ف�شي ًئا وه ُنوا
وا�ستكان ��وا و�ص ��ارت قدراتهم �ضئيل ��ة ،ودوافعه ��م �ضعيفة .ف�إذا
�ضعف ��ت الدوافع �ضعف ��ت العزائم ،و�إذا �ضعف ��ت العزائم ظهرت
()1
�آثاره ��ا يف العمل ،و�أخ ًريا �ضاعوا وتاهوا ..ه ��ذه ه ��ي الآف ��ات.
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ي ��ا �أعزائ ��ي ،ال ت�ستهينوا بالعقب ��ات الثقافية الت ��ي تقف بوجه
ال ��زواج ،فالزواج �ضروري لل�شب ��اب وهم يطمحون �إليه ،ولكن ث ّمة
عقب ��ات يف طريق ��ه ال تقت�صر عل ��ى امل�ش ��اكل االقت�صاد ّية ،بل هي
جان ��ب من امل�شكل ��ة ،وامل�شكلة الأ�سا�س ثقاف ّي ��ة وتتم ّثل يف العادات
وحب الأ ّبهة ،فهي التي حتول �إىل ح ّد
والتفاخر والتكاث ��ر والتقليد ّ
ما دون ح�صول الزواج كما ينبغي .فعليكم �أنتم وعوائلكم معاجلة
ه ��ذه املع�ض�ل�ات ،و�إ ّنني �أ�شع ��ر بالغبط ��ة وال�س ��رور ملرا�سم زواج
الطلب ��ة التي تق ��ام �سنو ًيا ،و�إذا درجت العادة عل ��ى �إقامة مرا�سم
ال ��زواج على ب�ساطته ��ا وبعيدً ا ع ��ن البهرجة والأعم ��ال ال�شكل ّية،
ف�إ ّنن ��ي �أت ّوقع ح ّل الكثري من امل�ش ��اكل .و�أ�سا�س الزواج يف الإ�سالم
يقوم على الب�ساطة ،وهذا ما كان �سائدً ا يف مطلع انت�صار الثورة،
غ�ي�ر �أنّ ثقاف ��ة التكاثر والتفاخ ��ر والرثاء ع ّقدت الأم ��ور �إىل ح ّد
ومما ي�ؤ�سف له �أنّ بع� ��ض امل�س�ؤولني اختلقوا امل�شاكل ب�سبب
كبريّ ،
()1
مرا�سم الزواج التي �أعدوها لأبنائهم.
فية
د -طرق مواجهة النزعة
التر ّ
َ
كل الطاقات
ضرورة االستفادة من ّ

فية
لمحاربة النزعة
التر ّ
َ

ال�سيا�سات العا ّمة لإ�صالح طريقة اال�ستهالك:
�ساتي،
الفردي،
� ...إ�صالح ثقافة اال�ستهالك
ّ
االجتماعي وامل� ّؤ�س ّ
ّ
 - 1في لقاء مع طلاّ ب أساتذة جامعة أمير كبير للتكنولوجيا 1379/12/9هـ.ش
[2001/2/27م]

ضرورة إصالح نمط االستهالك في المجتمع

علين ��ا �إ�ص�ل�اح �أنف�سن ��ا .يج ��ب �إ�ص�ل�اح من ��ط اال�ستهالك يف
املجتمع والبالد .منوذجنا لال�ستهالك منوذج خاطئ .كيف ن�أكل؟
وماذا ن�أكل؟ وماذا نلب� ��س؟ ن�ضع يف جيوبنا هات ًفا اً
جوال ،ومبج ّرد
�أن ينـ ��زل �إىل الأ�سواق طراز �أحدث نرمي جهازنا جان ًبا ،ون�شرتي
()2
الن�سخة الأحدث ،ملاذا؟! �أ ّية نزوة هذه التي �أُ�صبنا بها؟!
جعل الثروة في مسير اإلنتاج هو إصال ٌح لنمط االستهالك

الكثري من �أولئك الذين ميتلكون ر�ؤو�س الأموال واملداخيل الكبرية
ال يعرف ��ون كيف ي�ستعملون هذه ال�ث�روات .وهنا تربز ق�ض ّية تر�شيد
اال�ستهالك .اً
فبدل من �أن ي�ضعوا �أموالهم يف اال�ستثمارات الإنتاج ّية
 -1تحديد السياسات العا ّمة إلص�لاح طريقة االستهالك واإلع�لان عنها
1389/4/15هـ.ش [2010/7/6م]
 - 2في االجتماع الكبير مع ز ّوار ومجاوري اإلمام الرضا 1388/1/1 Qهـ.ش
[2009/3/21م]

الفصل الثالث :الترف

الرتويج لثقافة تر�شيد اال�ستهالك ،والقناعة ،وحماربة الإ�سراف،
التبذي ��ر ،الرتف وا�سته�ل�اك الب�ضائع الأجنب ّي ��ة ،باال�ستفادة من
خا�صة
الطاق ��ات الثقاف ّي ��ة ،التعليم ّي ��ة والف ّن ّية وو�سائل الإع�ل�امّ ،
و�سائل الأعالم العا ّمة...
� -5أ�سبق ّية احلكومة ،ال�ش ��ركات احلكوم ّية وامل� ّؤ�س�سات العا ّمة
�إىل العمل برت�شيد اال�ستهالك.
 -6حماربة الرتويج لثقافة اال�ستهالك و�إظهار ح�سا�س ّية عمل ّية
()1
�إزاء املنتوجات واملظاهر الأجنب ّية املر ّوجة للإ�سراف والرتف.
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ي�ستهلكونها يف الكمال ّيات والرحالت اخلارج ّية العبث ّية وغري املنتجة
والتي تكون �أحيا ًنا فا�سدة ،ويجدون مرب ًرا لتغيري الأثاث وجتهيزات
املن ��زل� ،إنّ مثل ه ��ذه الأ�شياء ُتع ��د ت�ص ّرفات م�سرف ��ة يف ما يتع ّلق
()1
بالرثوة .فيمكن �أن ُي�ستثمر بهذا املال وبهذا املدخول.
توجيه مداخيل البلد نحو اإلنتاج؛ ال اإلسراف

لدين ��ا �أموال خارج البل ��د؛ فقد بعنا النف ��ط ومل يعطونا ثمنه.
�ووي عل ��ى �إعادة ه ��ذه الأموال
ج ��رى اال ّتف ��اق �ضم ��ن االتّفاق الن � ّ
�إلين ��ا ...عندم ��ا ُتع ��اد �إلينا هذه الأم ��وال املوجودة خ ��ارج البالد
وهي تقري ًب ��ا  10مليارات دوالر ،علين ��ا �أن ال نودعها يف امل�صارف
والبن ��وك لئلاّ ُتهدر .البل ��د بحاجة �إىل هذه الأم ��وال التي �سرت ّد،
ويف جمال الإنتاج بالدرجة الأوىل؛ حاذروا لئلاّ ُتهدر هذه الأموال
الواردة وتتال�ش ��ى .فال ُت�صرف على امل�شرتي ��ات غري ال�ضرور ّية،
والأعمال العبث ّية ،والأم ��ور الإ�سراف ّية؛ �أي [عليكم] �إدارة الرثوات
()2
املال ّية الواردة �إىل البلد من البنوك واملراكز الأجنب ّية.
ترشيد االستهالك يعني االستهالك بطريقة صحيحة

م ��ن الأعمال والإجراءات الأ�سا�س ّي ��ة يف جمال التق ّدم والعدالة
ما ذكرته يف ر�سالة النوروز وخاطبت بها ال�شعب الإيرا ّين العزيز-
�أال وهي مكافحة الإ�سراف ،وال�سري نحو �إ�صالح منط اال�ستهالك،
واحل�ؤول دون البذخ ،وت�ضييع �أموال املجتمع؛ هذه ق�ض ّية على جانب
 - 1في االجتماع الكبير مع ز ّوار ومجاوري اإلمام الرضا 1389/1/1 Qهـ.ش
[2010/3/21م]
 - 2في االجتماع الكبير مع ز ّوار ومجاوري اإلمام الرضا 1395/1/1 Qهـ.ش
[2016/3/20م]

النموذجي للمسؤولين
الدور
ّ

في القضاء على ثقافة االستهالك

�سجلت  10خ�صائ�ص لأعر�ضه ��ا عليكم ،وهي خ�صائ�ص
لق ��د ّ
�سيا�س ��ات االقت�ص ��اد املقاوم الذي ُطرح ،وه ��ي يف الواقع مك ّونات
هذه املجموعة.
 ...املو�ضوع الثامن ،هو مو�ضوع �إ�صالح طريقة اال�ستهالك؛
م��و� �ض��وع ت��ر��ش�ي��د اال� �س �ت �ه�لاك ،واج �ت �ن��اب ال �ه��در ،واج�ت�ن��اب
 - 1في االجتماع الكبير مع ز ّور ومجاوري اإلمام الرضا 1388/1/1 Qهـ.ش
[2009/3/21م]

الفصل الثالث :الترف

كب�ي�ر من الأهم ّية .طب ًعا ،هذه لي�س ��ت املرة الأوىل التي نطرح فيها
ه ��ذه الفك ��رة� .إ ّنني يف لقائ ��ي باجلماهري بداية ال�سن ��ة ويف م ّرات
عدة ،خاطبت �شعبنا العزيز ،وذكرت بع�ض النقاط حول الإ�سراف،
والتبذير ،و�إتالف الأموال ،و�ضرورة االقت�صاد ،بيد �أنّ هذه امل�س�ألة
مل تنت ِه ،ومل يتح ّقق هذا الهدف كما يجب .من ال�ضروري �أن نط ّبق
م�س�ألة «االقت�صاد» ،ك�سيا�سة ،يف اخلطوط العري�ضة خلططنا على
�ش ّت ��ى امل�ستويات .ليتن ّبه �شعبن ��ا العزي ��ز �إىل �أنّ االقت�صاد ال يعني
ع ��دم اال�سته�ل�اك؛ بل يعني اال�سته�ل�اك بنح ٍو �صحي ��ح ومنا�سب،
وعدم تبذير الأموال ،وجعل اال�ستهالك مثم ًرا ومفيدًا .فالإ�سراف
يف الأموال ويف االقت�صاد هو �أن ي�ستهلك الإن�سان املال ،من دون �أن
العبثي والتبذير
ري وفاعل ّية .اال�ستهالك
يك ��ون لهذا اال�ستهالك ت�أث ٌ
ّ
ه ��و يف احلقيقة �إه ��دا ٌر للمال .على جمتمعن ��ا �أن يجعل هذا الأمر
�شع ��اره الدائ ��م ن�صب عيني ��ه ،ذل ��ك �أنّ واقع جمتمعن ��ا من حيث
()1
اال�ستهالك لي�س واق ًعا ج ّيدًا.
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الإ�سراف ،واجتناب امل�صاريف الزائدة .وبالت�أكيد ،كالمي الأ ّول
موجه للم�س�ؤولني؛ لي�س يف حياتهم ال�شخ�ص ّية
يف هذا املجال ّ
فح�سب ـ وهذا الآن ي�أتي يف الدرجة الثانية من حيث الأه ّم ّية ـ
[بل] ينبغي لهم يف الدرجة الأوىل �أن يجتنبوا بج ّد ّية الهد َر يف
نطاق مه ّماتهم وعملهم .و�إذا ح�صل هذا� ،أي ك ّنا نحن امل�س�ؤولني
�ستعم وتنت�شر هذه الروح ّية ،وهذه
ملتزمني بهذا الأمر ،عندها ّ
اخل�صلة ،وهذه الأخالق بني النا�س� .إ ّننا اليوم نرى بني النا�س
والأ�شخا�ص الذين يتمتّعون ب�أو�ضاع مال ّية ال ب�أ�س بها ،الكثري
نوجه
من الإ�سراف ،والإ�سراف موجود يف كثري من املوارد؛ �إ ّننا ّ
خطابنا �إىل النا�س ،لكن ه��ذه من جملة املوا�ضع التي تقول:
«كونوا دعاة للنا�س بغري �أل�سنتكم»( .)1على جماعة امل�س�ؤولني
يف البالد �أن يلتفتوا فيما يتع ّلق ب�ش�ؤون املجموعة التي يديرونها،
ب�أن ال يكون هنالك �إ�سراف يف عملها؛ �أن تكون طريقة الإنفاق
�وذج��ا عقالن ًّيا ،تدبري ًّيا� ،إ�سالم ًّيا .نحن ال نقول
حقيقة ،من� ً
للنا�س ب�أنّ عليهم �أن يرتا�ضوا كما يوحي البع�ض �إىل ذلك .بعد
�أن ّمت الإع�لان عن �سيا�سات االقت�صاد املقاوم ،وقبل �أن ّ
يجف
حرب هذا الإع�لان �شرع البع�ض بالقول« :ه��ؤالء يدعون النا�س
�إىل االرتيا�ض»؛ ال ،الأم��ر لي�س كما ي ّدعون بتا ًتا ،بل بالعك�س؛
�إ ّننا ن�ؤمن ب�أ ّنه �إذا ُط ّبقت هذه ال�سيا�سات ،ف�إنّ �أو�ضاع النا�س
�ستتح�سن ،و�ستنفرج �أمور الطبقات الفقرية .البلد الذي يكون
ّ
ّ
الت�ضخم يف احل ّد املعقول ،وال�شغل يف احل ّد املطلوب� ،سيعي�ش
فيه
عموم النا�س فيه براحة ورفاه .إ� ّننا ال نطلب ب� ّأي وجه من النا�س
�أن يرتا�ضوا ،نحن نطلب منهم عدم الهدر .اال�ستهالك �شيء،
و�سوء اال�ستهالك �شيء �آخر.
 - 1بحار األنوار ،ج ،67ص 309

بساطة عيش المسؤولين
فية
من أسباب استئصال النزعة
التر ّ
َ

ب�ساط ��ة املعي�شة -ال �س ّيما لدى ال�سيد رئي�س اجلمهور ّية نف�سه-
حالة جيدة ومم ّيزة و�شيء له قدره .وهي م�شهودة بدرجات متفاوتة
ل ��دى بقية امل�س�ؤولني � ً
أي�ضا واحلم ��د هلل .ب�ساطة املعي�شة �شيء ق ّيم
ج ًّدا� .إذا �أردنا ا�ستئ�صال البذخ والنـزعة الأر�ستقراطية والإ�سراف
والتبذي ��ر من جمتمعن ��ا -وهو بالء كبري ح ًقا ،-فل ��ن يت�سنى ذلك
مبج� � ّرد الكالم والأق ��وال ،فنتح ّدث من جه ��ة ويالحظ النا�س من
جه ��ة ثانية �أنّ �أعمالنا على �شاكلة �أخرى! ينبغي �أن نعمل .يجب �أن
يكون عملنا �شاهدًا ودليلاً على �أقوالنا حتى يكون لها ت�أثريها .وهذا
ال�شيء متح ّقق حل�سن احلظ .ق ّربتم امل�سافة بينكم وبني الطبقات
()3
امل�ست�ضعفة ف�أبقوا عليها قريبة وق ّربوها �أكرث ف�أكرث.
 - 1في االجتماع الكبير مع ز ّوار ومجاوري اإلمام الرضا 1377/1/1 Qهـ.ش
[1998/3/21م]
 - 2في اجتماع تبيين سياسات االقتصاد المقاوم بحضور جمع من مسؤولي
األجهزة المختلفة ،الناشطين االقتصاديّين ،ومديري المراكز العلميّة واإلعالميّة
والرقابيّة 1392/12/20هـ.ش [2014/3/11م]
 - 3في لقاء مع رئيس الجمهوريّة وأعضاء الهيئة الوزاريّة 1387/6/2هـ.ش
[2008/10/23مٍ ]

الفصل الثالث :الترف

ثت ح ��ول هذا املو�ضوع بالتف�صيل يف خطاب
قبل �سنوات ،حت ّد ُ
()1
بداية ال�سنة اجلديدة .علينا نحن امل�س�ؤولني �أن جنعل هذا الأمر
وجه� � َة �إرادتنا وعزميتنا؛ فالإ�سراف يف املاء ،يف اخلبز ،ويف املواد
الغذائ ّية ،ويف ال ��دواء ،ويف و�سائل احلياة ،ويف الكمال ّيات والزينة
وم ��ا �شابه ،يهدر ق�س ًما مه ًّما من الرثوات احل ّية للبلد؛ وهذه � ً
أي�ضا
م ��ن الأمور الت ��ي ينبغي �أن ُتالح ��ظ؛ اال�سته�ل�اك اجل ّيد هو غري
()2
الإ�سراف ورمي الأ�شياء والهدر.
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امل�س�ؤولون يف �أعناقهم واجبات ووظائف .لي�س الإ�سراف يف
الوطني! يف
املجاالت الفرد ّية فقط ،فهناك �إ�سراف على امل�ستوى
ّ
يخ�ص الكهرباء والطاقة التي قلنا �إ ّنهما ُيهدران؛ هناك �شطر
ما ّ
كبري من هذا التبذير ال يتع ّلق بالنا�س ،و�إنمّ ا مب�س�ؤويل البالد.
حينما تهرتئ �شبكات االت���ص��االت ،و�شبكات نقل الكهرباء،
و�أ�سالك الكهرباء ف�سوف ُتهدر الكهرباء .ننتج الكهرباء ّثم
نهدر ق�س ًما كب ًريا منها يف هذه ال�شبكة القدمية التالفة .و�شبكات
نقل املياه كذلك� ،إذا اه�تر�أت ف�سوف تهدر املياه .هذه مناذج
الوطني ،وامل�س�ؤولون عنه هم
الوطني وعلى امل�ستوى
للإ�سراف
ّ
ّ
مديرو البالد .وقد يح�صل الإ�سراف على م�ستوى امل� ّؤ�س�سات.
مديرو امل� ّؤ�س�سات املختلفة ال ي�ستهلكون ا�ستهال ًكا �شخ�ص ًّيا ،ولكن
يح�صل ا�ستهالك منفلت وغري من�ضبط يف م� ّؤ�س�ساتهم؛ الرتف
والأ ّبهة يف الإدارة ،وغرف العمل ،والزينة ،والأ�سفار والزيارات
غري ال�ضرور ّية ،و�أنواع الأثاث؛ ينبغي احليلولة دون هذه الظواهر
عرب املراقبة والإ��ش��راف .ينبغي النظر �إىل الإ�سراف على �أ ّنه
عيب� ،سواء كان على م�ستوى الدولة �أم على م�ستوى �أبناء ال�شعب،
()1
�أم على م�ستوى امل�ؤ�س�سات.
ضرورة وضع خطط لمكافحة اإلسراف

كم ��ا ذكرنا ،ف� ��إنّ هذه الأم ��ور ال تتح ّق ��ق مبج ّرد ال ��كالم ،بل
ينبغي و�ضع برامج لها .وال�سلطتان الت�شريع ّية والتنفيذ ّية مك ّلفتان
 - 1في االجتماع الكبير مع ز ّوار ومجاوري اإلمام الرضا 1388/1/1 Qهـ.ش
[2009/3/21م]

 - 1في االجتماع الكبير مع ز ّوار ومجاوري اإلمام الرضا 1388/1/1 Qهـ.ش
[2009/3/21م]

الفصل الثالث :الترف

مبتابع ��ة الأم ��ر .يج ��ب عليهما الربجم ��ة والتقنني لذل ��ك ،ويجب
تنفيذ القانون بك ّل حزم ،ف�إنّ التق ّدم الذي �سنحرزه خالل الأعوام
ري منه بهذه الق�ض ّية.
الع�شرة القادمة ،يرتبط جز ٌء كب ٌ
هذا هو االقت�صاد املطلوب والالزم؛ ابتدا ًء من الإنتاج� ،إىل
اال�ستهالك ،و�إىل �إع��ادة اال�ستهالك .لنقت�صد يف امل��اء� ،أي،
ن�صون �سدودنا ،ون�صلح �شبكات نقل املياه ،ون�ؤهِّ ل الفالحني
لإتقان الأ�ساليب االقت�صاد ّية يف ال ّري ،وكيف ّية �سقاية الأرا�ضي.
طب ًعاّ ،مت �إجناز هذه الأعمال بن�سبة كبرية خالل الأعوام املا�ضية
حل�سن احلظ ،لكن هذا ال يكفي ويجب تطويره .لنم ّهد الأر�ض ّية
خلف�ض م�ع� ّدالت ا�ستهالك امل�ي��اه يف امل �ن��ازل� .أن ي�ق��ال :يجب
ا�ستيفاء �ضرائب �أكرب ،وتقدمي دعم �أق ّل لأ�صحاب اال�ستهالك
العايل ،فهذا كالم معقول وج ّيد .و�أن يتمتّع �أ�صحاب اال�ستهالك
القليل مب�ساعدات احلكومة وامل�ساعدات العامة .البع�ض ي�ستهلك
املاء بن�سبة قليلة ج ًّدا ،بحيث لو مل تقب�ض احلكومة منهم ر�سوم
املاء ،ملا كان يف ذلك � ّأي �ضري .والبع�ض ي�ستهلك ع�شرة �أ�ضعاف
مما ي�ستهلك ه��ؤالء ،وال ب ّد �أن ي�س ّدد ه�ؤالء
�أو ع�شرين �ضع ًفا ّ
فواتري �أكرب.
�أ ّما بخ�صو�ص اخلبز ،فمن ال�ضروري �إنتاج القمح اجل ّيد،
والدقيق اجل ّيد ،وحفظه بطريقة ج ّيدة ،وطحنه بطريقة ج ّيدة،
ومن ّثم ا�ستهالكه بطريقة �صحيحة .كان هذا ما يتع ّلق بق�ض ّية
()1
الإ�سراف واالقت�صاد التي ينبغي احلديث عنها.
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للحؤول دون اإلسراف

�إنّ م ��ا ي�ش ّكل ال�سيا�س ��ات احلاكمة على الربام ��ج الثانية...هو
على ال�شكل التايل بالرتتيب:
 - 6توجي ��ه �سائر الأعم ��ال الإجرائ ّية والإعالم ّي ��ة نحو تنامي
الأم ��ور املعنو ّي ��ة والف�ضائ ��ل الأخالق ّية يف املجتم ��ع ،تعميق امليول
واملعتقدات الدين ّية ون�شره ��ا ...والقناعة واحل�ؤول دون الإ�سراف
()1
والنزعة اال�ستهالك ّية واالهتمام بالكمال ّيات.
حذر المسؤولين الدائم للحؤول دون نفوذ
والكماليات في األجهزة التي يديرونها
المظاهر
ّ

�إنّ مناراتك ��م ينبغ ��ي �أن تدور ب�شكل دائم ،ف�ل�ا يكون هناك � ّأي
�إهم ��ال ،لأنّ الف�س ��اد يف الواقع مثل الأر�ضة ،ف�ل�ا ت�سمحوا للف�ساد
وال ّر�ش ��وة والإ�س ��راف والوا�سط ��ة وال�ّتورّ ف وامل�صاري ��ف الزّائ ��دة
و�أمثاله ��ا بال ّنف ��وذ �إىل �أجهزتكم .وقد �أ�شار الدكت ��ور روحاين �إىل
�ادي وال ��ذي يتح ّقق يف
ق�س � ٍ�م من ه ��ذا الع�ل�اج يف املجال االقت�ص � ّ
االقت�صاد وحماربة الف�ساد .فقد يحدث �أن ُين َفق الكثري بال طائل،
ال يك ��ون الأمر يف احل ��رام ،لك ّنه زائ ٌد عن احل� � ّد ،ولع ّل الزّائد هنا
حراما بو�ضوح لك ّن ��ه �إنفاق زائد،
ح ��را ٌم و�إن كان يف ال ّنهاي ��ة لي�س ً
أعمال كربى
فعليك ��م �أن حتولوا دونه ،وهو ممكنٌ  ،ميكن القي ��ام ب� ٍ
()2
وكثرية بهذه ّ
الطريقة.
 - 1من رسالة إلى حجة اإلسالم والمسلمين الشيخ هاشمي رفسنجاني حول
تحديد أطر سياسات النظام في البرنامج الثاني 1372/8/18ه.ش [1993/11/9م]
 - 2في لقاء رئيس الجمهوريّة وأعضاء الهيئة الوزاريّة في اليوم الخامس من
أسبوع الحكومة 1392/6/6هـ.ش [2013/8/28م]

اإلفراطية
لزوم توجيه الميل نحو الموضة غير
ّ

ضرورة تحويل اإلسراف
الشخصية نحو اإلنتاج
في الحياة
ّ

�ردي � ً
ال�شخ�صي
أي�ضا ،يف اال�سته�ل�اك
ويح�ص ��ل الإ�سراف الف � ّ
ّ
والعائل � ّ�ي املتن ّوع[ .من قبيل ]:نزعة البذخ ،والتناف�س مع الآخرين،
رب العائل ��ة� ،أو ر ّبة العائلة ،و�شباب العائلة،
و�أه ��واء �أفراد العائلةّ :
و�شرا�ؤه ��م �أ�شي ��اء غري �ضرور ّية -هذه ك ّلها م ��ن مناذج الإ�سراف؛
ف�أدوات الزينة والرتف [الكمال ّيات] ،و�أدوات و�أثاث املنـزل ،والزينة
والزخ ��ارف داخل البيت -ه ��ذه �أ�شياء ننفق الأم ��وال لأجلها؛ هذه
الأموال التي ميكن �إنفاقها عل ��ى الإنتاج واال�ستثمار ،فت�ساعد على
تطوي ��ر البالد ،وم�ساع ��دة الفقراء ،وزيادة ال�ث�روة العا ّمة للوطن؛
 - 1خطابه لدى لقائه األساتذة والمعلّمين والطلاّ ب في جامعات إقليم همدان
1383/4/17هـ.ش [2004/7/7م]

الفصل الثالث :الترف

التقليد الثقا ّيف خطر كبري ج ًّدا .لكن [�أرجو �أن]ال ُيفهم كالمي
ب�شكل خاطئ وب�أ ّنن ��ي �أعار�ض املو�ضة والتن ّوع والتغيري يف �أ�ساليب
ٍ
فالتوجه نح ��و املو�ضة والتحدي ��ث �إن مل يكن �إفراط ًّيا
احلي ��اة؛ ال،
ّ
ومبال ًغا فيه ،ومل يكن من باب التناف�س ال�صبياين ،ال �إ�شكال فيه.
ال مان ��ع من تغي�ي�ر اللبا�س والت�ص ّرفات والتز ّي ��ن؛ لكن حاذروا �أن
تك ��ون ِقبلة هذه املو�ض ��ة �أوروبا .فه ��ذا �أمر �س ّيئ .ف� ��إذا ما �ص ّمم
امل�ص ّمم ��ون الأوروب ّي ��ون والأمريك ّيون يف جم�ّل اّ ت املو�ضة اللبا�س
الف�ل�ا ّ
ين لرجالهم �أو ن�سائه ��م ،فهل يجب علين ��ا نحن يف همدان
�أو طه ��ران �أو م�شه ��د �أن نق ّلدهم؟ هذا �شيء �س ّي ��ئ� .ص ّمموا �أنتم
()1
وا�صنعوا مو�ضتكم.
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ن�ستهلكها على هذه الأمور املنبعثة من الأهواء ،والتناف�س ،واحلفاظ
ُ
فالبع�ض] ي�ساف ��رون ويرجعون ،فيقيمون
الوهم ��ي على ال�سمع ��ة[ .
الوالئ ��م وال�ضيافات؛ و�أحيا ًنا ،تك ��ون تكاليف تلك ال�ضيافة �أ�ضخم
عر�سا �أو عزا ًء فينفقون على
من تكاليف ال�سفر �إىل م ّك ��ة! يقيمون ً
ال�ضي ��وف � اً
أموال طائلة ،ويق ّدم ��ون �شتّى �صنوف الطعام! ملاذا؟! ما
الداعي لذلك؟! ال يزال يف بالدنا من هم حمرومون من �ضرور ّيات
العي� ��ش .يجب �أن ن�ساعد على تق ّدم البالد .ال نقول :انفقوا الأموال
بال�ضرورة على الفقراء -وطب ًعا �أف�ضل الأعمال �أن ينفق الإن�سان يف
�سبيل اهلل -ولكن ،حتى لو مل ينفقوا ،فلي�ستثمروا هذه الأموال التي
ينفقونه ��ا على الرتف [والكمال ّي ��ات] ،يف الإنتاج من �أجل �أنف�سهم،
ولي�ساهموا يف امل�صانع واملعامل والإنتاج؛ و�سيكون ذلك ناف ًعا للبالد.
لك ّننا بدل هذه الأعمال نقيم الوالئم ،واملجال�س ،وامل�آمت ،وا�صطناع
الع ��ادات ،واملرا�سم ،ملاذا؟! ما ال�ض ��رورة لذلك؟! عقالء العامل ال
يفعل ��ون هذا! ه ��ذا لي�س ر�أي الدين فقط .يق ��ول القر�آن الكرمي﴿ :
ني﴾(َ ﴿ ،)1و ُك ُل��وا َو ْ
َوال ُت ْ�س ِر ُف��وا �إِ َنّ��هُ ال ُي ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِف َ
ا�ش َر ُبوا َوال
��ر ِه
ُت ْ�س ِر ُف��وا﴾( .)2ويق ��ول يف �آي ��ة �شريف ��ة �أخ ��رىُ ﴿ :ك ُلو ْا ِمن َث َم ِ
ال ُت ْ�س ِر ُف��و ْا �إِ َنّهُ َ
��ر َو�آ ُت��و ْا َح َقّهُ َي�� ْو َم َح َ�صا ِد ِه َو َ
ال ُي ِح ُّب
�إِ َذ�آ �أَ ْث َم َ
المْ ُ ْ�س ِر ِف َ
ني﴾( .)3نحن عباد اهلل ،وهذا كالم الدين ،وث ّمة الكثري من

�شخ�صا
الأحادي ��ث يف هذا امل�ضمار .ج ��اء يف �إحدى الرواي ��ات �أنّ
ً
�أكل فاكه ��ة ،وبقي ن�صفها فرماه ،فنهره الإمام  Qوقال له :لقد
�أ�سرف ��ت! لمِ َ رميته؟! ولدين ��ا يف الروايات �أوام ��ر باال�ستفادة حتى
م ��ن ن ��واة التمر ..الق�ضي ��ة ج ّدية �إىل ه ��ذا احل ّد! ا�ستهلك ��وا ِك َ�سر
 - 1سورة األعراف ،اآلية .31
 - 2م.ن
 - 3سورة األنعام ،اآلية .141

االنتقال إلى اإلنفاق [في سبيل الله]

فية
عالج للنزعة
ٌ
التر ّ
َ

�إنيّ �أ�شع ��ر بالأ�سف والقلق الكبري لأنّ هناك من ي�سعى �أن ي�شيع
ب�ي�ن �شعبنا الإ�س ��راف والتبذير وع ��ادة العي�ش امل�ت�رف و�إنيّ �أجل�أ
امل�ضح ��ي والثوري يف �إيران
�إىل اهلل و�أل ��وذ ب ��ه من �أن ُي�ساق �شعبنا
ّ
نحو الإ�س ��راف يف الأمور ال�شخ�ص ّية ومن �أن تزول القناعة الثور ّية
م ��ن ذاكرته� .أدع ��و �أولئك ا ّلذي ��ن ي�صرفون �أمواله ��م على الرتف
والكمال ّي ��ات غ�ي�ر ال�ضرور ّي ��ة ويب� � ّذرون يف ال�ص ��رف نتيجة لعدم
�شعورهم بالأمل ول�سعة ذات يدهم ولقدرتهم املال ّية �أن يرجعوا �إىل
�أنف�سهم وليتّجهوا نحو الإنفاق يف �سبيل اهلل .كما �أدعو �أولئك ا ّلذين
يفر�ض ��ون على �أنف�سهم هذه الأمور على الرغم من �ضيق ذات اليد
و�صعوب ��ة عي�شهم �أن يرتدعوا عن هذا الأمر املت� � ّوج باخل�سارة� .إنّ
املتو�سطة
االعتدال للمتم ّكنني والقناعة يف الأمور ال�شخ�ص ّية للفئات ّ
وال�سعي والعم ��ل والإنتاج واالزدهار يف الأم ��ور العا ّمة بالن�سبة �إىل
()2
اجلميع هي فري�ضة ثور ّية ور�سم ّية و�إ�سالم ّية.
 - 1في االجتماع الكبير مع ز ّوار مجاوري اإلمام الرضا 1388/1/1 Qهـ.ش
[2009/3/21م]
 - 2رسالة إلى التج ّمع العام لقادة التعبئة بمناسبة سنويّة صدور رسالة قائد
الثورة وفقيدها من أجل تشكيل تعبئة المستضعفين وتمجيد أسبوع التعبئة
1368/9/2هـ.ش [1989/11/23م]

الفصل الثالث :الترف

اخلب ��ز املتف ّرقة .يق ّدمون الطع ��ام يف الفنادق لعدد من النا�س ،ثم
بحجة �أ ّنه
يرم ��ون ك ّل ما يتب ّقى من الطعام يف �صنادي ��ق النفاياتّ ،
مما ينا�سب جمتم ًعا �إ�سالم ًّيا؟ هل ميكن بلوغ
�صحي! هل هذا ّ
غري ّ
()1
العدالة بهذه الطريقة؟
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فية
اإلنفاق؛ عالج في مقابل جمع الثروة والنزعة
التر ّ
َ

حياة الصالحين

�إنّ جمع الرثوة وعدم الإنفاق �أمر خمالف للقيم ومع�صية،
وربمّ ا مع�صية كبرية من وجهة نظر الإ�سالم .ولي�س لأنّ م�س�ألة
ت�شغيل ر�أ�س املال جائزة ومباحة ،يحقّ للإن�سان -ولو من خالل
الطرق ال�شرع ّية واحلالل� -أن يجمع الرثوة وي ّدخرها ،يف حني
�أنّ املجتمع بحاجة �إىل ثروته و�إمكاناته و�أمواله ،فال ينفقها يف
امل�صالح العا ّمة ويف �سبيل اهلل؛ هذا اجلائز واملباح لي�س �شي ًئا
كهذا .فالإنفاق يف الإ�سالم مبد�أ؛ وينبغي الإنفاق يف �سبيل اهلل.
ال ُيقال ال تتاجروا وال تكت�سبوا املال ،فلتفعلوا ذلك؛ لكن �أنفقوا.
مما يك�سبونه من مال على
إ�سالم
النا�س ب��أن ينفقوا ّ
يع ّود ال ُ
َ
املتو�سطة ،ال
�أنف�سهم وذلك على قدر احلاجة املعي�ش ّية ـ احلاجة ّ
واملتو�سطة،
املرتافقة مع الع�سر وال�ضيق[ ،بل] احلاجة العاد ّية
ّ
ولو كانت مرتافقة مع بع�ض الرفاه والراحة وال�سعة يف املعي�شة
ـ وما عدا ذلك وما يزيد فينفقه يف امل�صالح العا ّمة للمجتمع.
�إذا اكت�سب �شخ�ص ثروة و�أنفقها ك ّلها بالإ�سراف ،وبالنفقات
غ�ير ال �� �ض��رور ّي��ة ،وب� ��أن ��واع ال�ت�ب��ذي��ر ،وال �ت�رف ،وبالطريقة
الأر�ستقراط ّية ،وبالإ�سراف يف امل�أكل وامللب�س واملركب وامل�سكن،
�أو ا ّدخرها وجمع الرثوة ،فهذا مذموم من وجهة نظر الإ�سالم
وم�ستقبح؛ عدم الإنفاق م�ستقبح ومذموم ،و�إذا ما ترافق بجمع
()1
الرثوة فهو حرام.

 1ـ في خطبتَي صالة الجمعة في طهران 1366/8/15هـ.ش 1366/8/15هـ.ش
[1987/11/6م]

الجامعيين في البحث والدراسة
تكليف الطلبة
ّ

فلنبح ��ث يف امل�ش ��كالت االجتماع ّي ��ة املوج ��ودة يف البل ��د
ولندر�سه ��ا ،ولنج ��د طري ًق ��ا حل ّله ��ا ،ولنفتّ�ش عن �سبي ��ل ملواجهة
الإ�س ��راف .الإ�سراف �آفة اجتماع ّية .ما هو طريق حماربة النزعة
اال�ستهالك ّي ��ة؟ وما هو �سبي ��ل مواجهة تف�ضي ��ل الب�ضائع الأجنب ّية
عل ��ى الب�ضائع الوطن ّية؟ هذه الأمور تتط ّلب درا�سة وبح ًثا .فلتع ّدوا
يف اجلامع ��ات امل�شاري ��ع التحقيق ّي ��ة ،وعلى الأ�سات ��ذة والطلبة �أن
يعملوا ،ويق ّدموا نتيجة درا�ساتهم �إىل امل�س�ؤولني يف البلد؛ ق ّدموها
()1
لو�سائل الإعالم لتنت�شر وت�صبح ثقافة .هكذا يكون التق ّدم.
االستهالكية
عالج اإلسراف والنزعة
ّ

االقتصادية
طريق مواجهة التهديدات
ّ

�أعني العدو اليوم حت ّدق يف النقطة االقت�صاد ّية احل�سا�سة
كي يتم ّكنوا من زعزعة البلد اقت�صاد ًّيا� .إ ّنهم يفعلون ك ّل ما
ي�ستطيعون؛ و�إن مل ي�ستطيعوا �سيظهرون يف �إعالمهم �أن هناك
خللاً  .وهو ما يح�صل الآن بك ّل ق ّوة يف �إعالم �أعدائنا ب�أ�شكال
خمتلفة .و�سبيل املواجهة هو االن�ضباط امل��ا ّ
واالقت�صادي،
يل،
ّ
ومواجهة النـزعة اال�ستهالك ّية من طريق جت ّنبها� .أريد �أن �أ�ؤكد
ل�شعبنا العزيز �أنّ النـزعة اال�ستهالك ّية على نحو الإ�سراف من
الأم��را���ض اخلطرية لك ّل �شعب .ونحن م�صابون بع�ض ال�شيء
 - 1في لقاء مع األساتذة والطلاّ ب الجامع ّيين في جامعات إقليم سمنان
1385/8/18هـ.ش [2006/11/9م]

الفصل الثالث :الترف

االستهالكية
حول طرق مواجهة النزعة
ّ
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حياة الصالحين

مبر�ض اال�ستهالك امل�ف��رط ه��ذا .وم��ن من��اذج ذل��ك �-أقولها
�شح املياه حيث ابتُليت حل ّد الآن ع� ّدة حمافظات يف
مبنا�سبة ّ
ب�شح املياه ،ونتم ّنى �أن مينّ اهلل تعاىل وينـزل
البلد ومنها �إقليمكم ّ
�أمطار رحمته عليكم -الإ�سراف يف املاء؛ ال املاء الذي ُي�ستهلك
الزراعي عندنا ٌ
منط
الري
يف البيوت كمياه �شرب وح�سب؛ منط ّ
ّ
م�سرف؛ نحن نهدر املاء� .إ ّنه واجب امل�س�ؤولني واملعن ّيني يف هذا
خا�صا .يجب �أن ينظروا
القطاع �أن يولوا هذه امل�س�ألة
ً
اهتماما ًّ
مبزيد من االهتمام لق�ض ّية الإ�سراف؛ �سواء يف جمال املاء �أو يف
()1
املجاالت الأخرى.
ال تغبطوا اآلخرين بسبب ما يملكونه من وسائل الترف

«وال تغبط �أح��دً ا بكرثة امل��ال»( )2وهذه من م��وارد االبتالء
املوجودة يف جمتمعنا عند ذوي النفو�س ال�ضعيفة .فهم يغبطونهم
ب�سبب املنازل الفخمة والرتف الكبري و�سياراتهم! «ف�إنّ مع كرثة
املال تكرث الذنوب لواجب احلقوق»(� )3أي عندما تكرث �أموال
مما ي�ؤ ّدي �إىل كرثة الذنوب؛ فيت�ضح
املرء تكرث احلقوق التي عليه ّ
من ذلك �أنّ احلقوق والواجبات �إذا كرثت ف�إنّ الإن�سان �سيعجز
عن ت�أديتها ،ولو مل يكن ليعجز عن ت�أديتها ملا ترتّب عليه ذنب
من الذنوب .هذا �إذا كان املال قد اكت�سب من احلالل ولو كان
من طريق احلرام ف�إنّ املوقف �سي�سوء �أكرث ف�أكرث .ويحتمل �أنّ
احلديث ي�شري �إىل خ�صو�ص كرثة املال عن حرام� :أي �أنّ الإن�سان
 - 1في لقاء مع أهالي شيراز 1387/2/11هـ.ش [2008/4/30م]
 - 2الكافي (ط -اإلسالم ّية) ،ج ،2ص.135
 - 3م.ن

المعنوية في وجه متاع الدنيا
ضرورة الحفاظ على البنية
ّ

�أو ّد �أن أ�ق��ول لكم� :أ ّيها ال�شباب وق� ّوات احلر�س الأع �زّاء يف
م� ّؤ�س�سة حر�س الثورة الإ�سالم ّية العظيمة� .أ ّيها املتط ّوعون� ،أ ّيها
اجلنود امل�ؤمنون واملخل�صون للثورة واجلمهور ّية الإ�سالم ّية،
و�أ ّيتها الفئات وال�شرائح املختلفة لل�شعب �سوا ًء من الطبقات
املتو�سطة �أو الأدنى منها �أو الأرفع ،أ� ّيها الأعزّة! �إنّ حفظ هذا
ّ
احلمل الثقيل وهذه الأمانة الإله ّية ا ّلتي هي �أمانة الأنبياء ُو�ضع
على عاتقكم� .إنّ اجلمهورية الإ�سالم ّية �أمانة تاريخ ّية لأنبياء
اهلل العظام� ،إ ّن�ه��ا �أمنية مو�سى وعي�سى  Lو�أمنية جميع
الأولياء والأئمة العظام عليهم ال�سالم ا ّلتي حت ّققت اليوم ولو
ب�شكل ناق�ص ،و�سوف تتح ّقق ب�صورة كاملة �إن �شاء اهلل يف
عهد احلكومة الكربى والوالية العظمى لبقية اهلل يف الأر�ضني
(�أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء) ،ف�إ ّنها حم ٌل عظيم ونفي�س ج ًّدا،
يتم ذلك �إ ّال بحفظ النف�س ،ف�إنّ ُمتع ولذائذ
فعليكم حفظه ،وال ّ
ال ّدنيا واملال والرثوة الدنيو ّية والبهرجة ويف احلدود التي ميكن
لأمثايل بلوغها� ،أق ّل قيمة و�أحقر من �أن ُي�ضعف و ُيزلزل الإن�سان
ُبنيته املعنو ّية لأجلها ويع ّر�ض هذا احلمل للخطر ،فاحذروا و�ألقوا
()2
الي� َأ�س يف قلوب الأعداء.
 - 1في بداية درس خارج الفقه 1374/6/14هـ.ش [1995/9/5م]
 - 2في لقاء مع قادة وأعضاء الحرس الثوري بمناسبة يوم الحرس 1373/10/15هـ.ش
[1995/3/6م]

الفصل الثالث :الترف

عندما يح�صل على املال من طريق احلرام ف�إ ّنه ال ب ّد و�أن يكون
()1
قد �ض ّيع حقو ًقا كثرية.
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ضرورة تجنّب اإلذاعة والتلفزيون توجيه الناس

حياة الصالحين

االستهالكية
نحو النزعة
ّ

يف خط ��اب العدالة االجتماع ّي ��ة ُتعر�ض الأف�ل�ام وامل�سل�سالت
تدور �أحداثها غال ًبا يف ق�صور فارهة! فهل ح ًقا يعي�ش غالب النا�س
يف مثل هذه الق�صور؟ � ًإذا ،فما هي �ضرورة ذلك؟
الكيفي الذي
�إنّ امل�سل�س�ل�ات القدمي ��ة و�إنْ مل تك ��ن بامل�ست ��وى
ّ
علي ��ه امل�سل�سالت اجلديدة � ،اّإل �أ ّنها كان ��ت �أقرب �إىل الواقع حيث
تعك�س حي ��اة النا�س على واقعها ويف البي ��وت املتوا�ضعة ،وهذا هو
ال�صحي ��ح ،فال �ضرورة �إىل تعريف احلياة ب�أ ّنها حياة ترف وبذخ.
هك ��ذا يجب �أن يك ��ون اجل ّو التبليغ � ّ�ي للإذاع ��ة والتلفزيون .طب ًعا
�أحيا ًن ��ا يذ ّكروننا بذلك ويذ ُكرون موا�ضيع� .إنّ بثّ و�سائل الإعالم
للدعاي ��ات ،و�أحيا ًنا الدعايات الكثرية الألوان املبهرجة التي تدعو
النا�س �إىل اال�سته�ل�اك ،تتناق�ض والربنامج الذي اخرتمتوه لنقد
()1
اال�ستهالك و�شجبه .وهما غري من�سج َمني.
مقارنة حياة فاطمة

الزهراء O

مع ما طرأ من مظاهر الترف على الحياة

�إنّ حياة فاطمة الزهراء  Oيف جميع الأبعاد كانت مليئة بالعمل
الروحي للإن�سان ،وكان زوجها ال�شاب يف
وال�سع ��ي والتكامل وال�سم ّو
ّ
اجلبهة وميادين احلرب دائ ًم ��ا ،وكانت م�شاكل املحيط واحلياة قد
جعل ��ت فاطمة الزه ��راء  Oمركزًا ملراجع ��ات النا�س وامل�سلمني.
مؤسسة اإلذاع��ة والتلفزيون
 - 1في لقاء مع رئيس الجمهوريّة ومديري ّ
1383/9/11هـ.ش [2004/12/31م]

ضرورة أن تكون زوجات المسؤولين
قدوةً في تجنّب اإلسراف

نب
�أق ��ول للن�ساء امل�سلم ��ات -ال�شا ّبات ور ّبات البي ��وت -ال تذه ّ
وراء الإع�ل�ام اال�ستهالك � ّ�ي ال ��ذي ير ّوج ل ��ه الغ ��رب كالأ َر َ�ضة يف
روح املجتمعات الب�شر ّية وجمتمع ��ات الدول النامية ومنها دولتنا.
فاال�سته�ل�اك جيد باملقدار الالزم ولي� ��س يف ح ّد الإ�سراف ،وعلى
ن�س ��اء امل�س�ؤول�ي�ن اللواتي ل ��دى �أزواجهن �أو لديه ��نّ م�س�ؤول ّيات يف
املج ��االت املختلفة �أن يكنّ �أُ�س ��وة للأخريات من حيث االبتعاد عن
در�سا يف �أنّ املر�أة
الإ�س ��راف .ويجب عليهن �أن يعطني الأخري ��ات ً
امل�سلم ��ة هي �أرفع م ��ن �أن ت�صبح �أ�سرية املجوه ��رات وامل�سكوكات
الذهب ّية و�أمثال هذه الأ�شياء .وال نريد �أن نقول �إ ّنها حرام ،بل نريد
�أن نق ��ول �إنّ �ش�أن امل ��ر�أة امل�سلمة هو �أرفع من �أن يقوم البع�ض -يف
الفرتة التي يعي�ش كثري من �أبناء جمتمعنا يف و�ضع هم بحاجة فيه
�إىل امل�ساع ��دات املا ّدية -يف �شراء الذهب والزينة وو�سائل احلياة
()2
املتن ّوعة وي�سرفون يف جماالت احلياة املختلفة.
 - 1في لقاء مه جماعة من النساء ،بمناسبة مولد الس ّيدة الزهراء Oويوم
المرأة 1371/9/25هـ.ش [1992/12/16م]
 - 2في لقاء مع جماعة من النساء ،بمناسبة والدة الس ّيدة الزهراء (س) ويوم
المرأة 1371/9/25هـ.ش [1992/12/16م]

الفصل الثالث :الترف

وق ��د �أم�ضت البنت املـُ ِعينة للنب ��ي  Pحياتها مبنتهى الرفعة يف تلك
الظروف ،وقامت برتبي ��ة �أوالدها احل�سن واحل�س�ي�ن وزينب و�إعانة
زوجها علي  Qوك�سب ر�ضى �أبيها النبي  ،Pوعندما بد�أت مرحلة
الفتوحات والغنائم مل ت�أخذ بنت النبي ذ ّرة من لذائذ ال ّدنيا وزخرفها
()1
ومظاهر الزينة والأمور التي متيل لها قلوب ال�شا ّبات والن�ساء.
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والكماليات
عن الترف
ّ

إخال�صا
الي ��وم� ،إنّ �أكرث فتياتنا ون�سائنا ال�شا ّبات تد ّي ًنا وثور ّية و� ً
و�إميا ًن ��ا ،هم من بني ال�شرائح املتع ّلم ��ة� .إنّ �أهل الرتف والكمال ّيات
والتع ّلق بو�سائل الزينة� ،أو الذين يريدون تقليد النماذج الغرب ّية تقليدًا
�أعمى يف امللب�س ومنط العي�ش ،هم غال ًبا ال يتح ّلون بالعلم واملعلومات
واملعرفة بالنحو الوايف .فال�شخ�ص ذو املعرفة ميكنه �ضبط ت�ص ّرفاته
وم�سلك ��ه ،ومطابقته بك ّل ما هو حقّ وحقيقة و�صالح .لذا ،ينبغي يف
العلمي ،فتح ك ّل طرق الفعال ّية والن�شاط �أمام الن�ساء .وعلى
امليدان
ّ
الفتي ��ات ،حتّى يف الق ��رى �أن يتابعن تعليمهن .تو�صيت ��ي �إىل الآباء
والأ ّمهات �أن ي�سمحن لبناتهنّ بااللتحاق باملدار�س وب�أن يتع ّلمن .و�إذا
طي املراحل االبتدائ ّية
كنّ ميتلكن اال�ستعداد ويرغنب ،فليتابعن بعد ّ
درا�سته ��نّ العالية واجلامع ّية ،وال متنعوه ��نّ  .دعوهنّ يكنّ يف عداد
()1
إ�سالمي.
املتع ّلمات وذوات املعرفة يف جمتمعنا ال
ّ
قطع ِ
شراك ثقافة االستهالك

عل ��ى الن�س ��اء يف نظام اجلمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة �أن يعرفن قد َر
العظم ��ة الت ��ي منحها الإ�س�ل�ام له ��نّ  .وليقطعن بالكام ��ل َ
�شراك
ثقاف ��ة اال�سته�ل�اك التي ل ّفه ��ا الر�أ�سمال ّي ��ون العامل ّي ��ون الناهبون
ح ��ول عنق املر�أة يف هذا الع�ص ��ر .ولينظرن نظرة ا�ستحقار ونفور
�ري ،واالختالط املتف ّلت
�إىل الثقاف ��ة الغرب ّية املنافية للقيم ،كالع � ّ
بالرج ��ال ،والتل ّوث ب�أن ��واع الف�ساد املهيمنة على حي ��اة الن�ساء يف
ّ ()2
الدول املتط ّورة ومعظم الدول املتخلفة.
 1ـ خطابه في جمع من األخوات في أرومية 1375/6/28هـ.ش [1996/9/18م]
الخميني
 - 2رسالة إلى األ ّمة اإليرانيّة الشريفة ،في ختام أربعينية رحيل اإلمام
ّ

ضرورة حذر النساء المف ّكرات والعاقالت

عل ��ى الن�س ��اء املف ّك ��رات والواعي ��ات يف �إي ��ران الإ�سالم ّي ��ة �أن
يوا�صل ��ن طريقهنّ الوا�ض ��ح ،و�أن يخطني خط ��وات متينة وثابتة.
الثوري والن�س ��اء امل�ؤمن ��ات من جديد،
يتوج ��ه اجلي ��ل
ّ
وح ��ذا ِر �أن ّ
كم ��ا �شاهدنا لدى الأفراد ال�سطح ّي�ي�ن والغافلني� ،إىل اال�ستهالك
واملظاه ��ر الرتَف ّي ��ة الفارغ ��ة ،وامليول غ�ي�ر الثور ّي ��ة� ،أو �أن ُيحيوا
()1
اجلاهلي غري املن�ضبط.
جم ّددًا �س ّن َة االختالط
ّ
ضرورة الحفاظ على ساحة الزواج
بعيدة عن الكماليات والتفاخر

بنا ًء عليه ،ينبغي �أن يكون هنا دو ُر املا ّد ّيات �ضعي ًفا ج ًّدا .ولهذا
ال�سب ��ب نطلب ب�أن ال يرفع ��وا قيمة املهور .و�إذا قلن ��ا ينبغي للمهر
�أن ال يتج ��اوز القيم ��ة الفالن ّية ،فال يعني هذا �أ ّن ��ه �إذا جتاوز هذا
حراما؛ ال ه ��ذا �أمر جائز،
املق ��دار ،ف�إنّ العقد �سيك ��ون باطلاً �أو ً
لك ّنه عمل خاطئ.
ين ووجدا ّ
البع�ض الزواج الذي هو �أم ٌر عاطفي و�إن�سا ّ
لقد ح ّول ُ
ين
�إىل �ساح� � ٍة للتفاخر .مثلاً يقولون لق ��د ك ّلف جهازنا املبلغ الفال ّ
ين،
هل ك ّلف جهاز ابنتكم � ً
أي�ضا مثل هذا املبلغ؟! �إ ّنه التفاخر والتناف�س!
�أو مثلاً يقولون لقد �أقمنا مرا�سم العقد يف ال�صالة الفالن ّية.
حت ًم ��ا ،لقد �أ�صبح م ��ن املتعارف علي ��ه ،وللأ�س ��ف� ،أن يقيموا
(ره) 1368/4/23هـ.ش [1989/8/14م]
الخميني
 - 1رسالة في ندوة عن دراسة شخص ّية المرأة من وجهة نظر اإلمام
ّ
(ره) 1368/8/3هـ.ش [1989/10/25م]

الفصل الثالث :الترف

فية
من انتشار النزعة
التر ّ
َ
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الأعرا� ��س يف الأوتيالت؛ وهو �أمر �س ّيئ للغاي ��ة .حتّى �إ ّننا ن�سمع �أو
ن ��رى بع� ��ض الأفراد الذي ��ن ال ُيتو ّقع منهم ذل ��ك ،يقيمون مرا�سم
العق ��د يف الأوتي�ل�ات وال�ص ��االت ،وذلك م ��ن �أج ��ل التفاخر على
بع�ضهم البع�ض! ال ،فلتقيموا مرا�سم العقد يف بيوتكم ،ويف باحات
منازلكم �أو منازل جريانكم ،و�أدعوا النا�س �إليها؛ وذلك كما جرت
علي ��ه العادة دائ ًما .فمثل هذه الأجواء ،ه ��ي �أجواء عائل ّية �أني�سة.
حي ��ث يجتمع بع�ض الأ�صدق ��اء ،والأقارب ،وبع� ��ض رفاق العرو�س
�أو العري�س ،رفاق الدرا�س ��ة ،زمالء العري�س يف العمل �أو املدر�سة،
فيفرحون ويق�ضون وقتًا ممت ًعا؛ هذا �أمر �صائب.
�إنّ م ��ا جعلن ��اه هنا �ساح� � ًة للتفاخر هو غلط ف ��وق غلط .حتّى
�إ ّنه ��م يل ّوثون حمي ��ط ال ��زواج باملاد ّيات ،كم ��ا و�أ ّنه ��م جعلوا هذه
ال�ساحة النق ّية واللطيفة والوجدان ّي ��ة �ساح ًة للتفاخر والتناف�سات
والتج ��اوزات ،ث � ّ�م �إنّ هذه الفتاة وهذا ال�ش ��اب يعتادان منذ بداية
حياتهم ��ا على الرتف ال�شكل ّيات؛ ملاذا؟ فلتعتادوا منذ بدء حياتكم
()1
املتو�سطة.
على منط احلياة ّ
دخول الترف في ساحة الزواج خطأ في خطأ

�إنّ ال�ت�رف م�ض� � ّر باملجتمع و�س ّيئ� .إنّ َم ��ن يعار�ضون َ
الرتف ال
يعن ��ي �أ ّنهم ال يعرفون مل ّذاتهم ومرحه ��م؛ كلاّ � ،إ ّنه [الرتف] عمل
م�ض� � ّر باملجتم ��ع؛ �إ ّنه مث ��ل ال ��دواء �أو الطعام امل�ض� � ّر� .إنّ املجتمع
ي�صاب بال�ضرر الكبري ج ّراء الإفراط يف الرتف .طب ًعا ال م�شكلة يف
والعادي؛ لكن عندما يتع ّلق الأمر بالتناف�س
االلتزام باحل ّد املعقول
ّ
يتج ��اوز ح َّده وي�صل �إىل �أماكن �أخرى؛ وهذا م�ض ّر باملجتمع .الآن
 - 1كلمته في مراسم إجراء خطبة عقد زواج 1370/4/20هـ.ش [1991/7/11م]

المهور العالية ال تتوافق مع ا ّدعاء اتّباع

الرسولP

�أول�سنا نق ��ول ب�أنّ مهر تلك ال�س ّيدة العظيم ��ة كان �أ�شياء يبكي
الإن�سان عند �سماعها؟ �أول�سنا نقول ب�أنّ تلك املر�أة الرفيعة ال�ش�أن
ي�صح �أن
مل تك ��ن ت ��رى � ّأي �أهم ّية للدني ��ا وزينته ��ا وزخارفه ��ا؟ �أَ َو ّ
 - 1كلمته في مراسم إجراء خطبة عقد زواج 1370/4/20هـ.ش [1991/7/11م]

الفصل الثالث :الترف

لو �أ ّنن ��ا نقلنا العمل امل�ض ّر �إىل ال�ساح ��ة الزوج ّية و�أردنا ا�ستغالله
�سيكون هذا ً
غلطا �آخر فوق الغلط ،وهو �س ّيئ ج ًّدا.
تلك االحتف ��االت ال�صاخب ��ة وال�ضيافات يف الفن ��ادق والإنفاق
املف ��رط كانت �أعم � اً�ال طاغوت ّي ��ة� .أخ ًريا كتب ��وا يف ال�صحيفة حول
النا�س �أنّ هذه
ه ��ذا املو�ضوع ،وكم كان جميلاً ما كتب ��وه؛ كي يفهم ُ
الأعم ��ال قبيحة .لقد ك ّنا نقيم َ
حفل عقد الزواج يف منازلنا امل�ؤ ّلفة
م ��ن غرف ��ة �أو غرفت�ي�ن� .إن مل يك ��ن لدين ��ا متّ�سع كن ��ا ن�ستفيد من
اجل�ي�ران .كان مقدا ٌر من احللوى والفواك ��ه ُيرتّب و ُيق َّدم .نتح ّدث
ون�ضحك ،ومنزح؛ نفرح كث ًريا .طب ًعا تلك الطواغيت و�أولئك النا�س
ال�س ّي� ��ؤون وقد زالوا بحمد اهلل ،مل يفعلوا ذلك .هم مل يقنعوا بهذا
الو�ضع؛ يذهبون �إىل تلك الفنادق ويقيمون االحتفاالت املكلفة ج ًّدا.
حال ًّي ��ا ونحن نقوم بعملنا ،ال ينبغي لن ��ا تكرار ذلك العمل� .إذا
ك ّررن ��اه ف�سنك ��ون مثلهم؛ وذل ��ك �س ّيئ .ولي�س ��ت امل�س�أل ��ة ب�أ ّنه �إذا
مل ي�ستط ��ع املرء القي ��ام بعمل فيه الكثري من الإنف ��اق ال يقوم به،
و�إذا م ��ا �أمكن ��ه فليذهب وليقم به! فماذا ح�ص ��ل � ًإذا؟! �إنّ املنطق
ال�صحيح ال يوجب هذا الأمر .علينا ت�أ�سي�س البناء على الب�ساطة.
اجعلوا "اجلهيز ّية" ب�سيطة� ،إذا ما كانت اجلهيز ّية ت�ؤ ّمن حاج ّيات
()1
العرو�س فهي �أمر ج ّيد؛ لكن ال ت�صل �إىل الرتف.
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فيوما م ��ن املظاهر والنزعة الرتَف ّي ��ة وزخارف احلياة
يوما ً
نك�ث�ر ً
وبهارجها و�أ�شيائها الفارغة ،وجنعل مهور بناتنا عالية؟!
يف ال�ساب ��ق ،عندم ��ا كان البع� ��ض �أحيا ًنا يزي ��د يف مقدار مهر
الزواج ،ك ّنا منازحه ونقول� :أنت تريد �أن ت�ضع املقدار الفال ّ
ين من
امل�سكوكات الذهب ّية كمهر ،فق � ْ�ل � ًإذا ،ودفعة واحدة ب�أ ّنك تريد �أن
جتعل ��ه  72م�سكوكة! �أ ّما الآن ف�إ ّننا نرى ب� ��أنّ حتديد املهور العالية
قد �أ�صبح واقع ًّيا! حقيقة ماذا يجري؟ �أنت يا والد تلك الفتاة ،هل
ميكنك اال ّدعاء ب�أ ّنك من �أتباع والد فاطمة الزهراءO؟ هذا ال
()1
ي�صح؛ علينا �أن نف ّكر يف �أحوالنا ،فلماذا �أقول لكم هذا الكالم؟
ّ

 -1خطابه لدى لقائه مع المنشدين وم ّداحي أهل البيت Rبمناسبة والدة
السيّدة فاطمة الزهراء 1370/10/5 Oهـ.ش [1992/6/5م]

الرابع
الفصل ّ

األرستقراطية
النزعة
ّ

أ -توضيح وضرورة الحذر

الشبان
الثوريين نسبةً إلى
الشبان
قيمة
ّ
ّ
ّ

الذين يلهثون وراء األرستقراطية والشهوات

أحب ال�ش ّبان الثور ّي�ي�ن املتد ّينني احلا�ضرين يف ك ّل �أرجاء
�إنيّ � ّ
البل ��د ،وهذا ه ��و واجبن ��ا� .إذ ال ميكننا من حيث القيم ��ة� ،أن نع َّد
ال�ش ّب ��ان الذين يق�ض ��ون �شبابهم وق ّوتهم وطاقته ��م ودوافعهم يف
�سبيل �أهداف النظام العليا ،وال�ش ّبان الذين يلهثون وراء ال�شهوات
واملظاهر الأر�ستقراطية و�أمثال ذلك ،على ح ّد �سواء� .أجل ،ف�إ ّنهم
جمي ًع ��ا من حيث احلقوق االجتماع ّي ��ة �سوا�سية ،ولك ّنهم من حيث
ال�شاب الذي يك� � ّد ،وي�سعى ،وينفق
املب ��ادئ ال ي�ستوون �أبدً ا .ف� ��إنّ
ّ
وقت ��ه ،وطاقت ��ه ،و�أحيا ًنا �أموال ��ه املتوا�ضعة -وهذا م ��ا هو موجود
ونتابع ��ه ونعرف ��ه -يف �سبيل الأه ��داف واجلهاد ،م ��ن الوا�ضح �أ ّنه
()1
كنت �أدعمهم ،و�س�أدعمهم � ً
أي�ضا.
يختلف عن غريه� .أنا دائ ًما ُ
ابتعاد المسؤولين عن نزعة األرستقراطية
الجمهورية
ضروريات نظام
من
ّ
ّ

للجمهور ّيةالإ�سالم ّية ُبعدان:اجلمهور ّيةمبعنىال�شعب[ال�شعب ّية]،
 -1في لقاء مع مسؤولي النظام 1395/3/25هـ.ش [2016/8/15م]

130

حياة الصالحين

والإ�سالم ّية مبعنى �أ ّنها قائمة على القيم وال�شريعة الإله ّية.
ال�صفة ال�شعب ّية معناها �أنّ ال�شعب له دور يف ت�شكيل هذا النظام
ويف تعيني وتن�صي ��ب م�س�ؤوليهً � .إذا ،ال�شعب ي�شعر بامل�س�ؤول ّية .وهم
�شعبي
[�أبناء ال�شعب] لي�س ��وا مبعزل عن هذه الأمور .النظام نظام ّ
جمهوري مبعنی �أنّ م�س�ؤويل النظام من ال�شعب وقريبون منه ،ولي�س
ّ
لديه ��م نزع ��ات �أر�ستقراطي ��ة �أو ُبع ٌد عن النا� ��س� ،أو عدم اكرتاث
بالنا� ��س �أو ا�ستهان ��ة به ��م .لقد ج� � ّرب �شعبنا لق ��رون طويلة طباع
الأر�ستقراطية واال�ستبداد والدكتاتور ّية يف احل ّكام غري ال�شرع ّيني
يف الب�ل�اد ،وال ميك ��ن �أن يكون عه ��د اجلمهور ّي ��ة الإ�سالم ّية كتلك
العهود� .إنّ معنى عهد اجلمهور ّية الإ�سالم ّية هو عهد �سيادة �أفراد
هم من ال�شعب وم ��ع ال�شعب ومنتخبون من قبل النا�س و�إىل جانب
النا�س ولهم �سلوك �شبيه ب�سلوك النا�س .هذا هو معنى اجلمهور ّية
وال�شعب ّي ��ة .ال�شعب ّي ��ة مبعنى االهتم ��ام بعقائد ال�شع ��ب ،وحيث ّيته،
وهو ّيته ،و�شخ�ص ّيته ،وكرامته؛ هذه خ�صائ�ص احلالة ال�شعب ّية(.)1
تحذير اإلمام{ للمسؤولين
الميل إلى العيش في القصور
حول
ِ

يف ال ُبعد الداخل � ّ�ي هو دفاع الإمام ون�صرته ودعمه للمحرومني
وامل�ست�ضعفني ،فق ��د كان يرف�ض التمييز والفروق ��ات االقت�صاد ّية
ً
رف�ض ��ا با ًتّا ،ويواجه النزع ��ة الأر�ستقراطية مبرارة ،وكان منا�ص ًرا
احلقيقي للكلمة .ولع ّل الدفاع
حقيق ًّيا للعدالة االجتماع ّي ��ة باملعنى
ّ
ع ��ن امل�ست�ضعفني من �أكرث املوا�ضيع التي تناولها الإمام يف كلماته،
وهذا من اخلط ��وط الب ّينة يف ر�ؤية الإمام ،وم ��ن الأ�صول امل�سلمة،
 -1في لقاء عا ّم مع أهالي جالوس ونوشهر 1388/7/15هـ.ش [2009/10/7م]

من مبادئ سياسة

اإلمام{

أرستقراطيين
عدم كون المسؤولين
ّ

يف ال�سيا�س ��ة الداخل ّي ��ة ،كانت مب ��ادئ الإمام{ ه ��ي � ...أن
يك ��ون احل ّكام وم ��ن مي�سكون بزمام الأم ��ور �شعب ّيني وبعيدين عن
 -1سورة إبراهيم ،جزء من اآلية .45
الخميني (ره)
 -2في مراسم إحياء الذكرى السادسة والعشرين لرحيل اإلمام
ّ
1394/3/14هـ.ش [2015/6/4م]

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

حي ��ث يدعو اجلمي ��ع �إىل العمل وب ��ذل اجلهد ال�ستئ�ص ��ال الفقر،
وال�سع ��ي مل�ساع ��دة املحروم�ي�ن لإنهاء حال ��ة احلرم ��ان ،وم�ساندة
املحرومني بك ّل ما بو�سعهم ،وكان من جانب �آخر يح ّذر امل�س�ؤولني من
التخ ّل ��ق ب�أخالق �أهل الق�صور والذي وردت الإ�شارة �إليه يف القر�آن
الك ��رمي � ً
��م فيِ َم َ�سا ِك ِن ا َّل ِذينَ َظ َل ُم��وا{( ،)1وكان
أي�ض ��اَ } :و َ�س َكن ُت ْ
ي�ؤكد مرا ًرا على االعتم ��اد والثقة بوفاء الطبقات ال�ضعيفة ،ويك ّرر
الق ��ول ب�أن �س ّكان الأك ��واخ والفقراء واملحرومني ه ��م الذين ملأوا
ال�ساحات على الرغم من حرمانهم من دون اعرتا�ض ،وهم الذين
يح�ض ��رون يف ميادين اخلطر .بينما الطبقات املرتفة هي �أكرث من
ربمها حني تقع احلوادث وتظهر امل�شاكل يف كثري
تبدي ا�ستياءها وت ّ
املتو�سطة واملحرومة
م ��ن الأحيان .لقد برزت ق�ض ّية وفاء الطبقات ّ
دوما ي�ؤ ّكد عليها .وكان ي�ش ّدد
من �أبناء ال�شعب يف ر�ؤية الإمام وكان ً
� ً
أي�ض ��ا على ا�ستخدام بيت املال ب�شكل �صحي ��ح ،وجت ّنب الإ�سراف.
وهذا بدوره �أح ��د اخلطوط الأ�سا�س ّية املتم ّثلة بالعدالة االجتماع ّية
ومنا�صرة املحروم�ي�ن واالبتعاد عن النزعة الأر�ستقراطية والنزوع
�إىل البذخ والكمال ّيات والعمل يف هذا االجتاه(.)2
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حث اإلمام{ المسؤولين على تجنّب األرستقراطية
ّ

من ��ذ بداية انت�صار الثورة كان الإمام ي�ص ّر على االعتماد على
ال�شرائح امل�ست�ضعفة ف ُيك� � ّرر ذلك و ُيو�صي به ،فالتعبري بـ «احلفاة
و�س ّكان الأكواخ» من العبارات التي تك ّررت كث ًريا يف كلمات الإمام.
وكان ُي�ص� � ّر عل ��ى امل�س�ؤول�ي�ن �أن ي�صلوا �إىل الطبق ��ات املحرومة.
و ُي�ص� � ّر على امل�س�ؤولني �أن يجتنبوا حي ��اة الأر�ستقراطية .كان هذا
م ��ن الو�صايا امله ّمة للإمام العظيم ،وعلين ��ا �أن ال نن�ساها� .إنّ �آفة
نظام يعتمد على �آراء النا�س و�إميان ال�شعب هي:
امل�س�ؤول ّي ��ة يف � ّأي ٍ
اخلا�صة والبحث عن
�أن يتح ّول امل�س�ؤولون �إىل التفكري برفاهيتهم
ّ
الرثوة وجتمي ��ع املال والهو�س باحلي ��اة الأر�ستقراطية وطرق هذا
الباب وذاك؛ فهذه هي الآفة العظمى .وقد ج ّنب الإمام نف�سه هذه
الآف ��ة ب�شكل تا ّم وكان ُيو�ص ��ي م�س�ؤويل البالد مرا ًرا ب�أن ال يتّجهوا
نحو حياة الق�صور والأر�ستقراطية ،و�أن ال ين�شغلوا بتكدي�س الرثوة
بل ب�إيجاد روابط قريبة مع ال�شعب(.)2
االجتماعية
جدا في مجال العدالة
التق ّدم البارز ًّ
ّ

نح ��ن قد حققنا تق ّد ًما جيدً ا خ�ل�ال ال�سنوات الـ � 37أو  38التي
الخميني (ره)
 -1في مراسم إحياء الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل اإلمام
ّ
1392/3/14هـ.ش [2013/6/4م].
الخميني (ره)
 -2في مراسم إحياء الذكرى الثانية والعشرين لرحيل اإلمام
ّ
1390/3/14هـ.ش [2011/6/4م]؛ لمزيد من االطّالع ،انظر ،في لقاء مع رئيس
الجمهوريّة وأعضاء الهيئة الوزاريّة 1390 /6/6هـ.ش [2011/8/28م].

كبقية الشعب
تمسك المسؤولين بالعيش
ضرورة
ّ
ّ

وهلل احلم ��د ف�أنت ��م� ،أع�ض ��اء احلكوم ��ة� ،أ�صح ��اب منا�ص ��ب
الدرجة الأوىل تت�صف ��ون بال�شعبية وتنتمون �إىل الطبقة املتو�سطة
يف املجتم ��ع وبعيدون ك ّل البعد عما يت�ص ��ف به املرتفون من غرور
وتك�ّب�رّ  ،بل �أنت ��م متوا�ضعون وتعي�ش ��ون كما يعي�ش �أبن ��اء ال�شعب،
وه ��ذه نعمة كبرية يجب احلفاظ عليها وترويجها .و�إذا كان هناك
من �سلك طري ًقا غري هذا و�ش ّذ عن هذا امل�سار فعليكم �أن تت�ص ّدوا
له وتق ّوموا فيه هذا االنحراف(.)2
الشعبي
التو ّقع من المسؤولين أن يحافظوا على الطابع
ّ

نق ��ول للم�س�ؤولني �إنّ �أ ّو َل ما �أنتظ ��ره منهم هو � اّأل ي�ضعفوا؛ و�أن
 -1في لقاء مع مختلف فئات الشعب 1395/5/11هـ.ش [2016/10/2م]
 -2في اجتما ٍع مع رئيس الجمهوريّة والهيئة الوزاريّة بمناسبة أسبوع الحكومة
1374/6/8هـ.ش [1995/8/30م]

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

م�ض ��ت منذ بداية الثورة� ...أحرزنا تق ّد ًما يف امل�سائل املتن ّوعة من
وجهة نظر الإ�سالم .من ناحية العدالة االجتماع ّية اختلفت الأمور
ب�ي�ن احلا�ض ��ر واملا�ضي ،كالفرق ب�ي�ن ال�سماء والأر� ��ض ،وبالطبع
ف� ��إنّ بيننا وبني تلك العدال ��ة الإ�سالمية املن�ش ��ودة م�سافة بعيدة.
للأ�سف ،ف� ��إنّ مظاهر النزعة الأر�ستقراطي ��ة والكمال ّيات وبع�ض
حاالت االنحراف حال ًّيا لي�ست بالقليلة يف �أو�ساط جمتمعنا ،ولكن
�إذا م ��ا قار ّن ��ا �أو�ضاعنا مبا كانت عليه قبل الث ��ورة �-أنتم ال�شباب
مل ت�شهدوه ��ا ،نحن الذين �شهدنا فرتة ما قبل الثورة -لوجدنا �أن
تق ��دم ال�شعب الإيرا ّ
إ�سالمي ه ��و تقد ٌم باهر باملقارنة
ين والبلد ال
ّ
مع ما كان عليه يف ذلك الوقت(.)1
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ال يتخ ّل ��وا عن االعتماد على اهلل تع ��اىل؛ فليعتمدوا على اهلل وعلى
ال�شعبي؛ وال ي�سقطوا يف فخ
هذا ال�شعب؛ ليحافظ ��وا على طابعهم
ّ
()1
الكمال ّيات الذي �سقط فيه بع�ض الأ�شخا�ص .
الشعب لشعا ِر االبتعاد عن األرستقراطية
محبة
ِ
ّ

لقد تع ّلق قلب ال�شعب بهذه ال�شعارات� ،إ ّنهم يح ّبونها� .إنّ �شعار
العدالة يجذب ال�شعب� ،شعار االبتعاد عن �صنع الوجاهات هو �شعار
مطل ��وب لل ّنا�س وج ّذاب� ،أو �شعار خدم ��ة النا�س� ،أو �شعار مقارعة
اال�ستكبار� ،أو �شعار ب�ساطة العي�ش� ،أو �شعار العمل وال�سعي وخدمة
ال ّنا� ��س ،هذه �أ�شي ��اء يح ّبها ال�شع ��ب ويريده ��ا� .إنّ جمتم ًعا وبلدً ا
و�شع ًبا واع ًيا �سيطلب هذه الأمور من م�س�ؤوليه :املطالبة بالعدالة،
املطالبة بالإن�صاف ،املطالبة باخلدمة ،املطالبة بالعالقة الوطيدة
مع ال�شعب ،املطالب ��ة بالدِّ ين ،وااللتزام بالقيم الدين ّية ،وااللتزام
بال�شرع .هذه �أمور يطلبها ال�شعب ويح ّبها(.)2
اإلداري
ضرورة منهجة بساطة الحياة في النظام
ّ

�إنّ «ال�سيا�س ��ة العا ّم ��ة للنظ ��ام الإداري» الت ��ي �أُب ِلغ ��ت لر�ؤ�ساء
ال�سلطات الثالث ،رئي�س جممع ت�شخي�ص م�صلحة النظام ورئي�س
الرضوي المط ّهر /1/1
 -1في االجتماع الكبير مع ز ّوار ومجاوِري الحرمِ
ّ
1386هـ.ش [2007/3/21م]
 -2في لقاء مع أعضاء الحكومة 1389/6/8هـ.ش [2010/8/30م]؛ لمزيد من
االطّالع ،انظر :رسالة بمناسبة المؤتمر الثاني للحركة الطلاّ ب ّية 1381/8/6هـ.ش
[2002/10/28م]؛ انظر أيضً ا :في مراسم إحياء الذكرى الثانية والعشرين لرحيل
الخميني (ره) 1390/3/14هـ.ش [2011/6/4م]؛ انظر أيضً ا :في اجتما ٍع
اإلمام
ّ
مع رئيس الجمهوريّة والهيئة الوزاريّة 1374/6/6هـ.ش [1995/9/28م].

صالحا
من المزايا األكثر
ً

عدم اللهاث وراء األرستقراطية
ُ

املهم هو �أن تبحثوا بني ه�ؤالء الأفراد ال�صاحلني وحت ّددوا
لكن ّ
مقام ��ا ن�ستطيع فيه �أنا و�أنت ��م االكتفاء باحل ّد
الأ�صل ��ح .هذا لي�س ً
الأدنى .اطلبوا احل ّد الأعلى وانتخبوا الأف�ضل.
من هو الأف�ضل� .إ ّنني ال �أبدي �أي ر�أي حول الأ�شخا�ص ولكن ث ّمة
م� ّؤ�شرات و�سمات .الأف�ضل هو الذي يفهم �آالم البلد ويعرف �أوجاع
ال ّنا� ��س ويكون م ّتحدً ا مع النا�س وقري ًب ��ا منهم وحم ًّبا لهم .ويكون
بعي ��دً ا عن الف�س ��اد وال ي�سع ��ى وراء الأر�ستقراطية لنف�س ��ه؛ �آفتنا
الكبرية هي الأر�ستقراطية والبذخ .ف�إذا كان امل�س�ؤول الفالين من
�أهل البذخ والأر�ستقراطي ��ة� ،سيدفع ال ّنا�س باتجّ اه الأر�ستقراطية
امل�ض ّي نحو �إ�صالح
والإ�س ��راف .حني قلنا� :إنّ هذا العام هو ع ��ام ِ
منوذج اال�ستهالك ،فمعنى ذلك �أنّ هذا العام هو العام الذي يق ّرر
فيه ال�شعب الإيرا ّ
ين مكافحة الإ�سراف .ال نقول بنحو قاطع ودفعة
واح ��دة ،وخالل �سنة واحدة �سوف ينتهي الإ�سراف؛ ال ،نحن �أكرث
واقع ّية من هذا ونعلم �أنّ هذه العمل يتط ّلب �سنوات متعاقبة وينبغي
العمل حتّى ن�صل �إىل هذه الثقافة .يجب البدء بهذه العمل ّية(.)2
 -1السياسات العا ّمة للنظام اإلداري 1389/1/31هـ.ش [2010/4/20م].
 -2في جمع من أهالي إقليم كردستان في ميدان آزادى سنندج 1388/2/22هـ.ش
[2009/7/13م].

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

عام �أركان الق ّوات امل�س ّلحة ،تعني ما يلي... :
االجتماعي ،ثقافة
 - 21منهج ��ة ال�ضم�ي�ر املهني ،االن�ضب ��اط
ّ
املراقب ��ة الذات ّية ،الأمان ��ة ،التوفري وتر�شي ��د اال�ستهالك ،ب�ساطة
العي�ش واحلفاظ على بيت املال(.)1
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فهذا يعني أنّهم ال يسعون وراء األرستقراطية

�إخ ��واين الأعزاء! �إذا ا�ستطعنا �أن نكون �صاحلني على امل�ستوى
أي�ضا حك ًما �صا ً
ال�شخ�ص � ّ�ي وكان حكمن ��ا � ً
حلا ف�إ ّنن ��ا ن�ستطيع ن�شر
الإ�ص�ل�اح يف �أرجاء الدنيا كا ّف ��ة ويف بلدنا قبل ك ّل الدول الأخرى.
إيجابي متع ّلق
لك ��ن �إذا مل نكن من ال�صاحلني فلن يتح ّقق � ّأي �أمر � ّ
علي
ب�أهدافنا ،وك ّل َمن �سی�سعى �سيكون �سعيه بال طائل .لذا وجب ّ
وعليكم �أن نكون م ��ن ال�صاحلني ،ف�إنّ ال�صالح لی�س �أم ًرا مع ّقدً ا،
بل معناه �أن نكون متد ّينني و�أتقياء وال نكذب وال نغتاب وال نحر�ص
على م ��ال الدنيا وال نكون م ��ن �أهل البذخ وال�شكل ّي ��ات والإ�سراف
واحلقد وال ن ّدعي كذ ًبا(.)1
ضرورة تجنّب المسؤولين
وحب اللهو
مرض الميل نحو الرفاهية
ّ

كذل ��ك يجب عل ��ى م�س� ��ؤويل النظام مب ��ن فيهم ن� � ّواب املجل�س
املحرتمني وامل�س�ؤولني التنفيذ ّي�ي�ن والق�ضائ ّيني �أن يكونوا على حذر
من م�ضاعفات الوباء ال ��ذي ي�شمل حال جميع العاملني يف الأنظمة
الطاغوت ّي ��ة وغ�ي�ر ال�شعب ّية فيبع ��دوا �أنف�سهم عن ه ��ذا الوباء بد ّقة
وح ��ذر �شديدين ،هذا الوباء هو مر�ض امليل نحو الرفاه ّية والرتف،
ه ��و مر�ض الد�سائ�س غ�ي�ر امل�شروعة والف�ساد امل ��ا ّ
إداري ،هو
يل وال ّ
مر�ض التكبرّ والبعد ع ��ن النا�س والالمباالة بحوائجهم ومطالبهم
 -1في لقاء مع المسؤولين والرسميّين في نظام الجمهوريّة اإلسالميّة ،عند أعتاب
السنويّة الحادية عشرة النتصار الثورة اإلسالم ّية اإليران ّية 1368 /11/9هـ.ش
[1990/2/8م].

ضرورة تالؤم سلوك المسؤولين
اإلسالمي
مع أهداف الثورة والنظام
ّ

�أنتم الذين جئتم �إىل هذا الإقليم ،رئي�س اجلمهور ّية والوزير �أنتم
مظهر نظامكم� .إنْ كان النظام �شعب ًّيا عا ًّما ،ف�أنتم � ً
أي�ضا �شعب ّيون� .إن
نف�سه
كان
ُ
النظام َ
نظام امل�ست�ضعفني ،فينبغي �أن يبدو هذا املو�ضو ُع ُ
جل ًّيا يف عملكم وكالمكم و�سلوكك ��م� .إنْ كان النظام نظام اجتناب
الرتف والبزخ فيج ��ب �أن تظهر هذه امليزة يف حياتكم� .أنتم َمظهر
النظ ��ام يف الإقليم ،لذا فامل�س�ألة الأوىل هي �أ ّنه ينبغي على املحافظ
�أن يتم ّت ��ع بتل ��ك الذهن ّية وال�ص ��ورة التي تتّ�صف به ��ا الثورة ونظام
اجلمهور ّي ��ة الإ�سالم ّية[ ،املوجودة] يف ذهن النا�س وذهني وذهنكم
�أنت ��م م�س�ؤولو النظام -و�أن يتج ّلى ذلك يف العمل وال�سلوك والنهجوحم ّل املعي�شة ومنط العي�ش والت�صرف واالنحياز واملواقف(.)2
الخميني(ره) 1370/3/13هـ.ش
 -1رسالة بمناسبة الذكرى السنويّة الثانية لرحيل اإلمام
ّ
[1991/8/4م]
 -2في لقاء مع ال��وزراء والمسؤولين في وزارات الدولة مسؤولي األقاليم
1368/11/1هـ.ش [1990/1/21م].

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

و�إرادته ��م وح�ضوره ��م ،ه ��و مر� ��ض التج ّمعات ال�سقيم ��ة وترجيح
الأه ��داف الفئو ّية على امل�صالح العا ّم ��ة وما �شابه ذلك� ،إنّ االبتالء
به ��ذه الأمرا�ض هو كالنمل الأبي�ض يوهن ويج ّوف قواعد و�أُ�س�س �أي
نظام ،وكذلك مر�ض االجن ��ذاب �إىل ال�سنن الطاغوت ّية والرغبة يف
�إحيائها وعدم االهتمام �أو االزدراء بالقيم الثور ّية والإ�سالم ّية الأمر
القلب وي�سلب الن�شاط واحلما�سة خلدمة النا�س الذين
ال ��ذي مييت َ
أرواحهم و�أموالهم يف �سبيل الثورة ،وي�صيبهم
ق ّدم ��وا -خمل�صنيَ � -
بالي�أ�س واحلزن(.)1
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الشيوعية
في األنظمة
ّ

ال�شرقي
النظام�ي�ن العامل َّيني النظ ��ام
مل ��اذا ال نعتمد �أمن ��وذج
َ
ّ
ال�شيوعي والنظام الغرب � ّ�ي الر�أ�سما ّ
يل؟ لأ ّنها كانت �أنظم ًة باطلة.
ّ
كانت الأنظمة ال�شيوع ّية �أنظم� � ًة م�ستب ّدة قامت على �أ�سا�س �شعار
حك ��م ال�شع ��ب؛ لك ّنها كان ��ت �أر�ستقراطية! مع �أ ّنه ��ا ت ّدعي معاداة
الأر�ستقراطية ،ل ّكنها عمل ًّيا كانت حكومات �أر�ستقراطية(.)1
الشيوعية
ادعاء العدالة في البلدان
ّ

مع وجود األرستقراطية لدى المسؤولين

ب�شكل م ��ن الأ�شكال
يف ك ّل البل ��دان الت ��ي حك َم ْته ��ا ال�شيوع ّي� � ُة ٍ
الث ��ورات �أو االنقالب ��ات -كان حم ��ور �شعاراته ��م ي ��دور ح ��ول(العدال ��ة) ،مع �أنّ واقعي َة حياتهم مل تك ��ن العدالة �أبدً ا ،بل كانت
متاما ،فجاءت جماعة با�سم العمال،
تعمل على العك�س من العدالة ً
ومل تكن �سوى الطبقة الأر�ستقراطية للأنظمة الطاغوت ّية ومل تكن
لتختل ��ف عنها �أبدً ا .كانت حياة قادة البلدان اال�شرتاكية على هذه
كنت قد وقف ��ت �إ ّبان رئا�ست ��ي للجمهور ّية عل ��ى �أو�ضاع
ال�شاكل ��ةُ .
الطبق ��ات ال�سفلى يف بع�ض البل ��دان ال�شيوع ّية ،فلم يكن هناك ما
يطل ��ق علي ��ه ا�سم العدال ��ة ومفهومها �أبدً ا� ،إذ كان ��ت هناك طبقة
�أر�ستقراطي ��ة جدي ��دة تعمل وف ًق ��ا ملوازينها احلزب ّي ��ة وال�سيا�س ّية
اخلا�ص ��ة بها ،وكانت تتم ّت ��ع بجميع الإمكانات يف ح�ي�ن كان �أبناء
ّ
ال�شعب يعي�شون يف ب�ؤ�س وفقر مدقع ،وقد كان هذا الو�ضع ي�شاهد
 -1في خطبة الجمعة في طهران 1379/2/23هـ.ش [2000/5/12م].

ب -أضرار األرستقراطية
البهلوي
أضرار أرستقراطية المسؤولين في العصر
ُ
ّ

املعي�شي
يف ح�ي�ن كان الفقر و�ضيق املعي�شة ،واجل ��وع وامل�ستوى
ّ
اخلناق على �أكرث ّية ال�شعب الإيرا ّ
َ
ين ،كان �إ�سراف
املتدنيّ  ،ي�ض ِّيق
ال�ش ��اه � ً
أ�سطوري وق�صوره هو و�أ�سرته ورجال
أي�ضا وترفه وعي�شه ال
ّ
البالط وقادته الع�سكر ّيني من جهة؛ و�سلب م�صادر الأ ّمة من ِقبل
ال�شركات الأجنب ّية والو�سط ��اء يف الداخل من جهة �أخرى ،ي�ض ّيق
َ
يوما بعد يوم �أكرث و�أكرث على هذا ال�شعب(.)2
اخلناق ً
األضرار الناجمة عن نشوة النزعة األرستقراطية

ثم ��ة نقط ��ة ب�ش� ��أن ه ��ذه احلق ��وق( )3والرواتب غ�ي�ر املن�صفة
والظامل ��ة من بيت املال -الأمر الذي �شاع اليوم بني النا�س وراحت
تتناق ��ل �أخباره -ف� ��إنّ هذا الت�ص� � ّرف عمل غري �شرع � ّ�ي وجرمية
وخيانة ملـُ ُث � ِ�ل الثورة الإ�سالم ّية و�أهدافها .م ��ن امل�ؤ ّكد �أ ّنه ح�صلت
يف املا�ض ��ي بع�ض ح ��االت الت�ساهل والتغافل الت ��ي يجب تداركها،
وال يك ��ون الأمر ب�أن نث�ي�ر ال�ضجيج وال�صخب يف ه ��ذا املجال ،ثم
 -1في لقاء مع أعضاء الهيئة الحكوم ّية 1384/6/8هـ.ش [2005/8/30م].
اني بمناسبة الذكرى العشرين النتصار الثورة اإلسالم ّية
 -2رسالة إلى الشعب اإلير ّ
1377/11/21هـ.ش [1999/2/10م].
 -3المعاشات النجومية التي ُجعلت لمجموعة من الموظفين في المصارف
والمؤسسات المالية وغيرها ...في العام .2016

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

حتى يف بلدانهم املتق ّدم ��ة .وعليه ف�إنّ هذا النوع من العدل �سوف
ال يكتب له الدوام ،و�سينحرف عن طريقه ويغدو ريا ًء وزي ًفا(.)1
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ننه ��ي املو�ضوع ب�شكل كامل ،ونرتك ��ه يف مطاوي الن�سيان ،بل ال بد
من متابعته ...ف�إ ّننا على اط�ل�اع على الآفات الناجمة عن الفقر،
ّ
ونخط ��ط لها ،ونعقد االجتماعات لأجلها ،ولك ��ن ،وك�أ ّننا ال نعرف
الأ�ض ��رار الناجتة عن ن�شوة النزعة الأر�ستقراطية ب�شكل �صحيح،
�إن ا�ست�ش ��رت ظاه ��رة الأر�ستقراطي ��ة والإ�سراف والب ��ذخ وثقافة
الكمالي ��ات يف املجتمع� ،ستتبعها هذه الق�ضاي ��ا ،و�سيبادر اجلميع
�إىل الله ��اث وراء لقم� � ٍة ت�شبعه ��م ،و�أن مي�ل��أوا بطونه ��م من املال
احلرام .يجب مواجهة هذه الظاهرة بحزم وج ّد ّية(.)1
ح�س ًن ��ا ،حال ًّي ��ا ُطرحت م�س�أل ��ة الرواتب العالي ��ة .حت ًما ينبغي
علين ��ا القول �إنّ اجلميع يعرفون ذلك ،تل ��ك ا�ستثناءاتٌ يف �أجهزة
الدولة؛ فال يظنّ �أنّ [اجلميع على هذا النحو] .الآن �إن كان الأمر
�شخ�ص� ،ألف
�شخ�صا ،مئ ��ة
ٍ
كذل ��ك ،ع�ش ��رة �أ�شخا�ص ،خم�س ��ون ً
�شخ�ص من امل�س�ؤولني احلكوم ّيني يرتكبون مثل هذا اخلط�أ ،فيجب
� اّأل يع ّمم ��وه على اجلميع� .إنّ الكثري م ��ن الأوامر ن�صدرها و�إذا مل
نتابعه ��ا ف�إ ّنه ��ا تدريج ًّيا �ست�ضع ��ف مع مرور الزم ��ن .ال تت�ص ّرفوا
بهذا ال�شكل .ا�سعوا ك ��ي ت�صبح هذه امل�س�ألة م�س�أل َة متابعة بك ّل ما
للكلمة من معنىّ ،
وليطلع عليها ال�شعب � ً
أي�ضا؛ لي�س �أغلب ما نقوله
يواج ��ه ب�س ��وء ا�ستغالل من ِقب ��ل �أكرث مدراء احلكوم ��ة� .إنمّ ا لدى
َ
ع ��دد معدود من مديرينا مع الأ�س ��ف يوجد مثل هذا الأمر ،ح�س ًنا
فلنواجهه(.)2
 -1في خطبة عيد الفطر 1395/4/16هـ.ش [2016/9/6م]
 -2في لقاء مع رئيس الجمهوريّة وأعضاء الهيئة الوزاريّة 1395/4/2ه��ـ.ش
[2016/6/22م]

أرستقراطية المسؤولين

ك�سب حم ّبة النا�س وثقتهم؟ يجب �أن يثق النا�س
كي ��ف تريدون َ
وان�صب
بن ��ا �أنا و�أنتم ،فاذا انحدرنا �ص ��وب ق�ضايانا ال�شخ�ص ّية،
ّ
رباق ��ة ورحنا نلهث
تفكرين ��ا على �أنف�سن ��ا ،وان�شغلن ��ا باملظاهر ال ّ
وراءه ��ا م ��ن دون �أن ن�ضع ح� � ًّدا مع ّي ًنا ملا ننفق م ��ن بيت املال فهل
�ستبق ��ى للنا� ��س ثقة بن ��ا؟ �أم �أنّ النا�س عمي ال يب�ص ��رون؟ �شعبنا
الإي ��را ّ
ين كان وال ي ��زال من �أذكى �شعوب العامل وق ��د �أ�صبح اليوم
بربك ��ة الثورة الإ�سالم ّية من �أذكى الأذكياء� .أ ّيها ال�سادة� ،أال يرى
هذا ال�شعب كيف نحيا؟
عندم ��ا كان �شباب حزب اهلل يذهبون للعمل يف جهاد [البناء]
�أو حر�س الثورة الإ�سالم ّية �أو الوزارة هذه �أو تلك ،و ُي�س�أل كم تريد
�أن يك ��ون راتبك ال�شهري؟ كان يجيب م�ستنك ًرا هذا الكالم ويقول
�أن ��ا مل �آت لأجل املال .وكان ��وا كث ًريا ما ي�ص ّرون على الواحد منهم
لكي ي�أخذ ق ��د ًرا من املال لزوجته و�أطفال ��ه وتي�سري �أمور معا�شه.
�أحت�سب ��ون �أن هذه �أ�سطورة؟ ف�إ ّنكم لو نقلت ��م هذا الكالم �إىل َمن
يعي�شون يف اخلارج غري ّ
مطلعني على و�ضعنا يف ال�سنني املن�صرمة
لظ ّنوا �أنّ هذا الأمر �أ�سطورة؟ لك ّنها حقيقة ح�صلت يف �إيران هذه
ب ��ل ويف طهران ويف هذه الوزارات بالذات .ومل حتدث هذه الأمور
م ّرة �أو م ّرتني ،فقد كان ع�ضو جمل�س ال�شورى يخجل �إذا �أُعطي له
راتب ��ه �أن ي�أخذه ،هكذا كان �أ�صدقا�ؤنا يف الدورة ا ُالوىل للنيابة يف
املجل�س يخجلون من قب�ض رواتبهم! كانوا يقولون �أن�أخذ �أجو ًرا؟!.
�أ ّيه ��ا الإخوة! �أن ��ا و�أنتم ن�أكل م ��ن هذا االحتياط � ّ�ي؛ ال تن�سوا،
فق ��د ّ
ال�شعب على هذا الأمر فال ينبغي �أن ننغم�س يف احلياة
اطلع
ُ

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

سبب فقدان ثقة الناس بهم
ُ
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املاد ّية مثل احليوان جن ّرت ونخزّن وندعو املحرومني من �ضروريات
العي�ش لينظروا �إلينا على �أ�سا�س �أ�سوة وقدوة لهم.
يف ه ��ذا ال�سبي ��ل ،يج ��ب علينا الرت ّف ��ع عن �أمور كث�ي�رة ال عن
املحرم ��ات فح�سب ،بل عن املح ّلالت � ً
أي�ضا� .أن ��ا ال �أ ّدعي �أن نكون
مثل النبي� Pأو �أمري امل�ؤمنني Qالذي كان تلميذه ،ف�إنّ الإن�سان
يرتع ��د فر ًقا حني يطال ��ع �سريتهم .فهذا �أم�ي�ر امل�ؤمنني قد �أ�صبح
زه ��ده م�ضر ًبا للأمث ��ال لدى امل�سلم�ي�ن وغريه ��م وعندما ي�صف
الد ْن َيا َو َ�ص َغ َّرهَ ا َ -و َ�أ ْه َو َن َها َوهَ َّو َن َها»(.)1
النبي  Pيقولَ « :ق ْد َح َق َّر ُّ
وق ��د ج ��ا�ؤوا ذات م� � ّرة �إىل النبي Pيف ُقب ��اء بطعامني �أحدهما
ع�س ��ل والآخر �شيء خليط مباء ،فقال�« :Pإين ال �أحرمهما لكني ال
�آكلهما جمي ًعا �إ ّما الع�سل و�إما املاء»؟ لكنهما مل يريدوا م ّنا هذا .ولو
طلب ��اه م ّنا لهلكنا فهل نطيق العي�ش هك ��ذا؟ �إذ من الوا�ضح �أن تلك
النف�س القد�س ّية امللكوت ّية �أمر �آخر :يقول الإمام امري امل�ؤمنني Q
أعلم النبي� Pأ ّنه �سي�أخذ منه
م ��ا م�ضمونه� :إنّ اهلل �سبحانه وتعاىل � َ
الدنيا ليبدله مبا هو �أحلى فذلك الأحلى يراه الأولياء ال �أنا وال �أنتم،
لكن يجب علينا موا�صلة ال�سري يف هذا الطريق والتقليل من نفقاتنا
وجتنب التبذير والرت ّفع وعدم االهتمام بكثري من �أمورنا اخلا�صة(.)2
األرستقراطي نقطة ضعف المسؤولين
النهج
ّ

ممن ��وع عل ��ى امل�س�ؤول�ي�ن الطم ��عِ .ا ّتب ��ا ُع امل�س�ؤول�ي�ن النه � َ�ج
الأر�ستقراط � ّ�ي يع� � ّد نقطة �ضع ��ف� .إذا كان الآخ ��رون يع ّدون هذا
 -1نهج البالغة ،الخطبة .109
 -2في لقاء مع المسؤولين والموظّفين الرسم ّيين في نظام الجمهوريّة اإلسالم ّية
اإليرانيّة 1370/5/23هـ.ش [1991/8/14م]

عدم خوف االستكبار
من اإلسالم الغارق في األرستقراطية
()2
�ام عبد ِة ال ��دوالر؛ ال يخ�شون من
�إ ّنه ��م ال يخاف ��ون من �إ�س�ل ِ
ا�سم
الإ�سالم الغ ��ارق يف الف�ساد والأر�ستقراطي ��ة؛ ال يخ�شون من ِ
الإ�سالم الذي ال امتداد وال نهائ ّية له يف العمل ويف ال�شعب ّية(.)3

عيبا أرستقراطية المسؤولين

�أعزّائ ��ي! �إنّ ما �أذكره الآن هو من بني العنا�صر املثبطة حلركة
املجتم ��ع باجت ��اه العدالة ،فاجتنب ��وا ظاه ��رة االر�ستقراطية التي
ت�ض ��رب ب�أطنابها ب�ي�ن كبار امل�س�ؤول�ي�ن يف الب�ل�اد ،ففيها عيبان،
وثانيهما �أدهى م ��ن �أولهما؛ العيب الأول فيها ،الإ�سراف .و�إ ّننا �إذ
نرى ح ّلية الرثاء فبمعنى اكت�ساب املرء لرثوته عن طريق احلالل،
َب ْي َد �أنّ العيب الآخر فيها هو الأ�سو�أ من �سابقه ،ويتم ّثل يف اختالقه
لثقاف ��ة �أخرى تفتح املي ��دان للتناف�س يف ك ّل �شيء ،وبطبيعة احلال
املهم يف ه ��ذا املجال ،وكذا االعالم
ف� ��إنّ لكب ��ار امل�س�ؤولني دورهم ّ
املرئي وال�سلوك الذي نتبعه �أنا و�أنتم.
 -1في لقاء مع جمع كبير من أهالي إقليم جيالن في محافظة رشت
1380/2/11هـ.ش [2001/5/1م]
 -2األعداء والمستكبرون.
 -3في لقاء مع المشاركين في المؤتمر العالمي ألساتذة جامعات العالم
اإلسالمي والصحوة اإلسالميّة 1391/9/21هـ.ش [2012/12/10م]
ّ

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

الزما للو�صول �إىل املنا�صب العالية يف البلد ،ف�إ ّنه يف النظام
الأمر ً
()1
إ�سالمي �أنه ال يع ّد �ضرورة وح�سب ،بل ُيع ّد نقطة �ضعف .
ال
ّ
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تناه ��ى �إىل �سمع ��ي ذات م� � ّرة� :أنّ �أح ��د الذين ت�ص� � ّدوا لوزارة
املع ��ادن -وال �أ�ص� � ّرح هنا يف � ّأي �سنة ت�ص ّدى في ��ه للوزارة -كان قد
جاء ب�أنواع الأحجار النفي�سة التي تزخر بها بالدنا وز ّين بها مبنى
وزارته ،فا�ستدعيته �إىل هنا و�س�ألته :لمِ َ فعلت هذا؟! ف�أجاب� :إذا ما
ح� � ّل الز ّوار الأجانب هن ��ا ،ووقعت �أعينهم عليها �إذ ذاك �سنح�صل
عل ��ى الزبائن! نا�شدتكم اهلل ،هل هذا منط ��ق جدير بالقبول؟! �إذ
نق ��وم با�سته�ل�اك ك ّل هذه النفقات ومللمة م ��ا يف مبنى الوزارة من
�أحج ��ار�-إن وجدت -واال�ستعا�ضة عنها ب�أحجار جديدة بغية ك�سب
الزبائ ��ن! بو�سعكم ن�صب لوح ��ة كبرية طولها � 5أمت ��ار وعر�ضها 3
�أمت ��ار يف ال�صالة الرئي�س ّي ��ة لبناية الوزارة لعر� ��ض �أنواع الأحجار
خمت�ص ��ون بعملية العر�ض -ومن ثم
ب�ش ��كل رائع وجميل -وهنالك
ّ
ت�صطحب ��ون كل زائر باحرتام مل�شاهدة هذه الأحجار ،فتكونون قد
عر�ضتموها للتف� � ّرج وال�ستقطاب الزبائن م ًعا ،وهذا �أف�ضل .فلي�س
منا�س ًبا التع ّلل من �أجل البهرجة! و�إنني �أرى �أنّ البهرجة والتزويق يف
حياتك ��م لو انعك�ست �إىل اخلارج �سيتخللها الإ�شكال الثاين� :إذ �إنها
ّ
�ستتمخ�ض عن ثقافة تدفع مبن هم حديثو عهد بالغنى وارتقوا �سلم
احلياة ت ًّوا نحو الإ�سراف يف الزرك�شة ،و�إذا ما ر�أوا �أقطاب النظام
يتهافتون بهذا املنحى �إذ ذاك �سيتهافتون �أ�سرع منكم ،وذلك لأ ّنكم
يف النهاية �ستالحظون �أ ّنكم متتلكون �أكرث من كثريين منهم .ولقد
�سبق يل �أن ق ّدمت و�صاياي بهذا ال�ش�أن للإخوة الأعزاء.
خ�ل�ال الأ�شهر القليلة املن�صرمة و�صلني تقريران كل على حدة
عيني بكل ما للكلمة من معنى؛
من بو�شهر و�أ�صفهان �سلبا النوم من ّ
لأنهما يتع ّلق ��ان بالدوائر احلكوم ّية .فالتقرير الوارد من �أ�صفهان:
يدور حول حم ّلة ال�س ّد ،وهو مظهر لله ّوة والفجوة العميقة الفا�صلة
بني الو�ضع املعا�شي الذي عليه الطبقات الفقرية وبني حياة الكوادر

اإلسالمي المزمنة
األرستقراطية أحد آالم العالم
ّ

أهم هذه
يع ��اين الع ��امل ال
إ�سالمي اليوم من �آالم مزمن ��ة .لع ّل � ّ
ّ
الآالم الع�ش ��رة .... :التبع ّي ��ة ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّي ��ة ،الإ�سراف
والأر�ستقراطية والغرور يف مقابل الفقر واجلوع واملذ ّلة(.)2
األرستقراطية :سبب االبتعاد عن ذكر الله

�أحيا ًن ��ا يقرتب الإن�س ��ان يف حياته ال�شخ�ص ّية عل ��ى �إثر املـِحن
وال�شدائ ��د وامل�صائب؛ ويف حيات ��ه العا ّمة من خالل الأحداث التي
ت� ��ؤ ّدي �إىل التغي�ي�ر مث ��ل التح� � ّرك العام نح ��و اجله ��اد �أو الإنفاق
 -1في لقاء مع رئيس الجمهوريّة وأعضاء الحكومة 1380/6/5هـ.ش [2001/8/27م ]
 -2رسالة إلى ح ّجاج بيت الله الحرام 1380/12/23هـ.ش [2000/3/13م]

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

احلكوم ّي ��ة .فلق ��د �ش ّيدوا دُو ًرا وفي�ّل�ااّ ت هن ��اك -و�إن كان من ِق َبل
احلكومي قام مبثل هذه الأعمال
القط ��اع اخلا�صَ ،ب ْي َد �أنّ القط ��اع
ّ
� ً
أي�ض ��ا� -إىل جوار �أنا�س تعوزهم احلياة الب�سيطة ،ويفتقرون للقمة
اخلب ��ز الت ��ي ت�س ّد جوعهم ،ث ��م �إنهم و�ضعوا بواب ��ة ملنع من يحاول
العبور �إىل اجلانب الآخر! ويف �إحدى اجلزر التابعة لبو�شهر ح�صل
م ��ا هو على غرار ذل ��ك � ً
احلكومي! �إنّ هذا
أي�ضا ومن ِق َبل القط ��اع
ّ
رف�ضا باتًّا ،ومل �أكن على علم به ،ولو كنت قد ّ
مرفو�ض ً
اطلعت على
ن ّيتهم ب�إقامة مث ��ل هذه الإن�شاءات يف �أ�صفهان وبو�شهر لكتبت �إىل
املحاف ��ظ �أو الوزير امل�س� ��ؤول� ،أو خلاطبته �شفه ًيا :م�ؤ ِّك ��دًا له �أ ّنهم
ال ح ��ق لهم يف القيام مبث ��ل هذا العمل على الرغ ��م من عدم ن ّيتي
ّ
التدخل يف العمل التنفيذي .على �أي حال ،فقد �أقدموا على عملهم
()1
هذا و�ش ّيدوا البناء وفرغوا منه ،فكان له بالغ الت�أثري !
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�أو م�ساع ��دة املحتاج�ي�ن ،م ��ن عام � ِ�ل ِّ
الذك ��ر ،و�أحيا ًن ��ا من خالل
اال�ست�س�ل�ام للنزوات والغرق يف الن�ش ��وة والأر�ستقراطية والرتف،
يبتعد عنه(.)1
أخالق اإلنسان تتأث ّر بالنزعة األرستقراطية

أمنوذجا وقدو ًة يف اجتناب
�أح ��د الأماكن التي ميكنها �أن تكون � ً
الإ�سراف ،مدينتكم و�إقليمكم .طب ًعا نحن نعر�ض هذا بني قو�سني؛
فه ��ذه نزعة طبيع ّية لدى هذا ال�شعب� ،شرط �أن ال تفر�ض عر�ض ّي ُة
نف�سه ��ا .الأر�ستقراطية مثل الوباء و�أينما ح َّل ي�ؤ ّثر
الأر�ستقراطية َ
امل�ستح�سنة واملرغوب ��ة و ُي�ضعفها �شي ًئا
على الكث�ي�ر من النزع ��ات
َ
ف�شي ًئ ��ا وق ��د يزيلها .يجب علين ��ا نحن ال�شعب الإي ��را ّ
ين �أن ال نقع
�أ�سرى للأر�ستقراطية(.)2
تعرض اإلنسان للشلل
ّ

من خالل الميل نحو الترف والبهرجة

والتب�صر ال ميك ��ن �أن ُتغلب
القل ��وب املليئ ��ة بالإميان واملعرف ��ة
ّ
و ُت�صاب بالرعب �أبدًا .كي ُي�صاب الإن�سان بالرعب و ُيغلب وي�ست�سلم
ويخ�ضع ،يجب �أ ّو اًل �إيجاد ّ
ال�شك يف قلبه .ال ترد هذه ال�شكوك دائ ًما
م ��ن طريق العق ��ل؛ �أحيا ًنا ترد من طريق اجل�س ��م � ً
أي�ضا .الرغبات
والأه ��واء اجل�سمان ّي ��ة ،الرغبة بامل ��ال -الت ��ي وردت يف ال�صحيفة
ال�سجاد ّية()3؛ يف ذلك الدع ��اء الذي يقر�أه الكثريون من �شبابنا يف
ّ
 -1رسالة إلى االجتماع الوطني للصالة 1380/6/15هـ.ش [2001/9/6م]
 -2في اجتماع كبير مع أهالي يزد 1386/10/12هـ.ش [2008/1/2م]
 -3الصحيفة الس ّجاديّة ،الدعاء  ،27دعاء أهل الثغور.

بالشكليات طريق ال نهاية له
التع ّلق
ّ

�أحيا ًن ��ا يدخ ��ل الإن�سان �ساح ًة وهو طاه ٌر لك ّن ��ه قد ال يخرج من
هن ��اك طاه ًرا ال �سمح اهلل .احلوافز املاد ّي ��ة ج ّذابة وخطرية .املال
�ش ��يء خطري يا �أعزائ ��ي! الحظوا �أنّ الإم ��ام ال�سجاد Qيف دعاء
�أه ��ل الثغور م ��ن ال�صحيفة ال�سجادية حيث يدع ��و للجنود وحرا�س
 -1م.ن.
 -2في لقاء جمع كبير من أف��راد الحرس ال��ث��وري1381/6/24 ،ه����ـ.ش
[2002/9/15م]

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

يدب التفكري باملال
�أ ّيام اجلبهةِّ :
«وح�صنْ ثغو َر امل�سلمني»( .)1لرمبا ّ
ري للفتن ��ة .و�إنّ حب اجلاه واملن�صب
الفت ��ون �إىل القلوب  -املال مث ٌ
والدع ��ة والرف ��اه والبهرج ��ة من الأم ��ور التي تولج ال�ش � َّ�ك يف قلب
الإن�سان وعقله عرب بدن الإن�سان و�شهواته ،فاحذروها.
�إنن ��ي ال �أدع ��و �أحدً ا للتح ّل ��ي بالزهد العلوي ،فه ��و �أرفع من �أن
رمت التنويه �إليه يف البداية من �أنّ هذه
نتح ّدث عنه -وال �أن�سى ما ُ
الت�شبيهات التي �ساقتها الأخوات العزيزات ت�ؤذيني يف واقع الأمر،
فدعوه ��ا وال ت�ش ّبه ��وا �أمثايل به� ��ؤالء العظام اخلالدي ��ن يف امللك
وامللك ��وت ،ونحن ،واحلمد هلل ،مع عدم ر�ضان ��ا بهذه الت�شبيهات،
نرى �أنّ ذكرها لي�س �صا ً
يتم الت�شبيه ب�أمري
حلا من الأ�سا�س ،حيث ّ
امل�ؤمن�ي�ن �أو نب ��ي الإ�سالم الأك ��رم -Pلك ّنني �أدع ��و للقناعة ،و�أن
فحب
ال ت�سمح ��وا للمطام ��ع واملطامح �أن تباغتك ��م و�أن حتذروها؛ ّ
الدعة والراحة والرفاه �أمو ٌر ترتك �أث ًرا �سي ًئا على الإن�سان الذي ال
يدركها للوهلة الأوىل� ،إذ �إ ّنها ترتك �أثرها تدريج ًّيا ،ف�إذا بالإن�سان
يحاول احلركة والعروج لك ّنه مل يعد قاد ًرا(.)2
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أن�سهم َ
املال ال َفتون» .الفتون مبعنى ال�شيء الذي يت�سبب يف الفتنة.
� ِ
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وه ��و تعبري ا�ستخدم يف هذا الدع ��اء للمال فقط «املال ال َفتون» املال
دوما الفتن ��ة يف املجال االجتماعي .فالأ�سو�أ
ف ّت ��ان( .)1الفتنة ال تعني ً
حب املال وحياة
منها الفتنة يف قلب الإن�سان� .إذا فتحتم للقلب طريقَ ّ
()2
حد معني .
ال�شكل ّيات واجلاه واجلالل وما �إىل ذلك فلن يقف عند ٍّ
خطر إيجاد طبقة أرستقراطية
اإلسالمي
في المجتمع
ّ

�أن ��ا و�أنتم ال زلنا �أولئك الطلبة الذين كنا قبل الثورة ،فالبع�ض
منك ��م كان مع ّل ًم ��ا �أو طال ًبا جامع ًّيا �أو من �أه ��ل املنرب �أو من طلبة
العل ��وم الدين ّية ،هكذا ك ّنا ،فما بالنا الآن وجتري عندنا احلفالت
والأعرا� ��س كما جت ��ري عند الأعي ��ان؟ وما بال بيوتن ��ا قد �صارت
كبي ��وت املرتف�ي�ن وملاذا ح�ي�ن من�ش ��ي يف ال�ش ��ارع من�ش ��ي كم�شية
املرتف�ي�ن؟ ح�س ًنا فمن هم املرتفون؟ �أ َو يكف ��ي فار ًقا بيننا وبينهم
�أنن ��ا �أطلقن ��ا لحِ ان ��ا وه ��م حلقوها؟ ال ي ��ا �سادة ،فنح ��ن قد نكون
مرتف�ي�ن � ً
إ�سالمي مرتف
أي�ض ��ا .واهلل قد يوجد يف هذا املجتم ��ع ال
ّ
� ً
أي�ضا .وعندئذ نخ�شى من الآي ��ة الكرمية القائلةَ }:و�إِ َذا �أَ َر ْد َنا َ�أن
ُّن ْه ِل َ
��ك َق ْر َي ًة َ�أ َم ْر َنا ُمترْ َ ِفي َه��ا َف َف َ�س ُقوا ِفي َه��ا َف َح َّق َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل
()4
()3
َفدَ َّم ْر َناهَ ا َت ْد ِم ًريا{ فعاقب ُة الرتف الف�سق � ً
أي�ضا .
 -1الصحيفة الس ّجاديّة ،الدعاء  ،27دعاء أهل الثغور.
 -2في أ ّول لقاء مع ن ّواب المجلس الثامن 1387/3/2هـ.ش [2008/5/22م]
 -3سورة اإلسراء ،آلية .16
 -4في لقاء مع المسؤولين والموظّفين الرسم ّيين في نظام الجمهوريّة اإلسالم ّية
اإليرانيّة 1370/5/23هـ.ش [1991/8/14م]

تأثير بالء األرستقراطية على جسم المجتمع

ج -عوامل ترويج األرستقراطية
ممارسة المسؤولين لحياة األرستقراطية
يروج لثقافة األرستقراطية
ّ

عل ��ى امل�س�ؤول�ي�ن يف النظ ��ام الإ�سالم � ّ�ي �أن ال يتخ ��ذ �سلو ُكه ��م
وممار�ساته ��م طاب َع البذخ والبهرج ��ة ،والأدهى من ذلك �أن تتّ�سم
ب ��ه حياتهم بحيث يتح ّول ذلك �إىل ثقاف ��ة ،وهذه املرحلة تفوق من
حيث اخلطورة املرحلة التي ت�سبقها �أو ال تق ّل عنها على �أق ّل تقدير؛
فل ��و فر�ضنا �أنّ �أحد كب ��ار امل�س�ؤولني وم ��ن ذوي املنا�صب العليا يف
احلك ��م الإ�سالم � ّ�ي �سلك �سبيل الب ��ذخ يف حياته وطغ ��ت البهرجة
 -1في لقاء مع فئات الشعب المختلفة1395/5/11 ،هـ.ش [2016/8/1م]
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ّ

يج ��ب مواجهة النزعة الأر�ستقراطي ��ة؛ �إ ّنها من الباليا احلا ّلة
على البلد .ف�إن �سادت هذه النزعة يف قمم املجتمع ،ف�سرت�شح �إىل
القاع ��دة � ً
أي�ضا ،وعندها �ستالحظون �أنّ الأ�س ��رة الفالن ّية التي ال
معي�شي منا�سب� ،إذا ما �أرادت تزويج ابنها �أو ابنتها �أو
بو�ضع
ٍّ
تتمتع ٍ
�أرادت دعوة �ضيوف �إليها� ،ست�ضطر �إىل الت�شبه بالأثرياء والنمط
أر�ستقراطي .ف�إن تب ّدلت النزعة الأر�ستقراطية �إىل ثقافة ،يكون
ال
ّ
هذا هو الناجت .ولذا ال ب ّد من مواجهة هذه النزعة ومنعها ،ويجب
�أن تك ��ون �أفع ��ال امل�س�ؤولني و�أقوالهم و�إر�شاداته ��م و�أوامرهم على
ال�ض ّد م ��ن ظاهرة الأر�ستقراطي ��ة هذه ،ف�إّن الإ�س�ل�ام �ض ّد هذه
النزعة � ً
أي�ضا(.)1
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على حم ّل �سكنه �أو حم� � ّل عمله� ،أو طبيعة حياته العائل ّية� ،أو كيفية
خروجا عن
تزويج الأبناء -املهر واجلهاز -وما �شابه ذلك ّ
مما ُيع ّد ً
النهج الإ�سالم � ّ�ي� ،إذ ذاك يتح ّول هذا الت�ص ��رف �إىل ثقافة تلفت
�أنظار الآخرين نحوها فيتع ّلمون منه ،وحينها ترتفع مع ّدالت املهور
وي�صعب الزواج فتتع ّقد احلي ��اة ،وهكذا ت�سري �آثار هذا الت�صرف
يف ثنايا املجتمع �شي ًئا ف�شي ًئا� ،سواء على املدى البعيد �أو القريب� .إنّ
�أه � ّ�م ما ير ّكز عليه �أمري امل�ؤمنني Qهو :على احلاكم �أن ال يتخذ
من احلكومة و�سيل ًة لالعتيا�ش وجني العوائد املالية وجمع الرثوات،
ي�صب ج ّل
وعلي ��ه �أن يع َّدها م�س�ؤول ّية وعب ًئا ملق ��ى على عاتقه ،و�أن ّ
اهتمامه على البلوغ بهذا العبء �إىل الغاية املرج ّوة(.)1
ونموذجا يحتذى
ضرورة عدم جعل حياة الترف أُسوةً
ً

�إىل جان ��ب ذلك ينبغي �إظهار عيوب حي ��اة الرتف والزخارف
والبه ��ارج التافهة ،وعدم الرتوي ��ج لها ،بل ال ب ّد من الق�ضاء عليها
إيجابي ،فقد يكون هناك من يهوى حياة الرتف،
وع ّدها �أم ًرا غري � ّ
علي �أن �أعمل عل ��ى ترويج هواه؟! � ًإذا ،علينا
� اّإل �أنّ ه ��ذا ال يفر�ض َّ
�أن نق� � ّوي يف الفقري �شعور الع ّف ��ة ومناعة الطبع وعزّة النف�س ،و�أن
الغني على الأخذ بيد الفقري ،و�أن ال ن�صنع من حياة الرتف
ّ
ن�شجع ّ
()2
ومنوذجا يحتذى .
�أُ�سو ًة
ً
 -1في خطبة صالة الجمعة في طهران 1379/9/25هـ.ش [2000/11/15م]؛
لمزيد من االطالع ،انظر :في لقاء مع مسؤولي النظام في الجمهوريّة اإلسالم ّية
اإليرانيّة 1390/5/16هـ.ش [2011/11/7م]
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 1383/9/11هـ.ش
 -2في لقاء مع رئيس ومديري ّ
[2004/1/1م].

تأث ّر المجتمع والناس

�أحيا ًن ��ا فيم ��ا بيننا وبني ر ّبنا تكون لنا حياتن ��ا املرتفة واملفعمة
حراما فهي ح ��رام ،و�إن كانت مكروهة فهي
بالرخ ��اء ،ف� ��إن كانت ً
مكروهة ،و�إن كانت مباح ًة فهي مباحة .ولكن �أحيا ًنا نقوم ب�إظهار
هذا ال�ت�رف على مر�أى من �أعني النا�س ،وه ��ذا ال ميكن ت�صنيفه
�ضم ��ن املباح واملكروه ،بل هو احلرام بعينه؛ لأنّ فيه �إ�شاعة ثقافة
ال�ت�رف والبذخ بني َم ��نْ هم دوننا ه ��ذا � اًأول ،وثان ًي ��ا :فيه ت�شجيع
ي�صح لنا ت�شجيع النا�س على الرتف.
لعا ّمة النا�س على الرتف ،وال ّ
فق ��د يكون يف املجتم ��ع �أثرياء يقومون بتبذي ��ر �أموالهم ـ وهو عمل
يخ�صه ��م و�إن كان �س ّي ًئ ��ا ـ � اّإل �أنّ تبذيرن ��ا كم�س�ؤول�ي�ن لي�س تبذي ًرا
ّ
اخلا�ص� ،إنمّ ا هو تبذير لبيت مال امل�سلمني ،هذا �أ ّو اًل ،وثان ًيا:
ملالنا
ّ
�إنّ تبذيرنا يع ّد عاملاً
م�شج ًعا للآخرين على التبذير ،ف�إنّ «النا�س
ّ
على دي ��ن ملوكهم»( .)1مل ��وك هنا لي�ست مبعنى املل ��وك ،فنحن ال
نقول لدينا ملوك ،امللوك هم �أنتم؛ والنا�س على ديننا.
ق ��ر�أت يف �أحد [كتب] التاريخ �أ ّنه عندما �أ�صبح الوليد بن عبد
املل ��ك خليف ًة وكان مول ًعا بجمع ال�ث�روة واملجوهرات والتحف� ،أخذ
النا� ��س يف الزقاق وال�س ��وق يتح ّدثون فيما بينهم ح ��ول �شراء وبيع
الثياب والأقم�شة والأحجار الكرمية وغري ذلك من الأ�شياء الثمينة،
وحينم ��ا �أ�صب ��ح بعده �سليمان ب ��ن عبد امللك خليف� � ًة كان اهتمامه
من�ص ًّب ��ا على العمارة وبناء الق�صور ،فذكر امل�ؤرخ �أنّ النا�س �أخذوا
يتحدثون حول البناء والعمارة واقتناء الأرا�ضي وتو�سيع الدور حتى
انتهيت من بناء
وه ��م يف امل�ساجد ،فيقول �أحدهم� :أ ّيها ال�س ّيد! هل
َ
 -1كشف الغ ّمة في معرفة األئ ّمة (ط .القديمة) ،ج ،2ص.21

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

ألرستقراطيتهم
بإظهار المسؤولين
ّ
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البيت الفال ّ
ين �أو الأر�ض
بعت َ
منزلك؟ يقول الآخر� :أيها ال�س ّيد! هل َ
الفالن ّية؟ يقول �آخر� :أيها ال�س ّيد! هل �أ�ضفت تلك الغرفتني؟ �أ�صبح
كالمهم ك ّله من هذا القبيل .بعد هذين اخلليفتَني جاء عمر بن عبد
العزيز وكان عابدًا .يقول امل�ؤ ِّر ُخ �إنّ النا�س يف الزقاق وال�سوق كانوا
يتح ّدثون فيما بينهم فيقول �أحدهم� :أيها ال�س ّيد! هل قر�أت ح ًّقا يوم
يت تلك الركعتني؟ وبنا ًء
�شهر رجب؟ يقول الآخر :هل �أ ّد َ
�أم�س دعا َء ِ
على ذلك ف�إنّ �سلوكياتن ��ا ترتك �آثا ًرا تلقائ ّية على النا�س� .إنّ حياة
الزهد �شيء جميل للغاية(.)1
التطور؛ اصطناع البديل الكاذب
ّ
المزيف عن األرستقراطية
والنموذج
ّ

�إنّ الغرب خالل عقود اليقظة الإ�سالمية وال �س ّيما يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،بع ��د �أن ُمني بهزائ ��م متالحقة من �إي ��ران و�أفغان�ستان
حت ��ى العراق ولبنان وفل�سطني ،والآن م ��ن م�صر وتون�س وغريها،
�سع ��ى بعد ف�شل ��ه يف نه ��ج حماربة الإ�س�ل�ام واللج ��وء �إىل العنف
العلن ��ي� ،إىل نه ��ج �آخ ��ر وهو ا�صطن ��اع البديل ال ��كاذب والنموذج
إرهاب املع ��ادي للإن�سان ّية اً
بدل عن العمل ّيات
املز ّي ��ف ،كي يجعل ال َ
والتحج ��ر والعن ��ف ب � اً
�دل عن
اال�ست�شهاد ّي ��ة[ ،ويجع ��ل التع�ص ��ب
ّ
والقبلي اً
بدل عن
والتع�صب القوم � ّ�ي
التوج ��ه الإ�سالمي واجلهاد،
ّ
ّ
ّ
إ�سالمي واالنتماء �إىل الأ ّمة الإ�سالم ّية ،ويجعل
ال�شعور باالنتماء ال
ّ
التغ� � ّرب والتبعية االقت�صاد ّي ��ة والثقافية اً
بدل ع ��ن التط ّور القائم
بدل عن ال ِعلم ّية ،واملداهنة اً
على �أ�سا�س اال�ستقالل ،والعلمان ّية اً
بدل
ع ��ن العقالن ّية ،والف�ساد والفو�ضى اً
بدل عن احلرية ،والدكتاتورية
 -1في لقاء مع أعضاء الهيئة الوزاريّة 1384/6/8هـ.ش [2005/8/30م]
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خط� ��أُ البع�ض الذي ��ن يت�ص� � ّورون �أنّ الظاه َر املر ّت ��ب يجب �أن
يكون تو� ًأما مع الأر�ستقراطية والإ�سراف؛ كلاّ  .فمع اللبا�س املر ّقع
والق ��دمي ميكن �أن يك ��ون [املرء] مر ّت ًبا ومتم ّي ��زً ا .لبا�س النبي P
كان مر ّق ًعا وقد ًميا؛ لكنّ لبا�سه ور�أ�سه ووجهه كان مم ّيزًا(.)2
التذرع بالقضايا األمنية
تجنب
ّ

الشكلية
من أجل اإلجراءات
ّ

�أحيا ًن ��ا ت�صلني م ��ن بع�ض الأماك ��ن تقاري ُر خمزي ��ة ويف بع�ض
الأحي ��ان ين ��دى له ��ا اجلب�ي�ن ،فراعوه ��ا� .أنا �أ�س� ��أل مل ��اذا ك ّل هذه
ال�سيارات الفخم ��ة املتطورة الراقية؟ يقولون :ب�سبب وجود خماطر
�أمنية؟! �أية خماطر؟! .تعالوا �أ ّيها ال�سادة الأع�ضاء يف جمل�س الأمن
الوطني ،وابحثوا يف الأمر ،وتدار�سوه ف�إن ا�ستدعى الأمر �أن � ّ
أتدخل
ّ
ف�أخ�ب�روين لأتدخلّ � .أي و�ضع هذا ال ��ذي نراه؟ ما لنا جند ع�شرات
ال�سيارات من خمتلف الألوان مركون ًة �أمام الوزارات قد ُو�ضعت كلها
يف خدمة امل�س�ؤولني من دون ح�ساب وال كتاب ،فمن �أو�صاكم بهذا.
ال�سيا�سي
العقائدي
لقد و�صلني تقري ًرا ب� ��أنّ �أحد طلبة الق�سم
ّ
ّ
 -1في خطبة صالة الجمعة في طهران 1390/11/14هـ.ش [2012/2/3م]
 -2في خطبة صالة الجمعة في طهران 1379/2/23هـ.ش [2000/7/13م]
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ّ

با�س ��م حفظ الأم ��ن والنظام] ،وال ��روح اال�ستهالك ّي ��ة وااللت�صاق
بالأه ��داف الدنيو ّية التافهة والبذخ با�سم التنمية والرقي ،والفقر
والتخ ّلف با�سم الزهد واملعنو ّية(.)1
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يف �أحد الأجهزة لديه �سيارة �شخ�ص ّية ومع ذلك فهو ي�ستفيد � ً
أي�ضا
من �سي ��ارة الدولة ،فكتبت له� :إنّ ذلك لي� ��س من ح ّقك .ف�أجابني
ب� ��أنّ هذا �أمر عادي ل ��دى اجلميع .هذا ال�س ّيد لدي ��ه �س ّيارة ،وهي
الزمة له؛ كذل ��ك لزوجته �سيارة وال يجب �أن ت�ستخدم زوجته هذه
ال�سيارة! عجيب! ما هذا الكالم؟
ف�أن ��ا �أعل ��ن الآن وقد كتبته من قب ��ل� :إنّ االنتفاع م ��ن �إمكانات
الدول ��ة ال يجوز ما دام ال�شخ�ص ميتل ��ك �إمكانات �شخ�ص ّية مثلها.
ف� ��إذا كان لدى البع�ض �سيارة فلي�ستق ّل �سيارت ��ه ولي� ِأت �إىل الوزارة
وحم ّل عمله .فلماذا ت�ستخدم �سيارة الدولة؟ واهلل لوال مالمة النا�س
والتو�صيات الأمن ّية ال�ستفدتُ من �سيارة «بيكان» يف تن ّقالتي.
اكتف ��وا بقدر م ��ا متليه ال�ضرورة وراعوا احل ��دود فهذه الأمور
تباعد بيننا وبني النا�س ،وبينهم وبني الروحانيني ،فهم �إنمّ ا كربوا
يف �أع�ي�ن النا�س و�أحبوهم لأنه ��م وجدوهم �أتقياء ورعني ال يبالون
بالدني ��ا .من دون التقوى والورع والإعرا�ض عن الدنيا ال تبقى ث ّمة
حمبة لهم يف قلوب النا�س .النا�س ال يجاملون �أحدً ا كما �إنّ اهلل ال
يجامل �أحدً ا كذلك.
وق ��د ك ّررت القول مرا ًرا ب� ��أنّ اهلل تعاىل قال عن بني �إ�سرائيل
()1
يف �آي ��ات ع ّدة من القر�آن الكرميَ } :و َف َّ�ض ْل َناهُ ْم َع َلى ا ْل َعالمَ ِ َ
ني{
ولع ��ل هذه العبارة وردت ثالث �أو �أربع م ّرات .وبنو �إ�سرائيل ه�ؤالء
الذ َّل ُة
��م ِّ
�أنف�سه ��م يقول �سبحانه وتعاىل عنه ��م } َو ُ�ض ِر َبتْ َع َل ْي ِه ُ
َوالمْ َ ْ�س َك َن ُ
الل{( .)2مل ��اذا؟ لأنّ �سلوكهم هو
��ة َو َب���آ ُ�ؤ ْو ْا ِب َغ َ�ض ٍب ِّمنَ هَّ ِ
الذي قاده ��م �إىل ذلك� .أحت�سب ��ون �أنّ اهلل تربطه بي وبكم قرابة
 -1سورة الجاثية ،اآلية .16
 -2سورة البقرة ،اآلية .61

د) فوائد مواجهة األرستقراطية
تجنّب المسؤولين األرستقراطية
هو التمهيد لتق ّدم البالد

ل ��و ابتُلين ��ا نح ��ن م�س�ؤولو البل ��د -وال �س ّيم ��ا ما يتع ّل ��ق بنا نحن
امل�س�ؤول�ي�ن -مبحوري ��ة الذات والتك�ّب رّ والعجب ،ف�إنن ��ا �س ُن َك ّب على
مناخرن ��ا .ه ��ذا هو العامل وهذه ه ��ي ال�س ّنة الإله ّية .ف�ل�ا ينبغي �أن
ن�سعى لنحظى باملحبوب ّية ومتاع الدنيا ،ولنيل احلياة الأر�ستقراطية
واحل�ص ��ول عل ��ى الكمال ّيات .علينا -نح ��ن امل�س�ؤول�ي�ن� -أن ن�صون
�أنف�سنا كما �صان هذا الرجل اجلليل نف�سه .ف�إذا �أخط�أنا هنا �سنكون
م�صدا ًقا لتلك الآية ال�شريفةَ } :و�أَ َح ُّلو ْا َق ْو َم ُه ْم َدا َر ا ْل َب َوا ِرَ .ج َهن ََّم
 -1في لقا ٍء مع المسؤولين والموظّفين الرسم ّيين في نظام الجمهوريّة اإلسالم ّية
اإليرانيّة 1370/5/23هـ.ش [..........

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

�أم حت�سب ��ون �أن ب�ي�ن اهلل واجلمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة وبين ��ه وب�ي�ن
ه� ��ؤالء القوم رابطة قربى؟ �أنا و�أنت ��م الذين يجب �أن نعينّ �أنّ هذه
اجلمهور ّية �إ�سالم ّية �أو غري �إ�سالم ّية فذلك يتع ّلق ب�سلوكنا نحن.
الكثريون فهموا ،طب ًعا ،هذا املعنى ومل�سوه [واقتلعوا هذه الأمور
وجذوره ��ا من نفو�سهم] ه�ؤالء لي�سوا بقالئل بل هم موجودون بني
العلم ��اء وغريهم ويحيون يف غاي ��ة الب�ساطة ومل ينقادوا لو�ساو�س
النف�س .وهم جمع لي�س بقليل لكنهم ال ي�شكلون الأكرثية طب ًعا .بل
ه ��م جمموعة ال ي�ستهان بها مل ت�ستهوها هذه الأمور ويعي�شون كما
كان ��وا قبل الثورة ويف بداي ��ة انت�صارها .هذا هو ال�صحيحً � .إذا �إنّ
والواقعي(.)1
ما يجلب حم ّبة النا�س وثقتهم هو التعبري ال�صادق
ّ
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��را ُرة{ � .إنّ التو ّق ��ف عل ��ى طري ��ق التق ّدم
َي ْ�ص َل ْو َن َه��ا َو ِبئ َ
ْ���س ا ْل َق َ
ممنوعٌ ،والعجب واالنبهار بالذات ممنوع .والغفلة ممنوعة ،والنزعة
الأر�ستقراطي ��ة ممنوع ��ة ،وال�سع ��ي وراء املل ��ذات ممن ��وع .وكذلك
الرغبة يف نيل زخارف الدنيا ،كل ذلك ممنو ٌع على امل�س�ؤولني ،فمع
ه ��ذه املمنوعات ميكننا �أن ن�ص ��ل �إىل الق ّمة� .إ ّننا ن�سري على ال�سفح
ومل ن�صل �إىل الق ّمة بعد؛ وتف�صلنا عنها م�سافة(.)2
()1

بساطة العيش من شروط تحقّ ق العدالة

العدالة مب ��د�أٌ وحاجة حتم ّية .العدال ��ة ال تن�سجم وال ت�صح مع
ت�صح مع املجامالت؛ �أ ّو اًل تتط ّلب
اال�ستجداء والرج ��اء؛ العدالة ال ّ
احلتمي ��ة ،ثان ًي ��ا تتط ّلب االرتب ��اط بال�شعب ،ثال ًث ��ا تتط ّلب ب�ساطة
العي� ��ش واملعرفة بحال ال�شعب ،والأهم م ��ن ذلك ك ّله� ،إ ّنها تتط ّلب
بناء النف�س(.)3
بساطة عيش المسؤولين تجلب ثقة الشعب بهم

�إننا ن�ؤ ّكد دائ ًما على امل�س�ؤولني �أن يعي�شوا بب�ساطة؛ كي يربهنوا
املادي واحل�صول على الغنى
للمواطنني �أ ّنهم ال ي�سعون �إىل الك�سب ّ
والرثاء ،فه ��ذا يجلب ثقتهم ويزرع الأمل يف قلوبه ��م� .إنّ ثمة بو ًنا
�شا�س ًعا بني ه ��ذا امل�س�ؤول الذي يق�ضي ف�ت�رة م�س�ؤول ّيته الق�صرية
�ادي ونهب الأم ��وال واملخ�ص�صات من هنا
يف ت�أم�ي�ن م�ستقبله امل � ّ
 -1سورة إبراهيم /اآليتان  28و.29
الخميني 1391/3/14هـ.ش [2012/6/3م]
 -2في مراسم سنويّة رحيل اإلمام
ّ
 -3في لقاء مع المسؤولين والموظّفين الرسم ّيين في نظام الجمهوريّة اإلسالم ّية
اإليرانيّة 1385/3/29هـ.ش [2006/6/19م]
{

بساطة عيش المسؤولين
من أسباب رضى الله تعالى والشعب

توجهك ��م(ُ )2من�ص ًّب ��ا على العدال ��ة .ال تتخ ّلوا ع ��ن م�س�ألة
كان ّ
العدال ��ة؛ تابع ��وا ق�ض ّي ��ة العدال ��ة هذه؛ وكذل ��ك ق�ض ّي ��ة مكافحة
الف�ساد ،ودعم الطبقات ال�ضعيفة ،والب�ساطة يف العي�ش ،واالهتمام
باملناط ��ق البعيدة والنائي ��ة ،واالهتمام مب�ش ��اكل النا�س املختلفة.
هذه مب ��ادئ �إذا روعيت وجرى الإ�صرار عليها ف�سوف تر�ضي اهلل
وتر�ضي ال�شعب عن �أي م�س�ؤول و�أي نظام ،تابعوا هذه الأمور(.)3

 -1في لقاء مع أهالي كرمسار 1385/8/21هـ.ش [2006/11/12م]
 -2الحكومة التاسعة.
 -3في لقاء مع أعضاء الهيئة الوزاريّة 1388/6/18هـ.ش [2009/9/9م]

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

وهن ��اك .رمبا ا�ستط ��اع حت�سني م�ستقبل ��ه املا ّ
يل وحيات ��ه املاد ّية،
وذلك امل�س�ؤول الذي ال يفكر يف �أثناء مدة م�س�ؤول ّيته ال يف نف�سه وال
يف حياته ال�شخ�صية� .إنّ هناك فر ًقا كب ًريا بني االثنني.
�إنّ كل من يت�س ّلم وزارة �أو رئا�سة �أو �إدارة يف العامل اليوم ي�ضع
ويتو�سل لذلك بك ّل
عل ��ى ر�أ�س �أولويات ��ه و�أهدافه ت�أمني م�ستقبل ��هّ ،
الط ��رق والأ�سالي ��ب -حت ��ى ولو كان ��ت قانونية يف الظاه ��ر -ف�إذا
تنح ��ى عن من�صبه يف الغد �أ�صبحت له �أ�سه� � ٌم يف هذه ال�شركة �أو
ّ
تل ��ك امل� ّؤ�س�سة اال�سثتمار ّية .نح ��ن ال يروق لنا يف نظام اجلمهور ّية
الإ�سالم ّية �أن يكون م�س�ؤولونا على هذه ال�شاكلة(.)1
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عدم الميل نحو األرستقراطية

� اّإل �أنّ احلكوم ��ة الإ�سالم ّية التي ميكنه ��ا تلبية �أهداف ال�شعب
الإي ��را ّ
ين وثورت ��ه العظيمة ،هي الت ��ي تخلو من الر�ش ��وة والف�ساد
إداري واملح�سوب ّي ��ات ،واال�ستخف ��اف بالعم ��ل و�إهم ��ال النا� ��س،
ال ّ
مما هو
وامليل �إىل الأر�ستقراطية وتبذير بيت املال� ،إىل غري ذلك ّ
�روري للحكومة الإ�سالم ّية .وجميع ذلك موجود يف تعاليم �أمري
�ض � ّ
امل�ؤمنني Qيف نهج البالغة(.)1
االبتعاد عن األرستقراطية
اإلسالمي
من صفات المسؤولين في النظام
ّ

تتج ّل ��ى �شعب ّيتن ��ا يف �أ ّنن ��ا اليوم �شع � ٌ�ب ال ن�شعر مب�ساف ��ة بيننا
وب�ي�ن م�س�ؤويل البلد .ه ��ذه نعم ٌة كبرية .الي ��وم �إذا التقى �أح ٌد من
فرق بينهما.
ال�شع ��ب برئي�س جمهور ّية هذا البلد ال ي�شع ��ر بوجود ٍ
ربمّ ا ميكنني القول �إنّ تلك احلالة الأر�ستقراطية والذروة الكاذبة
للطبق ��ات ال وجود لها يف ك ّل حكوماتن ��ا التي عرفتُها حتّى الآن يف
اجلمهور ّي ��ة الإ�سالم ّية .الوزراء جز ٌء م ��ن هذا ال�شعب نف�سه وهم
ع ��اد ًة من عا ّمة ال�شعب .فهم مل ينح ��دروا من �أ�سرة �أر�ستقراطية
والتخ�ص� ��ص ّ
واالطالع،
ويت�س ّلم ��وا ال ��وزارة .م ��ن �أجل امل�س�ؤول ّي ��ة
ّ
دخلوا اجلامعات �أو تخ ّرج ��وا من العمل الفال ّ
ين و�أ�صبحوا وزراء.
وعندما يرتكون هذا العمل �سيعودون �إىل عملهم ال�سابق.
تنح ��ى �أح ُد وزراء زماننا عن ال ��وزارة .بعد �أ�سبوع
قبل َ
عامني ّ
 -1في خطبة صالة الجمعة ،طهران 1384/5/28هـ.ش [2005/8/19م]

البعد عن األرستقراطية
ُ

شعبيا
عالمةٌ على كون النائب
ًّ

يحاول ال�سادة وال�سيدات النواب �أن يبقوا �شعب ّيني جماهري ّيني.
ولي�ست احلالة ال�شعب ّية جمرد �أن يذهب املرء مر ًة يف ك ّل فرتة �إىل
�ضروري ج ��دً ا� ،إذ ينبغي الذهاب
م ��كان االنتخابات .ذلك طب ًع ��ا
ّ
واللق ��اء باجلماه�ي�ر وتف ّقدهم وعدم االنقطاع عنه ��م .ال ّ
�شك يف
هذا .لكن هذا لي�س ك ّل �شيء .نحن يف اجلمهور ّية الإ�سالم ّية يجب
�أن ال ن�ساع ��د عل ��ى �إيجاد طبقة جدي ��دة �أر�ستقراطية .يجب �أن ال
ن�سمح بهذا ال�شيء .وه ��ذا ال يح�صل ب�إ�صدار الد�ساتري والأحكام
والقرارات� ،إمنا يح�صل بالقلوب والإميان والدافع(.)2
 -1في لقاء مع أئ ّمة الجمعة في أنحاء البالد 1369/3/7
 -2في أ ّول لقاء مع ن ّواب المجلس الثامن 1387/3/2هـ.ش [2008/5/22م]

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

أجل�س عيا َله فوق دراجت ��ه النار ّية وا�صطحبهم معه �إىل
م ��ن ذلك � َ
�ص�ل�اة اجلمعة! �أي �إنّ �ش�أنه االجتماعي مل يكن ي�سمح له بامتالك
�سيارة بيكان ُيج ِل�س زوجته فيها وي�أخذها �إىل �صالة اجلمعة .هذا
مهم ج ًّدا.
�أم ٌر ّ
يف �أجه ��زة الدني ��ا الأخرى ،الوزي ��ر� ،إ ّما هو وزي ��ر� ،أو مطرود
ومع ��دوم .الوزي ��ر ،ي�أتي من عائل ��ة �أر�ستقراطية وي�صب ��ح وزي ًرا.
يف املا�ض ��ي ،كان الأمر كذلك يف �إي ��ران .كان وزراء ورجال العهد
�وي غال ًب ��ا الباقني من العهد القاج � ّ
البهل � ّ
�اري .كان العهد قد تغيرّ
ُ
ولك ��نّ ه� ��ؤالء كانوا �أبن ��اء �أولئ ��ك� .أي �إنّ الباقني م ��ن �أ َ�سر العهد
البهلوي � ً
أي�ضا(.)1
القاجاري ،كانت ب�أيديهم زمام الأمور يف العهد
ّ
ّ
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المعنوي للمسؤولين
الصفاء
ّ

يحول دون االتجاه نحو األرستقراطية

�إذا �أ�شرق ��ت قل ��وب احل� � ّكام واملم�سك�ي�ن بزم ��ام الأم ��ور بنور
املعرفة ،فل ��ن يغدو ال�ت�رف وال�شكل ّيات والإ�س ��راف واملتع الكثرية
و�صفة الآمر الناهي والتكبرّ واال�ستكبار جز ًءا من اللوازم احلتم ّية
ملـَ ��ن مي�سك بزمام الأمور .من معجزات ذل ��ك العظيم(� )1أ ّنه وجد
اخلا�صة و� ً
أي�ضا يف ذل ��ك اجلهاز الذي ا�ستحدثه ،جت ّلي
يف حيات ��ه
ّ
نور املعرفة واحلقيقة(.)2
ضرورة تجنّب النظر إلى المسؤولية كفريسة
الخاصة
من أجل الوصول إلى الثروة واالمتيازات
ّ

ا�س َت ْ�ش َع َر َّ
  الط َم َع»(،)3
«وق��ال علي��ه ال�س�لام� :أَ ْز َرىِ   ب َنف ِْ�س ِه َم ِن ْ
مالزما للطمع .ا�ست�شع َر؛
�صاحب الطم� � َع وكان
نف�سه من
ً
َ
�أي ح ّق ��ر َ
م ��ا ّدة ا�ست�شع َر م ��ن ِ�شعارِّ .
ال�شع ��ار هو غري ذل ��ك املعنى املعروف
أ�صلي �آخر وهو
بيننا والذي هو مبعنى ال َع َلم والعالمة ،بل له معنى � ّ
«اللبا� ��س الداخل � ّ�ي الذي يلت�صق بالبدن» مقاب ��ل الدثار وهو لبا�س
فوق � ّ�ي ،اللبا�س الذي يلب�سه الإن�سان كي يتد ّف� ��أ ،مثلاً افرت�ضوا �أ ّنه
الزينة ،واملعطف ،فذلك هو الدثارِّ .
ال�شعار يعني ذلك اللبا�س الذي
 -1اإلمام الراحل (ره)
 -2في خطبة الجمعة ،طهران 1368/4/23هـ.ش [1989/6/14م]
 -3نهج البالغة ،الحكمة .2

 -1نهج البالغة ،الرسالة  ،6ص .366
 -2المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

يلت�ص ��ق بالبدن مثل قمي�ص الإن�سان ،ما حتت قمي�ص الإن�سان ،ما
حتت البنطال .ا�ست�شعر يعني ا�صطحب ال�شيء معه دائ ًما .ف�إنّ من
يالزم الطمع يح ّقر نف�سه .ال تدعوا الطمع ي�سيطر عليكم.
...طب ًع ��ا �إنّ جمموعة امل�س�ؤول�ي�ن يف جهاز النظام هي جمموعة
طاه ��رة؛ يف ك ّل ال ��دورات كان ��وا عل ��ى ه ��ذا النحو؛ ه ��ي جمموعة
تراق � ُ�ب نف�سها؛ ال نري ��د املبالغة يف القول ،لك ّنه ��ا جمموعة تراقب
نف�سه ��ا؛ الطمع موجود �أحيا ًنا؛ كما كان الطمع موجودًا � ً
أي�ضا لدى
املجموع ��ة ما حت ��ت �أمري امل�ؤمن�ي�ن .Qقال �أم�ي�ر امل�ؤمننيQ
للأ�شعث بن قي�س العب ��ارة املعروفة�« :إِ َّن َع َم َل َ
��ك َل ْي َ�س َل َك ِب ُط ْع َم ٍة
 فيِ ع ُن ِق َك �أَ َما َن ٌة»(� )1إنّ هذا العمل الذي �أوكلناك به لي�س طعمة
َو َل ِك َنّهُ ُ
ل ��ك -طب ًعا مادة طعمة تختلف عن ما ّدة الطمع؛ يعني ال نخلط بني
عمل ما يف الدولة
الطعمة والطمع -لكن �أن يقبل الإن�سان م�س�ؤولية ٍ
وهدف ��ه منه جمع مال الدنيا ومناله ��ا؛ فتلك هي الطعمة .يقول �إنّ
عملك -هذا العمل ال ��ذي �أوكلناك به ،هذه امل�س�ؤول ّية التي ك ّلفناك
به ��ا -لي�ست طعمة� ،إ ّنها م�س�ؤول ّي ��ة يف عنقك؛ يجب �أن تراقبها� .إنّ
الطم ��ع ،بالن�سبة �إلينا نح ��ن امل�س�ؤولني هو �أنّ العم ��ل الذي و�ضعوه
على عاتقنا ،هذا العم ��ل الذي جعلناه و�سيل ًة جلمع الرثوة وحتقيق
غاياتن ��ا الدنيو ّية ومال الدنيا ومنالها؛ هذا هو الطمع املق�صود من
«ا�ست َْ�ش َع َر َّ
  الط َم َع»(� )2أي الطمع الذي يح ّقر هذا الإن�سان وي�ص ّغره؛
ْ
الإن�س ��ان �أ�سم ��ى م ��ن هذا ال ��كالم .يقول ال�شاع ��ر العرب � ّ�ي« :و َك ْم
وا�سترَ َ َّق ْت ُف ُ�ض ُ
الر َج ِال»؛ �إنّ لف�ضالت
ول ال � ِّ�ر ْز ِق َ�أ ْع َن َاق ِّ
َد َّق ْت َو َر َّقت ْ
احلياة والنفقات غ�ي�ر ال�ضرور ّية -بتعبرينا ال�شائع -يعني الإنفاق
الزائ ��د الذي ي�س ّمى «ف�ضول الرزق» ث�ل�اث خ�صائ�صَ :د َّق ْت َو َر َّقت
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وا�سترَ َ َّق ْت؛ �أي �إنّ الإن�سان متى ما �سعى وراء ف�ضول الرزق � ًإذا يكون
ْ
()1
اً
وا�سترَ َ َّق ْت ُف ُ�ض ُ
الر َج ِال» .
الر ْز ِق �أَ ْع َن َاق ِّ
ول ِّ
مثال لـ «و َك ْم َد َّق ْت َو َر َّقت ْ
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ضرورة أن يكون متو ّلو القيادة
بعيدين عن األرستقراطية

طب ًعا �إنّ ب�ساطة العي� ��ش جميلة ج ًّدا ،نحن � ً
أي�ضا ال نرى خالف
ذل ��ك ل ��دى الأخوة؛ �أ ّما �أن ��ا (هذا العبد) فال �أ�ص� � ّر على َمن يعمل
معن ��ا -بح�سب قولكم املـُع ّينني -و�أقول له :يتحتّم عليكم �أن تعي�شوا
بحالة الزه ��د؛ كلاّ � ،إنمَّ ا احلي ��اة العاد ّية .نع ��م� ،إن كانوا يعي�شون
حي ��اة ال�شكل ّيات ف�أنا �أذ ّكره ��م .هنالك ح ٌّد بني حياة الزهد وحياة
الو�سطي :لتكن حياتهم عاد ّية ،وال حياة �شكل ّيات
ال�شكل ّيات هو احل ّد
ّ
و�أر�ستقراطية ،وال ذلك النحو من حياة الزهد� .إذا عا�ش �أح ٌد على
هذا النحو ال اعرتا�ض لنا عليه .وال ن�ص ّر عليه �أن يحيا حياة الزهد
لأ ّنن ��ا ع ّين ��اه يف من�صبه .طب ًعا �إن كان �أح ٌد يع ��رف �أنّ املـُع َّينني من
قبلنا يحيون حيا ًة �أر�ستقراطية فليخربنا لنقوم مبا يلزم(.)2
مكافحة األرستقراطية من خالل صياغة الثقافة

�إن ال�س� ��ؤال املث ��ار هن ��ا يتح ّدث ع ��ن ظاه ��رة الأر�ستقراطية،
وه ��و �س�ؤال وجيه ج ��دً ا؛ و�إذا كان مثل هذا ال�س� ��ؤال وهذه املطالب
ت ��راود �أذهان ال�شباب الطلب ��ة ف�إنيّ �أ�شكر اهلل تع ��اىل من �أعماق
قلبيِ .اعلموا �أنّ النزعة الأر�ستقراطية لي�ست بال�شيء الذي ميكن
معاجلته بالقانون واملحاك ��م واال�ستجواب �أو ما �شابه ذلك ،و�إنمّ ا
 -1في لقاء رئيس الجمهوريّة والوزراء في الحكومة 1395/4/2هـ.ش [2016/7/12م]
 -2في الر ّد على أسئلة طلاّ ب جامعة الشهيد بهشتي1382/2/22هـ.ش [2003/5/12م]

تعليم االبتعاد عن الحياة األرستقراطية
سن الطفولة والشباب
منذ
ّ

�أن ��ا ه ��ذا العبد احلق�ي�ر ،حت ّدث � ُ�ت �أحيا ًن ��ا عن �إ�ص�ل�اح منط
الإنف ��اق ...لك ��نّ من ��ط �إنفاقنا مل يت � ّ�م �إ�صالحه بع ��د؛ نحن ننفق
بطريق ��ة �س ّيئة� ...إ�صالح منط الإنف ��اق .هذا ما يجب �أن نذ ّكر به
 -1في اإلجابة عن أسئلة الطالب في جامعة شريف للتكنولوجيا 1378/9/1هـ.ش
[1999/11/22م]

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

الق�ضية �أ�صعب من هذا بكثري� .إ ّنها من جملة الق�ضايا التي يجب �أن
ترف�ضها الأج ��واء العا ّمة وامل�شاعر ال�شعب ّية والإرادة اجلماهري ّية،
�أو بتعبري �أو�ضح من قبل عموم الثقافة اجلماهريية �إىل �أن ُتعالج.
ومن جملة املمار�سات التي يحر�ص عليها الأ�شخا�ص الذين مييلون
�إىل من ��ط احلي ��اة الأر�ستقراطي ��ة وتهفو قلوبه ��م �إىل هذا النمط
م ��ن احلياة يف امل�أكل وامللب�س والعي� ��ش وال�سلوك ،وب�شكل بعيد عن
حي ��اة متو�سط النا� ��س ،هو �أ ّنهم يحاولون الإيح ��اء �إىل النا�س ب�أنّ
ه ��ذا النوع من العي� ��ش �صحيح و ُيع� � ّد قيمة وف�ضيل ��ة ،مثلما كانت
علي ��ه احلال قبل الثورة؛ فقبل الثورة على الرغم من �أنّ امل�س�ؤولني
احلكوم ّيني كانوا يبالغ ��ون يف الت�شريفات والظهور مبظاهر اجلاه
واجلالل والأ ّبهة والتكرب والتفرعن والثياب الفاخرة ،كان عدد من
ع ��وام النا�س يزدادون بهم �إعجا ًبا؛ و�سب ��ب ذلك هو �أنهم �صاغوا
ثقاف ��ة ال�شع ��ب على ه ��ذه ال�شاكلة! �أ ّم ��ا يف مرحلة ما بع ��د الثورة
فق ��د انعك�ست الق�ضية؛ وله ��ذا فحتى الذين كان ��وا يحملون نزعة
التوجه
�أر�ستقراطية �أخذوا يتج ّنبون الظهور بتلك املظاهر خمافة ّ
تدريجا عك�س الق�ضية(.)1
ال�شعبي العا ّم� ،أ ّما اليوم فيحاولون
ً
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[الأبنا َء] منذ �سنّ الطفولة واحلداثة وال�شباب .التد ّين؛ فال تنمية
يف ظ ّل الأر�ستقراطية؛ ال َ
حل ْق ِنهم باحلياة الأر�ستقراطية(.)1
ضرورة توجيه المجلس
االجتماعية ومكافحة األرستقراطية
نحو العدالة
ّ

إ�سالمي مبكانة مه ّمة
مهم ج ًّدا؛ يتمتّع جمل�س ال�شورى ال
املجل�س ّ
ّ
ج ًّدا؛ ملاذا؟ لأنّ املجل� ��س ير�سم �س ّكة حت ّرك احلكومة .انظروا �إىل
احلكومات كقطا ٍر يجب �أن ي�سري على �س ّكة واحدة؛ جمل�س ال�شورى
توجه املجل�س يف
الإ�سالم � ّ�ي جتاو َز هذه ال�س ّك ��ة بقوانين ��ه� ... ،إذا ّ
االقت�صادي،
�سبيل رفاهية ال�شعب ،العدال ��ة االجتماع ّية ،االنفتاح
ّ
التكنولوجي ،ع� �زّة الأ ّمة وا�ستقالل الأ ّمة،
التق� � ّدم العلمي ،التق ّدم
ّ
�سيوجه �س ّكته نحو ه ��ذه الأه ��داف؛ �إذا كان املجل�س مرعو ًبا
ف�إ ّن ��ه ّ
من الغ ��رب ،مرعو ًبا م ��ن �أمريكا ،ي�سع ��ى لت�سليط وهيمن ��ة الت ّيار
�سيوجه �س ّكت ��ه نحو هذه اجله ��ات؛ و�سيج ّر
الأر�ستقراط � ّ�ي ،ف�إ ّن ��ه ّ
البالد �إىل الب�ؤ�س(.)2
معالجة األرستقراطية يكون
التوجهات السليمة
من خالل الترويج الفكري وإشاعة
ّ

�أعتق ��د �أن الأر�ستقراطي ��ة ُتع� � ّد �آف� � ًة بالن�سب ��ة �إىل الب�ل�اد،
و�أر�ستقراطي ��ة امل�س�ؤول�ي�ن �آف ��ة م�ضاعف ��ة؛ و�سب ��ب ذل ��ك ه ��و �أن
الأر�ستقراط ّي�ي�ن �إذا كان ��وا ينفقون من �أمواله ��م بغ�ض النظر عن
 -1في لقاء مع المعلِّمين والثقاف ّيين 1378/2/13هـ.ش [2016/5/2م]
 -2في لقاء مع أهالي أذربيجان الشرقيّة 1394/11/28هـ.ش [2016/2/13م]

بية المناهضة لبقاء األرستقراطية
ّ
مهمة الحركة الطلاّ ّ

ه ��ذه هي ت�صوراتي ونظرتي للحرك ��ة الطالبية :حركة معادية
لال�ستكب ��ار� ،ض ّد الف�س ��اد� ،ض ّد الأر�ستقراطي ��ة� ،ض ّد هيمنة امليل
�إىل الرتف وقول ال ��زور ،و�ضد امليول االنحراف ّية .هذه هي �سمات
احلركة الطالب ّية.
...اجتن ��اب احلال ��ة الأر�ستقراطية ظاهرة كان ��ت م�شهودة يف
ثورتنا ،وقد حاول البع�ض حلحلتها تدريج ًيا .لهذه الق�ضية ت�أثريها
يف ق�ضايان ��ا االقت�صاد ّية والنف�س ّية .النـزع ��ة الأر�ستقراطية كانت
قيمة �سلب ّية يف الثورة �أي �إنّ الأ�شخا�ص وعلى �شتى امل�ستويات كانوا
يتج ّنبون ب�ش� � ّدة �أن ُين�سبوا �إىل الأر�ستقراطية �أو �أن ُتالحظ عليهم
�أم ��ور تع ّد من ممي ��زات النـزع ��ة الأر�ستقراطي ��ة .م�س�ؤولو البالد
بالدرجة الأوىل ملتزمون بهذه احلالة ويجب �أن يكونوا كذلك .لكنّ
ه ��ذه احلالة �ضعفت �شي ًئ ��ا ف�شي ًئا .واليوم ع ��اد حل�سن ّ
احلظ وهلل
احلمد ت ّيار مناه�ضة النـزعة الأر�ستقراطية واعتبارها قيمة �سلب ّية،
 -1في اإلجابة عن أسئلة الطالب في جامعة شريف للتكنولوجيا 1378/9/1هـ.ش
[1999/11/22م]

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

حاللها وحرامها ويتظاهرون مبظاهر الأر�ستقراطية والأ ّبهة فذلك
يقع على عاتقهم� .أ ّما �إذا تظاهر امل�س�ؤولون مبظاهر الأر�ستقراطية
وكان ��وا ينفقون م ��ن �أموال ال�شعب فه ��ذا لي�س ماله ��م� .إنّ ظاهرة
الأر�ستقراطي ��ة ميك ��ن معاجلتها من خ�ل�ال امل�شاع ��ر العا ّمة ومن
التوجهات ال�سليمة،
خالل الكتابات واخلطب ،ومن خ�ل�ال �إ�شاعة ّ
وحتويله ��ا �إىل ثقافة عا ّم ��ة� ،إذ ال ميكن معاجلة مثل هذه الظاهرة
اخلا�صة ،واال�ستجواب وما �شابه ذلك(.)1
ال�سلب ّية باملحاكم
ّ
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مبعن ��ى �أنّ احلكومة وم�س�ؤوليه ��ا �شعب ّيون وب�سيط ��ون يف معي�شتهم
وهذه فر�صة ج ّيدة ج ًّدا ،وهي نعمة كبرية وواحد من املعايري(.)1

حياة الصالحين

ضرورة استمرار واتساع مكافحة األرستقراطية

من �أه ��م امل�سائل :مكافحة ومنع الف�س ��اد الداخلي الذي ُطرح
ُ
وذك ��ر يف الآونة الأخرية .وقد �أعلن امل�س�ؤول ��ون ب�صراحة واحلمد
هلل� ،أ ّنه ��م يقف ��ون يف وجه هذه املفا�سد واملطام ��ع وحاالت اجل�شع
والروات ��ب الباهظ ��ة -وهذا ما مت تنفيذه عمل ًّي ��ا يف بع�ض الأماكن
والقطاع ��ات وامل�ؤ�س�سات بح�سب التقاري ��ر التي بلغتنا -وال ب ّد من
ات�س ��اع دائرة ه ��ذه املكافحة ومتابعتها وع ��دم التخلي عنها ،يجب
الوقوف �أمام الف�ساد ومواجهته(.)2
ُقبح األرستقراطية بين المسؤولين

نق ��اط �ضعفنا هي الأخطار التي تعرت� ��ض طريقنا ،ولقد كانت
موج ��ودة خالل هذه املدة وينبغ ��ي لنا بعد ذل ��ك �أن نتغ ّلب عليها:
نقط ��ة �ضعفنا الأوىل هي النزوع �إىل طلب الدنيا ،حيث تتم ّكن من
بع�ضن ��ا وت�سيط ��ر عليهم .فطل ��ب الدنيا واملاد ّي ��ات �أ�صاب بع�ضنا
نحن امل�س�ؤولني -و�شي ًئا ف�شي ًئا �سقط من قامو�سنا قبح امليل للرثوةوالب ��ذخ وال�شكل ّي ��ات والعي�ش برفاهي ��ة والنزع ��ة الأر�ستقراطية.
وحينم ��ا ن�صبح هكذا ف�إنّ هذه احلال ��ة تت�س ّرب �إىل النا�س ،فاملي ُل
�إىل الأر�ستقراطي ��ة والبذخ وجمع الرثوات ،والتمتّع بها ب�شكل غري
 -1في لقاء أساتذة وط�ّل�اّ ب جامعة العلم والتكنولوجيا 1387/9/24ه���ـ.ش
[2008/12/4م]
 -2في لقاء مع فئات الشعب المختلفة 1395/5/11هـ.ش [2016/8/1م]

 -1في خطبة صالة الجمعة في طهران 1390/11/14هـ.ش [2012/2/3م]

األرستقراطية
الفصل الرابع :النزعة
ّ

طبيعي.
م�شروع وغري م�ست�ساغ موجود لدى كثري من النا�س ب�شكل
ّ
لك ��ن عندما نطل ��ق العنان لأنف�سنا ون�صاب به ��ذه الآفات ،ف�سوف
تت�س ّرب هذه الأحوال �إىل النا�س ،وتظهر لديهم(.)1
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