ه

پیشگفتار

�� ش� ف
گ� ت�ار
پی
هدف نهایی از خلقت انسان ،رسیدن به قرب الهی است و راه رسیدن به
این مقام ،با گذر از امتحانات و آزمونهای گوناگون حاصل میشود .انبیای
عظام و امامان واالمقام(صلواتاهللعلیهماجمعین) نیز به دنبال رساندن انسان به این
سرمنزل بودهاند .ا ّما اهتمام به آخرت و مقامات معنوی ،باعث غفلت ایشان
از زندگی دنیوی نشده است .انسان متکامل در بینش الهی ،هم به آبادانی دنیا
میپردازد و هم به آبادانی آخرت ،و حاصل این دو ،رسیدن به حیاتی است
که در اصطالح قرآنی از آن تعبیر به «حیات طیّبه» شده است .حیات طیّبه
در سایهی رشد اخالقی فردی و پیشرفت معنوی ،علمی ،فرهنگی ،سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به عدالت اجتماعی به دست میآید.
مؤلّفههای متعدّ دی را میتوان برای دستیابی به این هدف و آرمان بلند
برشمرد .رهبر ّ
(مدظ ّلهالعالی) با احاطهی بسیاری خوبی که
معظم انقالب اسالمی ّ
بر راهکارهای رسیدن به حیات طیّبه دارند بسیاری از این مؤلّفهها را در
بیانات خود به صورت شیوا و رسایی بیان فرمودهاند .بر این اساس انتشارات
معرفی این مؤلّفهها با پژوهش در بیانات ّ
معظ ٌمله
انقالب اسالمی ،با هدف ّ
و به تدریج ،کتابهای موضوعی با این عنوان را تقدیم عالقمندان به بیانات
ایشان خواهد کرد.
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و

کتاب حاضر یکی از مج ّلداتی است که با این انگیزه تهیّه شده است.
امیدواریم با استفاده از رهنمودهای ایشان ،جامعهی اسالمی به آرمان حیات
طیّبه دست یابد .انشاءاهلل.
و من اهلل التوفیق

ز
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ّ

ق ّ
م�دمه
دستیابی به خوشبختی یکی از آرزوهای فطری تمام انسانها است .ا ّما تعریف
خوشبختی و سعادت از اموری است که مورد اختالف واقع شده و از
گذشته تا کنون از دلمشغولیهای فالسفه و حکما بوده است .اسالم ناب
مح ّمدی با نگاه جامع به انسان ،خوشبختی حقیقی انسان را در گرو قرب به
خداوند و آراسته شدن به صفات و فضایل انسانی دانسته است .البتّه مکتب
اسالم آرامش و سعادت را فقط در عرصهی آخرت تعریف نکرده است
بلکه با تمثیل دنیا به مزرعهی آخرت ،1همواره به پیروان خود گوشزد میکند
که راه وصول به کمال حقیقی از همین دنیا میگذرد .اسالم به این هم بسنده
2
نکرده بلکه وظیفهی آبادانی دنیا را نیز بر دوش انسانها نهاده است.
از دورانهای کهن ،انسانها در تعامل با دنیا ،افراط و تفریط را سرلوحهی
خود قرار دادهاند .بیشتر انسانها عالقمند به گردآوری مال و ثروت بودهاند و
عدّ های نیز با رویگردانی افراطی از دنیا ،به گوشهی عزلت خزیدهاند و چشم
بر همهی ّ
لذات آن بسته و دست از کار و تالش کشیدهاند.
ا ّما اسالم با نگاه مبتنی بر فطرت انسان ،مسلمانان را از افراطها و تفریطها
 .1عوالی اللئالی ،ج ،1ص.267
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بر حذر داشته است .از یک طرف در عرصهی زندگی فردی ،تکتک افراد
جامعه را مک ّلف به کار و تالش مینماید و آنها را از تنبلی بازمیدارد ،از
سویی دیگر مسئوالن حکومت اسالمی را به تأمین رفاه عمومی تشویق
میکند ،انسانها را به دوری از اسراف و مصرفزدگی میخوانَد ،در عین
حال میپسندد که مسلمان اهل نظافت و هم در میان خانواده و هم در
جامعه آراسته باشد ،از جانبی دیگر زهد و دلبریدن از تع ّلقات دنیوی را
متوسط
نیکو میشمرد ،و حاکمان را امر میکند که زندگی خود را در سطح
ّ
جامعه قرار دهند.
در طول تاریخ اسالم هر زمان که حاکمان ،عالمان دین و عموم مردم
به این نسخهی نورانی و کامل اسالم عمل کردهاند ،ثمرات آن را هم در
حیات معنوی و هم در حیات ما ّدی و هم در زندگی فردی و هم در زندگی
اجتماعی دیدهاند و هرگاه از این دستور فاصله گرفتهاند ،حیات ما ّدی،
معنوی ،فردی و اجتماعی آنها دستخوش انحطاط شده است.
در ایران نیز در دوران ننگین سلسلههای منحوس پادشاهی ،رهنمودهای
اسالم به فراموشی سپرده شد .از همه مصیبتبارتر دوران حکومت پدر و
پسر ملعون پهلوی بود .از یک سو پادشاه و درباریان و مسئوالن حکومتی
به ساخت یک طبقهی اشراف پرداختند و با سوءاستفاده از موقعیّتهای
خود و با ویژهخواریها بر ثروتهایشان انباشتند و از سویی دیگر با ترویج
متوسط جامعه ،این
زندگی تج ّملگرایانه و مصرفزده در میان طبقهی باال و
ّ
بیماری را در اقصی نقاط کشور منتشر کردند .شکاف طبقاتی غوغا میکرد،
درحالیکه عدّ هی زیادی از حدّ اقل امکانات زندگی محروم بودند ،کسانی
دیگر یافت میشدند که نمیدانستند چگونه باید اموال بادآوردهی خود را
مصرف کنند.
با پیروزی انقالب اسالمی ورق برگشت و بار دیگر پس از صدها
سال ،نسخهی اسالم سرلوحهی رفتار حاکمان و مردم قرار گرفت .در رأس
حکومت فقیهی عارف و زاهد قرار گرفت که به حدّ اقلهای دنیوی بسنده

ف
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میکرد و در پی او کسانی بر اریکهی قدرت قوای سهگانه تکیه زدند
که آرزوی زندگی مسلمانانه داشتند و به تنها چیزی که فکر نمیکردند
گردآوری مال و ثروت و سوءاستفاده از مقام بود .در بدنهی حکومت نیز
مدیرانی قرار گرفتند که یا خود متخ ّلق به اخالق اسالمی بودند یا از بیم
قرار گرفتن در معرض اتّهام تج ّملگرایی و اشرافیگری خود را اهل زهد
نشان میدادند .شرایط جنگ و حال و هوای جهاد و شهادت نیز از یک سو
و مشکالت مالی کشور از سویی دیگر مانع از آن میشد که دنیازدگی و
شکلگیری طبقهی اشراف به صورت جدّ ی بروز کند.
ِ
بازسازی خرابیهای جنگ و
با پایان گرفتن جنگ و شروع دوران
عقبماندگیهای دوران طاغوت ،اندک اندک رگههایی از روی آوردن مردم
و مسئوالن به تج ّمالت دیده شد .حتّی شنیده شد که برخی افزایش مصرف
را ضرورت تولید دانستند و با این ایده که تا مصرف باال نرود ،تولید
پیشرفت نمیکند ،سبک زندگی جدیدی در میان حاکمان و مردم رواج
پیدا کرد.
ا ّما رهبر ّ
معظم انقالب که از میان مردم برخاسته بود ،از ا ّولین روزهای
رهبری خود ،همگان را به دوری از تج ّملگرایی و اشرافیگرایی توصیه
نمودند .در عین حال بر بازسازی کشور و افزایش سطح رفاه عمومی تأکید
کردند .ایشان از ایجاد یک طبقهی جدید اشرافی نهی کردند و مردم را نیز
از مصرفزدگی و تج ّملگرایی و اسراف باز داشتند.
متأسفانه این رهنمودها به صورت جدّ ی دنبال نشد و در نتیجه هم
ا ّما ّ
متوسط به
طبقهی جدید اشراف و نوکیسهها گسترش یافت و هم در طبقهی
ّ
باالی جامعه مصرفزدگی و عالقمندی به تج ّمالت جلوهگر شد.
در آخرین اتّفاق هم افشا شدن فیشهای حقوقی نجومی قلب عالقمندان
به انقالب و به ویژه رهبر انقالب را جریحهدار کرد.
البتّه بیان این مطالب به آن معنا نیست که همهی مسئوالن دچار این
مشکالت شدهاند و یا آنکه بلیّهی مصرفزدگی و اسراف همگانی شده

معیشت مؤمنانه

ص

است .بسیاری از بدنهی مدیران حکومت به پیروی از رهبر ّ
معظم انقالب
زندگی زاهدانه را مطمح نظر خود قرار دادهاند و بسیاری از اقشار مختلف
مردم نیز همان الگوی زندگی انقالبی را دنبال میکنند.
اه ّمیّت این موضوع ،انتشارات انقالب اسالمی را بر آن داشت تا با
جمعآوری بیانات ّ
معظمله در چهار موضوع زهد ،رفاه ،تج ّملگرایی و
اشرافیگری و تبویب مناسب آن ،مخاطبان محترم را در بازشناسی این چهار
مفهوم بر اساس بیانات ایشان یاری رسانَد.
امیدواریم هم کارگزاران نظام و هم عموم مردم با به کار بستن نصایح
ّ
معظمله در این زمینه ،مقدّ مات تح ّقق جامعهی آرمانی اسالمی را فراهم
آورند .انشاءاهلل
ّ
و من اهلل التوفیق

