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ار �ت گ�ف �ش �ی  �پ

هدف نهایی از خلقت انسان، رسیدن به قرب الهی است و راه رسیدن به 
این مقام، با گذر از امتحانات و آزمونهای گوناگون حاصل می شود. انبیای 
عظام و امامان واالمقام)صلوات اهلل علیهم اجمعین( نیز به دنبال رساندن انسان به این 
سرمنزل بوده اند. اّما 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 
كه در اصطالح قرآنی از آن تعبیر به »حیات طیّبه« شده است. حیات طیّبه 
در سایه ی رشد اخالقی فردی و پیشرفت معنوی، علمی، فرهنگی، سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به عدالت اجتماعی به دست می آید.
مؤلّفه های متعّددی را میتوان برای دستیابی به این هدف و آرمان بلند 
برشمرد. رهبر معّظم انقالب اسالمی)مّدظّله العالی( با احاطه ی بسیاری خوبی كه 
بر راهکارهای رسیدن به حیات طیّبه دارند بسیاری از این مؤلّفه ها را در 
بیانات خود به صورت شیوا و رسایی بیان فرموده اند. بر این اساس انتشارات 
انقالب اسالمی، با هدف معّرفی این مؤلّفه ها با پژوهش در بیانات معّظمٌ له 
و به تدریج، كتابهای موضوعی با این عنوان را تقدیم عالقمندان به بیانات 

ایشان خواهد كرد.
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ت مؤمنانه
معیش

و

كتاب حاضر یکی از مجّلداتی است كه با این انگیزه تهیّه شده است. 
امیدواریم با استفاده از رهنمودهای ایشان، جامعه ی اسالمی به آرمان حیات 

طیّبه دست یابد. ان شاءاهلل.
و من اهلل التوفیق
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دستیابی به خوشبختی یکی از آرزوهای فطری تمام انسانها است. اّما تعریف 
از  و  شده  واقع  اختالف  مورد  که  است  اموری  از  سعادت  و  خوشبختی 
گذشته تا کنون از دلمشغولی های فالسفه و حکما بوده است. اسالم ناب 
محّمدی 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 عرصه ی آخرت تعریف نکرده است 
بلکه با تمثیل دنیا به مزرعه ی آخرت1، همواره به پیروان خود گوشزد میکند 
که راه وصول به کمال حقیقی از همین دنیا میگذرد. اسالم به این هم بسنده 

نکرده بلکه وظیفه ی آبادانی دنیا را نیز بر دوش انسانها نهاده است.2
از دورانهای کهن، انسانها در تعامل با دنیا، افراط و تفریط را سرلوحه ی 
خود قرار داده اند. بیشتر انسانها عالقمند به گردآوری مال و ثروت بوده اند و 
عّده ای نیز با رویگردانی افراطی از دنیا، به گوشه ی عزلت خزیده اند و چشم 

بر همه ی لّذات آن بسته و دست از کار و تالش کشیده اند.
اّما اسالم با نگاه مبتنی بر فطرت انسان، مسلمانان را از افراطها و تفریطها 

1. عوالی اللئالی، ج1، ص267.
2. سوره ی هود، آیه ی 61.
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بر حذر داشته است. از یک طرف در عرصه ی زندگی فردی، تک تک افراد 
جامعه را مکّلف به کار و تالش می نماید و آنها را از تنبلی بازمی دارد، از 
تشویق  عمومی  رفاه  تأمین  به  را  اسالمی  مسئوالن حکومت  دیگر  سویی 
می کند، انسانها را به دوری از اسراف و مصرف زدگی می خوانَد، در عین 
در  میان خانواده و هم  در  نظافت و هم  اهل  که مسلمان  حال می پسندد 
جامعه آراسته باشد، از جانبی دیگر زهد و دل بریدن از تعّلقات دنیوی را 
نیکو می شمرد، و حاکمان را امر می کند که زندگی خود را در سطح متوّسط 

جامعه قرار دهند.
در طول تاریخ اسالم هر زمان که حاکمان، عالمان دین و عموم مردم 
به این نسخه ی نورانی و کامل اسالم عمل کرده اند، ثمرات آن را هم در 
حیات معنوی و هم در حیات ماّدی و هم در زندگی فردی و هم در زندگی 
ماّدی،  حیات  گرفته اند،  فاصله  دستور  این  از  هرگاه  و  دیده اند  اجتماعی 

معنوی، فردی و اجتماعی آنها دستخوش انحطاط شده است.
در ایران نیز در دوران ننگین سلسله های منحوس پادشاهی، رهنمودهای 
اسالم به فراموشی سپرده شد. از همه مصیبت بارتر دوران حکومت پدر و 
پسر ملعون پهلوی بود. از یک سو پادشاه و درباریان و مسئوالن حکومتی 
موقعیّتهای  از  سوءاستفاده  با  و  پرداختند  اشراف  طبقه ی  یک  ساخت  به 
خود و با ویژه خواری ها بر ثروتهایشان انباشتند و از سویی دیگر با ترویج 
زندگی تجّمل گرایانه و مصرف زده در میان طبقه ی باال و متوّسط جامعه، این 
بیماری را در اقصی نقاط کشور منتشر کردند. شکاف طبقاتی غوغا میکرد، 
درحالی که عّده  ی زیادی از حّداقل امکانات زندگی محروم بودند، کسانی 
دیگر یافت می شدند که نمی دانستند چگونه باید اموال بادآورده ی خود را 

مصرف کنند.
صدها  از  پس  دیگر  بار  و  برگشت  ورق  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
سال، نسخه ی اسالم سرلوحه ی رفتار حاکمان و مردم قرار گرفت. در رأس 
حکومت فقیهی عارف و زاهد قرار گرفت که به حّداقل های دنیوی بسنده 
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زدند  تکیه  سه گانه  قوای  قدرت  اریکه ی  بر  کسانی  او  پی  در  و  می کرد 
نمی کردند  فکر  که  تنها چیزی  به  و  داشتند  مسلمانانه  زندگی  آرزوی  که 
گردآوری مال و ثروت و سوءاستفاده از مقام بود. در بدنه ی حکومت نیز 
مدیرانی قرار گرفتند که یا خود متخّلق به اخالق اسالمی بودند یا از بیم 
قرار گرفتن در معرض اتّهام تجّمل گرایی و اشرافی گری 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 می شد که دنیازدگی و 

شکل گیری طبقه ی اشراف به صورت جّدی بروز کند.
و  جنگ  خرابیهای  بازسازِی  دوران  شروع  و  جنگ  گرفتن  پایان  با 
عقب ماندگی های دوران طاغوت، اندک اندک رگه هایی از روی آوردن مردم 
و مسئوالن به تجّمالت دیده شد. حتّی شنیده شد که برخی افزایش مصرف 
تولید  نرود،  باال  مصرف  تا  که  ایده  این  با  و  دانستند  تولید  ضرورت  را 
رواج  مردم  و  میان حاکمان  در  زندگی جدیدی  نمی کند، سبک  پیشرفت 

پیدا کرد.
اّما رهبر معّظم انقالب که از میان مردم برخاسته بود، از اّولین روزهای 
رهبری خود، همگان را به دوری از تجّمل گرایی و اشرافی گرایی توصیه 
نمودند. در عین حال بر بازسازی کشور و افزایش سطح رفاه عمومی تأکید 
کردند. ایشان از ایجاد یک طبقه ی جدید اشرافی نهی کردند و مردم را نیز 

از مصرف زدگی و تجّمل گرایی و اسراف باز داشتند.
اّما متأّسفانه این رهنمودها به صورت جّدی دنبال نشد و در نتیجه هم 
طبقه ی جدید اشراف و نوکیسه ها گسترش یافت و هم در طبقه ی متوّسط به 

باالی جامعه مصرف زدگی و عالقمندی به تجّمالت جلوه گر شد.
در آخرین اتّفاق هم افشا شدن فیشهای حقوقی نجومی قلب عالقمندان 

به انقالب و به ویژه رهبر انقالب را جریحه دار کرد.
این  این مطالب به آن معنا نیست که همه ی مسئوالن دچار  بیان  البتّه 
بلیّه ی مصرف زدگی و اسراف همگانی شده  یا آن که  مشکالت شده اند و 
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است. بسیاری از بدنه ی مدیران حکومت به پیروی از رهبر معّظم انقالب 
زندگی زاهدانه را مطمح نظر خود قرار داده اند و بسیاری از اقشار مختلف 

مردم نیز همان الگوی زندگی انقالبی را دنبال می کنند.
با  تا  داشت  آن  بر  را  اسالمی  انقالب  انتشارات  موضوع،  این  اهّمیّت 
و  تجّمل گرایی  رفاه،  زهد،  موضوع  چهار  در  معّظم له  بیانات  جمع آوری 
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 
فراهم  را  اسالمی  آرمانی  جامعه ی  تحّقق  مقّدمات  زمینه،  این  در  معّظم له 

آورند. ان شاءاهلل
و من اهلل الّتوفیق
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الف( تبیین و بیان اهّمیّت
ضرورت برخورداری مردم از حّداقل رفاه

وضع  از  بنده  اگرچه  آمده ایم.  شما  دیدن  به  ما  عشایر!  عزیز  برادران 
خانه  در  را  شما  نزدیک،  از  كه  میدانستم  الزم  اّما  شنیده ام،  زیاد  عشایر 
اسالم  در  نیست؛  اسالمی  زندگی،  وضع  این  ببینم...  زندگی تان  محل  و 
مردم باید از حّداقل رفاه  در زندگی برخوردار باشند؛ نه خانه ای، نه محّل 
هم  اینجا،  نیست.  اسالمی  اینکه  راهی؛  نه  خوبی،  تغذیه ی  نه  سکونتی، 
سایر  هم  و  سازندگی  جهاد  محترم  وزیر  هم  كشور،  عشایری  مسؤوالن 
مسئوالن دولتی همراه ما هستند؛ آمده اند تا وضع شما را از نزدیک ببینند و 

ان شاءاهلل به شما خدمت كنند.1

فریاد بر سر تارک دنیا
نهج البالغه ای كه كتاب زهد است، بر سِر آن كسی كه زندگی دنیا را 
رها كرده است، به خیال اینکه آخرت خودش را درست كند، فریاد میزند. 

اسالم این گونه نیست.2

1. در جمع مردم روستای عشایرنشین لبد بازفت 1371/7/17
2. در دیدار دانشجویان، به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه 1372/9/24
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تفاوت رفاه ماّدی و مصرف گرایی 
رفاه مادی، به معنای ترویج روحیّه ی مصرف گرایی  نیست ـ  كه خود، 
بدین معنی است كه  بلکه  از سوغاتهای شوم فرهنگ غرب است ـ   یکی 
كشور از نظر آبادی و عمران، استخراج معادن و استفاده از منابع طبیعی، 
تأمین سالمت و بهداشت جامعه، رونق اقتصادی و رواج تولید و تجارت، 
قبول  قابل  حّد  به  انسانی خودی،  نیروهای  ذاتی  استعدادهای  بر  تکیه  با 
برسد و علم و فرهنگ و تحقیق و تجربه همگانی شود و نشانه های فقر و 

عقب افتادگی رخت بربندد.1

رفاه در زندگی ؛ راهبرد    اقتصادی  اسالم
قوانین و  با  اسالم  برای بشر الزم و ضروری است و  زندگی راحت 
این  اّما  میبرد؛  زندگی  آسایش  و  رفاه   به سمت  را  انسانها  مقّررات خود، 
زندگی  كه  انسانهایی  ای بسا  نیست.  هدف  بخودی خود  زندگی،  آسایش 
راحت دارند، دغدغه ی معاش و شکم و آسایش ندارند، اّما از انسانیّت هم 
بویی نبرده اند. تمّدنهای ماّدی، بشر را به آن زندگی دعوت میکنند؛ البتّه 
دروغ هم میگویند. ... اگر ما به احکام اسالمی عمل بکنیم، اگر جامعه ی 
اسالمی، ایمان اسالمی را همراه با عمل به مقّررات و قوانین الهی تعقیب 
بکند، همان چیزی اتّفاق خواهد افتاد كه بشریّت در طول تاریخ به دنبال آن 
بوده است. یعنی چه؟ یعنی آسایش و رفاه ماّدی همراه با تکامل و پیشرفت 
او بریزند و برایش  و عروج معنوی. بشر حیوان نیست كه علف جلوی 
كافی باشد. انسان میخواهد باصفا و نورانی باشد. انسان از نورانیّت و صفا 

و بندگی خدا احساس لّذت روحی میکند.2

1. پیام به مّلت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی)ره(  1368/4/23
2. در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا)ع( 1370/1/29
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رفاه ماّدی از برکات عمل به قرآن کریم
بركات قرآن در این چیزهایی كه بنده با بیان قاصر عرض كردم، محدود 
عّزت  قرآن  با  و  قرآن  در  است.  بی انتهایی  بركات  قرآن  بركات  نمیشود؛ 
معنوی  تعالی  هست،  ماّدی  رفاه  هست،  پیشرفت  هست،  قدرت  هست، 

هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه ی روح هست.1

اهتمام ادیان الهی به ایجاد رفاه 
اساسی  اصل  یک  جامعه،  در  اجتماعی  رفاه   و  اقتصادی  رونق  ایجاد 
به  میخواهند  كه  چیزهایی  جمله ی  از  ادیان،  یعنی  است.  ادیان  همه ی 
فقیر  باشد. جامعه ی  این است كه جامعه، جامعه ی مرفّهی  آورند،  وجود 

كه نمیخواهند!2

رفاه عمومی؛ از اهداف انقالب اسالمی
 هدفهای انقالب چیست؟ در درجه ی اّول حاكمیّت اسالم است؛ اصاًل 
انقالب برای این به وجود آمد؛ برای اینکه اسالم حکومت كند؛ حاكمیّت 
داشته باشد با معنای خاّص خودش. اهداف انقالب ]عبارتند از[: حاكمیّت 
دین خدا، آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، ریشه كنی فقر و جهل، 
مقاومت در برابر سیل بنیان كِن فساد اخالقی ای كه از غرب به همه ی دنیا 
كشورها  در  میبینید.  را  خصوصیّاتش  دارید  امروز  شما  كه  شده  سرازیر 

همجنس بازی را قانونی میکنند.3

رفاه ماّدی توأم با سازندگی معنوی
دنیا و آخرت در نظام اسالمی و در برنامه ی این نظام، توأمانند. انسانها 

1. در محفل انس با قرآن كریم 1395/3/18
2. در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت 1371/5/31

3. در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری 1395/3/6
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باید زندگی را سرافراز و با رفاه  بگذرانند؛ اّما این رفاه  و آسایش و هرچه 
كه این آسایش را برای انسانها فراهم میکند، همه و همه مقّدمه برای رضای 

الهی است. آنها ذی المقّدمه است و هدف، كسِب رضای پروردگار است.1
خصوصیّت دین مقّدس اسالم، بخصوص مجموعه ی فکری و عقیدتی 
شیعه  ـ كه امتیازاتی دارد ـ  این است كه همه ی عوامل الزم برای رشد فردی 
و اجتماعِی انسان را در خودش جمع دارد. این، نکته ی خیلی مهّمی است  
ل�ق  ... هم رشد ماّدی در آن هست و هم رشد معنوی. یعنی در اسالم  »حن
اده«3 هست ... ر�ب لع�ب �ن

أ
یي ا �ق

ّ
�ق اهلل ال �ن �ي ل م�ن �ّرم �ن «2 هست. »�ق ً

عا م�ي ر�ن �ب
أ
لكم ما �نىي الا

البتّه اسالم در كنار رشد ماّدی جامعه، رشد معنوی هم ایجاد میکند. میگوید 
دعا  باید  كم«4  لو لا دعاوأ ّىي 

كم ��ب �ب ا  وأ ع�ب �ي ل ما  »�ق بروید:  خانه ی خدا  درِ  به  باید  كه 
�ب لكم «5 باید دعا كنید تا از خدا جواب بشنوید.  حب س�ق

أ
كم: ادعو�نىي ا ال ��بّ كنید. »و �ق

حیات انسان، جز در رابطه با خدا، معنا ندارد... جمِع بین تالش و سازندگی 
آن  كه  میبینید  شما  لذا  همین.  یعنی  معنوی،  سازندگی  و  تالش  با  مادی 
كسی كه در اسالم، اهل سازندگی مادی است، ازهد خلق اهلل هم اوست. 
امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(، با دست خود چاه و قنات حفر كرد و آن گاه كه آب 
به ضخامت گردن شتر فوران نمود، از چاه بیرون آمد؛ با همان لباِس كار 
�ن  را و�ق �ق �ن راى  �ب �ب را 

آ
�ن ا »ا�ي كه  نوشت  كاغذ  بر  و  كنار چاه نشست  گل آلود، 

در راه  آناً  آبادانی جایی پرداخت،  رار دادم.«6 یعنی چون به  � �ق كردم و ص��ق

خدا انفاق میکند. منفق ترین، سازنده ترین، به ماّده  پردازنده ترین؛ و از لحاظ 
معنا، برترین و باالترین. این، نتیجه ی تربیّت و نشانگر برنامه ی رفاه  مادی 

1. در مراسم پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( 1373/3/14
2. سوره ی بقره، آیه ی 29

3. سوره ی اعراف، آیه ی 32
4. سوره ی فرقان، آیه ی 77
5. سوره ی مؤمن، آیه ی 60

6.  الكامل في اللغة و االدب للمبّرد، ج3، ص153 و مستدرک الوسائل، ج14، ص62
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و معنوی اسالم است.1
مّلت ما به فضل پروردگار خواهد توانست حیات طیّبه ی اسالمی را كه 
دنیا و آخرت و ماّده و معنا و علم و عبادت و رفاه  در آن جمع شده است، 
به وجود آورد. اگر توانستیم چنین جامعه و نظامی را تشکیل دهیم، آن روز 

شکست واقعی را برای دشمنان جهانی اسالم ایجاد كرده ایم.2

کار دشمن؛ القای تفّکر جدایی رفاه و معنوّیت 
دشمن و بیگانگان، این گونه وانمود میكنند كه اگر یك مجموعه، برای ایجاد 
رفاه  و حل مشكالت مردم كار میكند، لزومًا به معنای دور افتادن از معنویّات و 
آرمانهاست! این، غلط است. این، تصّور افراد ساده لوح و تغلیط و تسویل افراد 
مغرض است. اسالم، برای دنیا و آخرت مردم، برنامه و هدف دارد. مسئوالن 
اداره ی كشور موّظفند همان قدر به امور ماّدی مردم برسند كه به امور معنوی 

میرسند.
بیگانگان، این گونه تبلیغ میکنند كه اگر مجموعه ای میخواهد مشکالت 
مردم را حل كند و تولید را زیاد و معادن و صنایع را فّعال نماید و كشاورزی 
بدارد، پس البد  به كار وا  با همه ی ظرفیّت  پربار كند و كارخانه ها را  را 
این كار، به معنای فراموش كردن و یا ضعیف و كمرنگ نمودن آرمانها و 
معنویّات و اهداف انقالب است. این فکر، فکر دشمن است كه میخواهد در 
ذهن مردم ما آن را القا كند و خیلی مایه ی تأّسف است كه انسان مشاهده 
كند بعضی از افرادی كه دوستند، غافالنه و ساده لوحانه، همان حرف دشمن 

را تکرار میکنند!
دنیا و آخرت، رفاه و آرمان، باهم و در كنار هم قابل پیشرفت است. 

ـ  برای مطالعه بیشتر، رک: در اجتماع بزرگ  1. در دیدار روحانیّون و مبّلغان، در آستانه ی ماه محرم  
مردم مشهد و زائران حضرت رضا)ع( 1370/1/29

اقشار  اسالمی،  مجلس شورای  نمایندگان  مسئوالن،  روحانیّون،  ائّمه ی جمعه،  بیعت  مراسم  در   .2
مختلف مردم و خانواده های معّظم شهدای استانهای یزد و كهگیلویه و بویراحمد 1368/4/11
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تصّور اینکه جامعه ی آرمان گرا به حل مشکالت ماّدی و رفاهی نخواهد 
و  معنویّات  و  مقّدسات  و  ادیان  بگوییم  كه  است  این  معنای  به  رسید، 
این، خالف صریح اسالم و  نیستند!  دنیا و زندگی مردم  به فکر  آرمانها، 
همه ی ادیان است. مطمئنًا حركت به سمت گشودن گره های مردم و باز 
كردن راه به سمت یک زندگی مرفّه و سالم و خوب، كه مردم از فراوانی 
و ارزانی و دیگر امکانات استفاده كنند، یک وظیفه ی اسالمی است كه بر 
دوش همه ـ  بخصوص بر دوش شما كه مسئوالن و مدیران كشور هستید ـ  
است. این كار، عملی است و قطعًا جزو آرمانهای اسالمی و امام عزیزمان 

میباشد.
با  و سهل الوصول  زودگذر  دنیای  تعارض  انقالبی،  و  مؤمن  جامعه ی 
آرمانهای ماندگار و صعب الوصول را به نفع این دّومین حل خواهد كرد. 
رسیدن به آرمانها دشوار است؛ ولی مّلت ایران در برنامه ریزی های جامع 
به دست  را  خود  اسالمی  معنویّات  و  آرمانها  إن شاء اهلل  شما،  بلند مّدت  و 

خواهد آورد.1

ضرورت جهتگیری رفاه به سمت اقشار محروم
 اّما در این جامعه ی مرفّه، كسی كه هدف رفاه  ماست، شخصی نیست 
رفاه   كه  است  فردی  ماست،  رفاه   كه هدف  دارد؛ كسی  رفاه   كه خودش 
ندارد. به این باید توّجه كنید. یعنی شما باید در همه ی برنامه ریزی ها در 
دولت، طوری عمل كنید كه محصول كار، مستقیم به دست كسانی برسد 

كه در جامعه دچار فقر و كمبود اقتصادی اند و جزو محرومین هستند.2

1. در دیدار با حجت االسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور و هیئت وزیران، به همراه 
حجت االسالم و المسلمین حاج سیّد احمد خمینی، به مناسبت آغاز فّعالیّت كابینه 1368/6/8

2. در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت 1371/5/31
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فرق نظام اسالمی و نظام سرمایه داری 
اساس در نظام اسالمی، عبارت است از رفاه  عمومی و عدالت اجتماعی. 
فرق عمده ی ما با نظامهایسرمایه داری همین است... البتّه ممکن است یک 
كند.  فراهم  برای خودش  بیشتری  بهره ی  بیشتر،  استعدادِ  و  با تالش  نفر 
این مانعی ندارد. اّما در جامعه فقر نباید باشد. هدف برنامه ریزان باید این 

باشد.1

پایبندی به اصول انقالب یعنی تالش برای رفاه مستضعفان
كه  كنند  وانمود  دارند  اصرار  خارجی  مغرض  رسانه های  از  بعضی 
پایبندی به اصول انقالب، به معنای دوری از رفاه عمومی و عالج نکردن 
صادر  كسانی  از  حرف  این  است.  مستمند  و  ضعیف  طبقات  مشکالت 
میشود كه ده ها سال جوامع خود را در سایه ی سنگین تفّکر كمونیستی، به 
راهی بدبختی زا سوق داده اند. درحالی كه سران آن كشورها مانند كشورهای 
سرمایه داری، غرق در زندگی اشرافی  بودند، طبقات پایین جامعه در انواع 
فقر و  رفع  اسالمی،  نظام  در  میبردند.  به سر  معنوی  و  ماّدی  سختي های 
محرومیّت، در شمار هدفهای طراز اّول است و پایبندی به اصول انقالب، 
بدون مجاهدت در راه نجات مستضعفان و محرومان، سخنی بی معنی و 

اّدعایی پوچ است.
با  بدانند؛  انقالبی  وظیفه ای  را  كشور  سازندگی  باید  مّلت،  و  دولت 
همکاری و با بسیج همه ی نیروها و استعدادها و مغزها و بازوها، ایران را 
چنان آباد و پیشرفته بسازند كه امید را در دل مّلتهای مظلوم زنده كند و راه 

آسایش مادی و تعالی معنوی را به آنان ارائه نماید.2

1. در مراسم تنفیذ حكم دوره ی دّوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی 1372/5/12
2. پیام به مناسبت اّولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1369/3/10

www.book-khamenei.ir



44
ت مؤمنانه

معیش

اهداف معنوی همراه با توسعه ی عدالت یعنی الگوی یک کشور اسالمی
ایراِن یکپارچه با اقوام مختلف و متعّدد، دارای یک هدفند؛ دارای یک 
مسیرند. بله، ممکن است زبانها مختلف باشد، مذاهب مختلف باشد، اّما 
اهداف عالی این مّلت یکسان است؛ همه میخواهند ایران عزیز را به عنوان 
الگوی یک كشور اسالمی به دنیا معّرفی كنند. الگوی كشور اسالمی هم 
نماز  مشغول  فقط  مردم  همه ی  كشور  این  در  كه  نیست  این  معنای  به 
در  اّما  است،  معنویّت  اینها  اینها هست،  نه،  توّسالتند؛  و  دعا  و  روزه  و 
توسعه ی  هست،  علمی  رشد  هست،  ماّدی  پیشرفت  معنویّت،  این  كنار 
عدالت هست، كم شدن فاصله های طبقاتی هست، برداشته شدن نمونه ها 
است.  اینها  اسالمی  جامعه ی  خصوصیّت  هست؛  اشرافیگری  قّله های  و 
آن وقت در یک چنین جامعه ای، مردم خوشبختند، احساس امنیّت میکنند، 
احساس آرامش میکنند، به سمت اهداف عالیّه ی خود پیش میروند، خدا را 
عبادت هم میکنند، پیشرفت دنیوی هم نصیب آنها میشود؛ مّلت ایران دنبال 

یک چنین جامعه ای است.1

ناتوانی تمّدن غربی از ایجاد رفاه عمومی
اگر تمّدن غربی، با این همه پیشرفت علمی، با پیمودن فضا، با ثروتهای 
عظیم ماّدی ای كه در اختیار دارد و از كشورهای جهان سّوم و فقیر دزدی 
و غارت كرده است، اّدعا بکند كه فقر را در كشورهای پیشرفته برانداخته، 
دروغ گفته است. پس، تمّدن غربی، همان زندگی ماّدی راحت و برخوردار 

از رفاه  را هم نمیتواند به همه ی انسانها بدهد.2

1. در دیدار اقشار مختلف مردم 1395/5/11
2. در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا)ع( 1370/1/29
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ب( راهکارها و آثار
اقتصاد مقاومتی راه اصالح معیشت مردم

بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسبت 
و  كارشناسها  با  هرچه  میکنم،  فکر  هرچه  اّما  مردم  معیشت  مسئله ی  به 
آدمهای وارد و مّطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد كه 
ما قاطعًا تکیه كنیم به مسائل داخلی. اینکه تّجار خارجی بیایند و بروند و 
هیچ آبی هم از اینها گرم نشود  ـ كه تا حاال ]هم [ نشده ـ  ]چه فایده دارد[؟ 
االن حدود یک سال است مدام می آیند و میروند؛ كاری هم نکرده اند. اگر 
هم بخواهند كاری كنند، تصّرف بازار ایران است كه درست به ضرر ما 
است. فایده ی آمد و رفت این هیئتها باید سرمایه گذاری باشد، باید ایجاد 
تولید باشد، باید در جاهایی كه احتیاج داریم به فنّاوری جدید، ]آوردن [ 
فنّاوری جدید باشد؛ اینها باید باشد؛ اینها نیست یا كم است. این چیزها 
را بایستی مسئولین محترم رعایت كنند، دنبال كنند. اینکه ما گفتیم اقدام 
نتیجه ی كار محسوس بشود،  ان شاءاهلل  باید  البتّه حاال مشغولند،  و عمل، 
ملموس بشود كه مردم حس كنند، لمس كنند؛ راه این است.... اگر بخواهیم 
معیشت مردم اصالح بشود، مشکالتی كه دارند، طبقاتی كه وجود دارند، 

باید به این كارها توّجه بکنیم1.

رفاه اقتصادی مالزم با استقالل سیاسی و عدالت اجتماعی
میکنم  عرض  كه  خصوصیّاتی  این  با  ایرانی  ما  بعد  سال  بیست  آیا 
از عدالت،  ایرانی برخوردار  ایرانی ثروتمند؛  ایرانی متدیّن؛   ... میخواهیم؟ 
عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضائی؛ ایرانی با یک حکومت 
مردمی؛ ایرانی با حکومتی پاک، جهادگر، دلسوز و پرهیزكار؛ این جور ایرانی 

میخواهیم؛ كه این البتّه یک چیز مطلوبی است.

1. در دیدار اقشار مختلف مردم 1395/5/11
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نکاتی  این  به  شد؛  گفته  كه  عناصری  این  به  نمیدهیم  اهّمیّت  نه،   یا 
مخالفیم؛  آنها  از  بعضی  با  حتّی  یا  نمیدهیم  اهّمیّت  خیلی  شد  گفته  كه 
اقتصادی باشد  اقتصادی و رفاه  ]یعنی[ ایرانی میخواهیم كه در آن رونق 
ندارد و  امکان هم  البتّه چنین چیزی  به دیگران.  ولو به صورت وابسته ی 
حاال ]خود[ این بحث دارد كه كشوری كه از لحاظ اقتصادی وابسته ی به 
دیگران است امکان رفاه اقتصادی ندارد؛ بله، قّله های ثروت در آنجاها به 
وجود می آید، اّما اینکه كشور برخوردار از رفاه و آرامش فکری و اقتصادی 
وابسته  میخواهیم  ما  كنید  فرض  حاال  ندارد.  امکان  چیزی  چنین  باشد، 
باشیم و از لحاظ سیاسی مشکلی در وابسته بودن نمیبینیم؛ كمااینکه االن 
بعضی ها صریحًا همین حرف را میزنند؛ كشوری تک محصول  ـ  تقریبًا مثل 
االن  ـ  متّکی به نفت و خام فروشی؛ كشوری از لحاظ فرهنگی رها شده؛ 
كشوری مبتال به گسستهای اجتماعی، گسستهای قومی، گسستهای دینی و 
مذهبی، گسستهای سیاسی؛ كشوری با حاكمیّت اشرافی، با قّله های ثروت 
مقابل  در  ـ  ایرانی  وال استریت1  دارد[  ـ   ]وجود  آمریکا  در  آنچه  قبیل  از 
این جور  و  این خصوصیّات  با  كشوری  كثیری؛  عّده ی  محرومیّت  و  فقر 
چیزی میخواهیم. در آمریکا طبق همین اخبار آشکار، هوا كه گرم میشود، 
این  نمیمیرد؛  از گرما كه در خانه ها كسی  از گرما میمیرند؛ خب  عّده ای 
یعنی بی خانمانی، یا وقتی سرما میشود از سرما كسان زیادی میمیرند  ـ كه 
آمارهایش گاهی از دستشان در میرود و گفته میشود و خیلی اوقات هم 
ثروت  ـ  آمریکا  آن  با  بی خانمانی. در كشوری  یعنی  این  ـ   نمیشود   گفته 
كشور ثروتمندی است ـ  این معنایش این است كه قّله هایی وجود دارد و 
در كنار این قّله ها دّره های بدبختی و نابسامانی و فقر و محرومیّت وجود 

دارد.2

1. وال استریت خیابانی در شهر نیویورک است كه بزرگ ترین مراكز و بورسهای اقتصادی آمریكا در 
آن قرار دارد و نمادی از اكثریّت یك درصدی ثروتمندان آمریكا است.

2. در دیدار جمعی از استادان دانشگاه ها 1395/3/29
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سیاستهای اصل 44؛ گامی در جهت رفاه عمومی 
روح اصل 44 و سیاستهای اصل 44 این است. طوری بشود كه منابع 
درآمدی آحاد مردم، بخصوص طبقات ضعیف، متنّوع شود؛ مردم بتوانند 

گشایشی پیدا كنند؛ این یک گام بلند در راه رفاه عمومی است.1

خواست اکثرّیت مردم؛ رفاه در چهارچوب مقّررات اسالم
مایلند  و  هستند  انقالبی  و  متدیّن  مردم،  اكثریّت  كه  است  بدیهی   
چهارچوب  در  میگیرد،  انجام  آنها  دنیوی  سعادت  و  رفاه   برای  آنچه 
نامزدهای  آقایاِن  این  باشد. خوشبختانه همه ی  احکام و مقّررات اسالمی 
ریاست جمهوری اعالم كرده اند كه این طور بناست عمل كنند. ما هم همین 

توقّع را از آنها خواهیم داشت.2

رفاه اقشار محروم؛ دغدغه ی انسان مؤمن و حکومت اسالمی
این جمع حاضر تقریبًا مسئوالن بخشهای كلیدی و اساسی جمهوری 
اسالمی به حساب می آیند، یك فرصت استثنایی در اختیارمان قرار گرفته 
است تا بتوانیم اهداف الهی و اسالمی را در یك بخش مهم از جهان كه 

كشور بزرگ و عزیز ایران است، تحّقق بخشیم و آنها را پیاده كنیم .
... به طور كّلی وظایفی بر عهده ی ماست؛ هم ما به عنوان دولت و 
حكومت، هم ما به عنوان یك فرد مسلمان. اّما این وظایف یك مبنای 

فكری دارد.
از  ما  اصلی عملکرد و وظایف  معارفی كه خطوط  آن مجموعه ی   ...
آنها به دست می آید، یعنی جهان بینی و بینش اسالمی فصول متعّددی دارد؛ 
همه هم در عمل و اقدام فرد و دولت دارای تأثیر است؛ كه من پنج نقطه ی 
اینها  براساس  میکنم ... حال  انتخاب كرده ام و عرض  را  مهم تر  مؤثّرتر و 

1. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطّهر رضوی 1386/1/1
2. در مصاحبه پس از رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری 1376/3/2
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یک نتایج عملی به دست می آید و وظایفی بر عهده ی انسانهایی كه معتقد 
به این مبانی اند، قرار میگیرد. فرق نمیکند؛ چه حکومت اسالمی باشد و 
حاكمیّت و قدرت در دست اهل حق باشد، چه حکومت اسالمی نباشد... 
تعالی  این  دیگران.  و  تعالِی خود  است؛  انسان  تعالِی  گرفتن  دّوم، هدف 
شامل تعالِی علمی، تعالِی فکری، تعالِی روحی و اخالقی، تعالِی اجتماعی 
و سیاسی یعنی جامعه تعالی پیدا كند و تعالِی اقتصادی است؛ یعنی رفاه  
امور زندگی مردم. همه موّظفند برای این چیزها تالش كنند: گسترش و 
تعالِی  فکر درست؛  و  اندیشه ی سالم  برای همه؛ حاكمیّت  علم  پیشرفت 
روحی و معنوی و اخالقی، ُخلق كریم و مکارم اخالق؛ پیشرفت اجتماعِی 
بشری نه فقط جنبه های معنوی و علمی و اخالقی یک فرد، بلکه جامعه 
هم مورد نظر است و پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی  انسانها و بایستی 
مردم را به سمت رفاه  و تمتّع هرچه بیشتر از امکانات زندگی پیش ببرند. 
این یکی از وظایف همه است؛ مخصوص دوره ی قدرت و حکومت هم 

نیست؛ در دوره ی حکومِت غیر خدا هم این وظیفه وجود دارد.1

ایجاد رفاه برای تأمین کرامت انسانی مردم
افتتاح مجلس به شما عزیزان عرض  من در پیامی هم كه به مناسبت 
كردم، این نکته را متذّكر شدم كه همه ی كارها را دفعتاً نمیشود انجام داد؛ 
اولویّتها را در نظر بگیرید. امروز در بعضی از گفته ها و اظهارات، راجع به 
شأن و شخصیّت و شرف و كرامت انسان در جامعه حرف زده میشود. این 
بالشک از اصول اسالمی است؛ اّما كدام نقض كرامت انسانی باالتر از اینکه 
انسانی، رئیس عائله ای، پدر خانواده ای، در جامعه ای كه در آن همه چیز هم 
هست، نتواند اّولیّات زندگی فرزندان خودش را تأمین كند؟! كدام تحقیر 
از این باالتر است؟! كدام نقض شخصیّت و شرف و كرامت انسانی از این 

1. در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران 1379/9/12
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باالتر است؟! صبح تا شب كار كند، آخرش به من یا به شما یا به آن مسئول 
دیگر نامه بنویسد كه من دو ماه است به خانه ام گوشت نبرده ام! یک وقت 
در جامعه گوشت و میوه نیست، من و شما هم نمیخوریم؛ یک وقت در 
نمیکنیم؛ یک وقت  استفاده  نیست، من و شما هم  رفاهی  امکانات  جامعه 
ایّام عید كه میشود، فرزندان من و شما هم لباس نو بر تن نمیکنند. در این 
«1 اّما وقتی  �ق ا عم�ق طا�ب �ق ادن ل�يّ حالت كسی احساس سرشکستگی نمیکند »ال�ب
همه چیز هست، وقتی كسانی در جامعه با استفاده از فرصتهای نامشروع 
برای خودشان آالف والوف و زندگي های تجّملی  فراهم كنند،  توانسته اند 
وقتی طبقاتی در جامعه هستند كه برایشان پول خرج كردن هیچ اهّمیّتی 
ندارد، جمع كثیری از مردم كه در بین آنها رزمندگان و عناصر نظامی و 
كارمندان دولت و معّلمان و روستاییان و مردم مناطق محروم و دور و مناطق 
جنوب هستند، نتوانند نان و پنیر بچه هایشان را فراهم كنند، كدام شکستن 
شخصیّت و شرف انسانی از این باالتر است؟! شما میخواهید جواب چه 
كسی را بدهید؟ شما میخواهید دل چه كسی را خوش كنید؟ شما میخواهید 

چه كسی از شما راضی باشد؟2

ضرورت تأمین رفاه اقشار محروم همراه با خوداّتکایی آنها
ـ  امور اقتصادی ... سیاستهای كّلی برنامه ی ششم توسعه   

41 ـ  توانمندسازی و خوداتّکایی اقشار و گروه های محروم در برنامه های 
مربوط به رفاه  و تأمین اجتماعی.3

با  انقالبی4  نهاد  این  محترم  رئیس  و  فوق  مجموعه  دارم  واثق  رجاء 
استعانت از پروردگار متعال و بهره گیری از تجربیّات ارزشمند موجود، در 

1. ضرب المثلی عربی است به این معنا: »بال هنگامی كه فراگیر شود قابل تحّمل خواهد بود.«
2. در دیدار با نمایندگان دوره ی ششم مجلس شورای اسالمی 1379/3/29

3. ابالغ سیاستهای كّلی برنامه ی ششم توسعه 1394/4/9
4. اشاره به كمیته ی امداد امام خمینی)ره( 1394/4/9
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تحقق هدف نورانی این تشکیالت الهی كه همانا توانمندسازی و شکوفایی 
رشد  و  تقویّت  و  محرومان  و  نیازمندان  خوداتّکایی  تأمین  و  استعدادها 
و  فرهنگی  اجتماعی، حمایتی،  ارائه ی خدمات  با  آنان  اعتقادی  و  ایمانی 

معیشتی میباشد، گامهای اساسی و تکمیلی بردارند.1

لزوم بکارگیری نهایت تالش از سوی مسئوالن برای ایجاد رفاه عمومی
برای مردم هرچه میتوانید، رفاه ایجاد كنید؛ هرچه میتوانید، درآمد مّلی 
را زیاد كنید؛ هرچه میتوانید، در كشور ثروت تولید كنید؛ اّما خودتان نه. 

مسئولین الاقل تا وقتی مسئولند، به زندگی رفاه طلبی رو نکنند.2

تأمین رفاه در جامعه در پرتو تعالیم اسالمی
زندگی مادی هم در گروی ایمان به خداست. پس ایمان به خدای متعال 
نه فقط سعادت معنوی را تأمین میکند، بلکه سعادت مادی را هم تأمین 
میکند. ایمان به خدای متعال موجب میشود كه بشر در زندگی مادِی خود 
بتواند همه ی آن چیزهایی را كه انسان به آن نیازمند است، به دست بیاورد. 
ح�ق  هم و م�ن �ق و�ق كلوا م�ن �ن

أ
هم لا ّ

هم م�ن ر�ب ل�ي اإ ل  رن �ن
أ

ا ل و ما  �ي حب �ن وراهق و الاإ ال�قّ اموا  �ق
أ

ا هم  �نّ
أ

ا »و لو 
لهم«؛3 اگر اقامه ی دین بشود، اگر تعالیم اسالمی در جامعه عمل بشود،  رحب

أ
ا

انسانها از لحاظ رفاه  به آن حّدی میرسند كه هیچ نیازی برای آنها باقی نماند 
كه تأمین نشده باشد.4

ایجاد رفاه در جامعه؛ زمینه ساز صدور فکر انقالب
از عّزت و  ایمان صادقانه و صحیح اسالمی حركت كند،  با  مّلتی كه 

1. در انتصاب اعضای هیئت امنا و رئیس كمیته امداد امام خمینی )ره( 16/ 1/ 1394
2. در دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران 1390/5/16

3. سوره ی مائده، آیه ی 66
4. در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطّهر رضوی 1389/1/1
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راحتی و رفاه  مادی برخوردار خواهد شد و دیگر كسی نمیتواند چیزی را 
بر او تحمیل كند. ما به فضل پروردگار و در سایه ی ایمان عمیق مّلتمان 
خواهیم توانست در این قطعه از عالم، جامعه ای آباد و آزاد و مرفه و راحت 
به وجود آوریم كه مشاهده ی آن برای مّلتها درس باشد و منجر به صدور 

فکر انقالب شود.1

1. در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم استان كرمانشاه و شهرهای رشت، اراک، سربند، فردوس، 
طبس، خوانسار، بیدخت، گناباد و جویبار 1368/4/14
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الف( تبیین و بیان ضرورت اجتناب
مصرف گرایی یعنی صرف درآمد در امور غیر ضروری

چرا در بین بسیاری از مردم ما مصرف گرایی  رواج دارد؟ آیا مصرف گرایی  
صرف  می آوریم،  گیر  هرچه  ما  اینکه  یعنی  مصرف گرایی   است؟  افتخار 

اموری كنیم كه جزو ضروریّات زندگی ما نیست .1

دستور اسالم؛ تولید ثروت و جلوگیری از مصرف گرایی
تولید ثروت از نظر اسالمی بی مانع است. تولید ثروت با غارت ثروت 
میکند،  دست درازی  عمومی  اموال  به  كسی  یک وقت  دارد.  فرق  دیگران 
مادی  دستاوردهای  به  قانون  از  پیروی  بدون  و  بی قانون  كسی  یک وقت 
میرسد؛ اینها ممنوع است؛ اّما از طریق قانونی، تولید ثروت از نظر شارع 
مقّدس و از نظر اسالم، مطلوب و مستحسن است. ثروت را تولید كنند، 
منتها در كنارش اسراف نباشد. اسالم به ما میگوید ثروت تولید كنید، اّما 
اسراف نکنید. مصرف گرایی  افراطی مورد قبول اسالم نیست. آنچه كه از 
تولید ثروت به دست می آورید، باز همان را وسیله ای برای تولید ثروت 

1. در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 1391/7/23
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اسالم  در  بیاورید ـ  كه  در  نازا  و  راكد  به صورت  نه  را  مال  بکنید.  دیگر 
نه به صورت ولخرجی و ولنگاری در مصرف  اسمش كنز كردن است ـ  
مال، آن را صرف در چیزهای غیر الزم زندگی كنید؛ اّما با توّجه به اینها، 
ثروت را برای خودتان تولید كنید. ثروت آحاد مردم، ثروت عموم كشور 

است؛ همه از آن سود میبرند.1

دوری مسئوالن ازتجّمل؛ ازجمله ارزشهای انقالب 
انقالب، یك تحّول بنیادین بر اساس یك سلسله ارزشهاست و یك 
انقالب  شد،  واقع  ما  كشور  در  آنچه  میشود.  محسوب  جلو  به  حركت 
اسالمی است كه تحّول عظیمی در اركان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
جامعه و یك حركت به جلو و یك اقدام به سمت پیشرفت این كشور و 
این مّلت بود. البتّه در نظامی كه بر اساس انقالب به وجود آمد، ما از شرق 
و غرب الگو نگرفتیم ... الگوی ما ارزشهای دیگری بود كه به مقداری از 

آن ارزشها اشاره كردم.
است.  زمامداران  سطح  در  تجّمل   و  اسراف  از  دوری  دیگر،  ارزش 
البتّه تجّمل  و اسراف در همه جا بد است؛ اّما آن چیزی كه مردم را وادار 
رفتارهای مسرفانه  دهند،  نشان  قضیّه حّساسیّت  این  به  نسبت  كه  میکرد 
و متجّمالنه و ولخرجي ها با مال مردم در سطح حکومت بود. این از آن 
چیزهایی بود كه مردم نمیخواستند. نظام اسالمی بر اساس این ارزش به 

وجود آمد كه چنین چیزی نباشد.2

خطری بزرگ برای مسئوالن
و  رفیع  قصرهای  از  نه  شما  است.  مّلت  جنس  از  مّلت  نماینده ی 
از  از مدرسه و حوزه و دانشگاه و  از متن مردم،  اشرافی ، كه  خاندانهای 

1. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطّهر رضوی 1386/1/1
2. در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/2/23
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پاس  را  منش  این  و  رابطه  این  شده اید.  گسیل  مجلس  به  كار  میدانهای 
بدارید و برای خود نگاه دارید. خوی اشرافی  و گرایش به اسراف و طعمه 
و  نجیب  سابقًا  مردمِ  گاه  كه  است  بزرگی  بالی  مسئولیّت،  این  انگاشتن 
پارسا هم ممکن است نتوانند خود را از آن برحذر بدارند. همه باید بشّدت 
مراقب خویش باشیم و دوره ی مسئولیّت خود را، حسنه ای ماندگار، و نه 

سیئه ای دامنگیر، بسازیم .1

بی اعتنایی به تجّمالت؛ توصیه به نمایندگان مجلس
و  به خداوند  توّكل  و  تقوا  رعایت  به  را  نماینده  و خواهران  برادران 
و  زائد  تشریفات  به  بی اعتنایی  و  عبادت  و  اخالق  و  معنویّت  به  توّجه 
تجّمالت  اسراف آمیز و اجتناب از گروه گرایی و مقّدم داشتن مصالح كشور 
از  پرهیز  و  برابر حق  در  انقیاد  و  گروهی  و  مصالح شخصی  بر  مردم  و 
نابجای بیت المال و  توصیه های خصوصی و شخصی و دوری از صرف 
دوستی و مهربانی با رقبای دوران انتخابات و برحذر بودن از وسوسه ی 

شیطان و اغوای نفس اماره، توصیه میکنم .2

جرم و خطا بودن تغییر دکور اتاق مسئولین
اندازه نگه دارید؛ دولت مخارجش زیاد و سنگین است. مخارج سنگین 
بردارند.  را  سوبسید  بخش  فالن  در  مثاًل  كه  میشود  این  به  منجر  دولت 
این، سیاست درست و متین و منطقی هم است؛ شّکی در آن نیست، باید 
هم انجام بگیرد، چاره ای هم نیست، روی مردم هم فشار می آید؛ اّما این 
مخارج  بر  خودمان  دست  به  خودمان  و  بدهیم  قرار  منصفانه  را  مخارج 

چیزی اضافه نکنیم.

1.  پیام به مناسبت آغاز به كار هشتمین دوره ی مجلس شورای اسالمی 1387/3/7
2.  پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دوره ی مجلس شورای اسالمی 1371/3/7

www.book-khamenei.ir



58
ت مؤمنانه

معیش

اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دكوراسیون اتاق مدیر كّل 
و معاون وزیر و وزیر و فالن مسئول قضائی و فالن مسئول در بخشهای 
گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یکی از مخارج دولت این 
باشد كه فالن تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاه ها تقسیم بکنیم، 
ما حق نداریم این را جزو مخارج دولت حساب كنیم و به حساب آن از 
سوبسید مردم بزنیم. نه، این خالف است. برای این كارها حد بگذارید. 
تغییر  و  دكوراسیونها  تغییر  این  مورد  در  و  كنند  بخشنامه  باید  دستگاه ها 
خانه ها و خرجهای اضافی حّدی معیّن بکنند. من نمیگویم مثل بعضی از 
تندروها باشیم كه میگویند در مسجد بنشینیم و وزارت كنیم؛ نه، در مسجد 
نمیشود. وزارت كردن، یک ساختمان و چهار تا اتاق و تعدادی مسئول و 
یک مقدار هم باالخره امکانات برای زندگی آن آقایی كه میخواهد خدمت 

بکند، میخواهد؛ اّما باید در حّدی باشد.1

مغزهای سطحی نگر؛ تمجیدکننده ی تجّمل گرایی
تجربه های  برحسب  مسّلح!  نیروهای  رزمنده ی  عناصر  عزیز!  برادران 
تاریخی، آنچه بیش از همه برای مّلتها مایه ی افتخار است، عبارت است 
از قدرت دفاع و قدرت سازندگی؛ در معیار تقدیر و ارزشگذاری بر روی 
مّلتها، آنچه در باالی صفحه قرار میگیرد، این دو توانایی است. هرگز در 
تاریخ، كشوری را به خاطر مثاًل وسعت بازرگاني اش یا تجّمالت  زندگی یا 
مصرف زیاد و از این گونه چیزها ستایش نمیکنند؛ مگر زبانهای سطحی جو 
و مغزهای سطحی نگر؛ اّما مّلتهایی را كه توانسته اند در مواقع حّساس از 
خود دفاع كنند، تاریخ ستایش میکند و قشرهای ژرف نگر به چشم تجلیل 

برآنها مینگرند.2

1. در دیدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران 1370/5/23
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی  2. در مراسم صبحگاه نظامی پایگاه منطقه ی دّوم دریایی 

ایران در بوشهر 1370/10/12
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آمارهای تکان دهنده ی اسراف در کشور
من یکی دوتا از این آمارهای تکان دهنده را عرض بکنم؛ اسراف در 
بررسی  برحسب  نان.  در  اسراف  جمله  از  كشور،  مصرفی  مهّم  قلمهای 
میدانی ای كه در تهران و بعضی از مراكز استانها شده است، گفته میشود 
كه 33 درصِد نان ضایعات است. یک سّوم همه ی نانی كه در این شهرها 
تولید میشود، دور ریخته میشود. فکرش را بکنید شما؛ یک سّوم! آن وقت 
كشاورز ما با آن زحمت گندم را تولید كند و اگر یک سالی بارندگی كم 
پول  از  دولت  شد ـ   كم  كشور  در  گندم  تولید  كه  گذشته  سال  مثل  بود ـ  
عمومی، از بودجه ی مردم گندم از خارج وارد كند، این گندم آرد بشود، 
خمیر بشود، نان بشود، بعد یک سّوم از این همه ثروت دور ریخته شود. 

چقدر تأّسف آور است! متأّسفانه این واقعیّت دارد، این هست.
در مورد آب بررسی هایی كه كرده اند، میگویند تلفات آب در مصرف 
خانگی تا حدود 22 درصد است. كشور ما كشور پرآبی نیست. حدّ اكثر 
صرفه جویی را ما مردم ایران در آب باید انجام دهیم. آن وقت این آبی كه 
با این زحمت تولید میشود، از راه های دور آورده میشود، با بهای سنگین 
سدهایی به وجود می آید؛ این همه دانش، تجربه و تالش به كار میرود تا 
این آب به خانه ی ما بیاید؛ بعد در خانه ی ما 22 درصد از این آب هدر 
برود! این فقط مصرف خانگی است؛ مصرف كشت و مصرف صنعت هم 
یک جور دیگر اسرافهایی دارد. آنچه كه برحسب بررسی ها به عنوان آمار 
در اختیار ماست، ما مجموعًا بیش از دو برابر مصرف متوّسط جهان در 
گاز،  نفت،  یعنی  میکنیم؛  انرژی ـ  مصرف  برق، چه حاملهای  انرژی ـ  چه 
گازوئیل، بنزین. مصرف این چیزها در كشور ما از دو برابر متوّسط جهان 

بیشتر است. خوب، این اسراف است. اسراف نیست؟
بین  نسبت  یعنی  دارد؛  وجود  انرژی  شّدت  نام شاخص  به  شاخصی 
انرژی ای كه مصرف میشود، با كاالیی كه تولید میشود؛ كه هرچه انرژی ای 
كه مصرف میشود، كمتر باشد، برای كشور سودمندتر است. در این زمینه 
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ما  انرژی  شّدت  مصرف  پیشرفته،  كشورهای  از  بعضی  به  نسبت  گاهی 
انجام  دارد  جامعه  در  كه  است  اسرافهایی  اینها  است!  بیشتر  برابر  هشت 

میگیرد.1

مصرف گرایی؛ ازجمله مناسبات اقتصادی غلط 
ما میتوانیم توسعه ی نمونه و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و مّلی خود 
این یك آرزوی خام و یك خیال  بیاوریم؛  به وجود  این كشور  را در 
یعنی  كرد؛  تبدیل  پیشرفته  كشور  به یك  را  ایران  میتوان  نیست.  واهی 
همین مسیری را كه انقالب تا امروز پیموده است، با سرعت بیشتر و با 
اّما این مشروط به شرط الزم آن  جهت گیرِی بهتر و قوی تر ادامه داد؛ 
است، كه عبارت است از تالش مّلی و همه جانبه. این تالش همه جانبه و 

عمومی دارای سه ضلع اساسی است .
... ضلع سّوم این است كه مناسبات اقتصادی و اجتماعی سالمت پیدا 
كند؛ این، هم بر عهده ی مسئوالن است ـ  بر عهده ی دولت، قوه ی قضائیّه 
مناسبات  است.  مردم  آحاد  بر عهده ی  و هم  اسالمی ـ   و مجلس شورای 
رباخواری،  قاچاق،  رواج  یعنی  چه؟  یعنی  غلط  اجتماعی  و  اقتصادی 
مصرف گراییِ  افراطی و گرایش به تفاخر در استفاده از مصنوعات خارجی 
در مقابل نمونه های داخلی آن، كه معنایش این است كه كارگر ایرانی را 
به نفع كارگر خارجی بیکار میکند. باید افتخار به استفاده ی از مصنوعات 
داخلی در مردم و مسئوالن بیدار شود. در درجه ی اّول خود مسئوالن و 
دستگاه های دولتی و قوای سه گانه، و در درجه ی بعد آحاد مردم به این 

نکته توّجه كنند و اهّمیّت دهند.2

1. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 1388/1/1
2. در اجتماع بزرگ مردم همدان 1383/4/15
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دشمن در انتظار ورود تجّمل گرایی در زندگی عناصر انقالبی
امروز مهم ترین طرح دشمن، »انتظار« است. دشمن منتظر نشسته است 
تا این میکروب در داخل این كالبد سالم و نیرومند؛ یعنی كالبد نظام اسالمی 
و جمهوری اسالمی، اثر كند. لذا ما باید مراقب باشیم. امروز آنها منتظرند كه 
فساد در داخل این كشور نفوذ پیدا كند؛ تردید در اذهان جوانان این كشور 
نفوذ پیدا كند؛ سرگرمی های بازدارنده و فاسد، بر آرمانهای بزرگ غلبه پیدا 
كند؛ دنیاطلبی و اشتغال به مال و زینت دنیا رایج شود و لّذت پول و زندگی 

راحت و تجّمالتی ، خود را زیر دندان عناصر انقالبی نشان دهد.1

ضرورت پرهیز از سوق دادن مردم به سمت مصرف گرایی
روز  به  روز  اسراف،  است.  بزرگی  بالی  جامعه  برای  مصرف گرایی 
شکافهای طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیق تر میکند. یکی 
از چیزهایی كه الزم است مردم برای خود وظیفه بدانند، اجتناب از اسراف 
است. دستگاه های مسئوِل بخشهای مختلف دولتی، بخصوص دستگاه های 
ـ  باید وظیفه ی خود بدانند مردم را نه  تبلیغاتی و فرهنگی ـ  بویژه صدا و سیما 
فقط به اسراف و مصرف گرایی و تجّمل گرایی سوق ندهند؛ بلکه در جهت 
عکس، مردم را به سمت قناعت، اكتفا و به اندازه ی الزم مصرف كردن و 
اجتناب از زیاده روی و اسراف دعوت كنند و سوق دهند. مصرف گرایی، 
بیشتر  تولیدش  از  آن  مصرف  كه  جامعه ای  درمی آورد.  پای  از  را  جامعه 
كنیم  عادت  باید  ما  خورد.  خواهد  شکست  مختلف  میدانهای  در  باشد، 

مصرف خود را تعدیل و كم كنیم و از زیادی ها بزنیم.
جوانان اجتماعات خانوادگی تشکیل دهند و كمکهای افراد خانواده را 
جمع كنند و در درجه ی اّول به مصرف فقرا و نادارهای همان خانواده و 

فامیل برسانند و اگر نیازی نبود، به فقرای دیگر رسیدگی كنند.2

1. در دیدار فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به مناسبت روز پاسدار1373/10/15
2. در خطبه های نماز عید فطر 1381/9/15
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ضرورت رعایت انضباط اقتصادی و مالی 
»انضباط  بسیار مهم است،  ما  برای جامعه ی  دّوم كه آن هم  توصیه ی 
و  كشور  مسئولین  و  مّلت  آحاد  از  را  این  من  است.  مالی«  و  اقتصادی 
مأمورین دولت، امسال تقاضا دارم. انضباط اقتصادی و مالی یعنی مقابله با 
ریخت وپاش، زیاده روی و اسراف. ریخت وپاش مالی و زیاده روی در خرج 
كردن و زیاده روی در مصرف، به هیچ وجه صفت خوبی نیست. نه اسمش 
جود و سخاست و نه كرم و بزرگ منشی است. فقط اسمش »بی انضباطی 
اقتصادی و مالی« است. كسانی كه بی خود خرج میکنند؛ زیادی خرج میکنند 
از  را  میکنند و رعایت موجودی جامعه  برای خودشان مصرف  زیادی  و 
لحاظ امکانات اقتصادی نمیکنند، انسانهایی هستند كه از نظر من بی انضباط 
از لحاظ امکانات اقتصادی و مالی هستند. اگر چنین وضعیّتی ادامه پیدا كند، 
این مّلت كارش مشکل خواهد شد. به كسانی كه بی خود خرج میکنند، اگر 
بگوییم شما چرا این قدر خرج كردید و چرا این میهمانی بی خود و بی جهت 
را با این همه ریخت وپاش ترتیب دادید؟ میگویند داریم و میکنیم! آیا این 
به هیچ وجه  دلیل  این  نه؛  كنم؟  میتوانم خرج  و  دارم  كه  است  كافی  دلیل 
دلیل قانع كننده ای نیست. باید به قدر نیاز و حاجت، خرج و مصرف كرد. 
بخصوص كسانی كه اموال عمومی را مصرف میکنند. آنها هم مانند كسانی 
كه اموال خودشان را بی حساب و كتاب خرج میکنند، مخاطب این مطلبند 
و نباید زیادی مصرف كنند. بعضی افراد، پولدارند و درآمدی إن شاء اهلل از 
راه حالل دارند ـ  آنها كه از راه حرام كسب درآمد كنند كه وضعشان بدتر 
بیهوده  تجّمالت   و  زندگی  وضع  و  كردن  خرج  در  اگر  هم  اینها  است ـ  
و  مالی  بی انضباطی  كنند،  اسراف  و  ریخت وپاش  اعیان منشی،  و  بی جا  و 
اقتصادی انجام داده اند. این كارها اسمش ریخت وپاش است و ریخت وپاش 
امری نکوهیده و ناپسند است. این كارها زندگی دیگران را از لحاظ روانی 
مختل میکند. شما مثاًل مبالغ زیادی مواد خوراكی در فالن مهمانی معمولی 
مصرف میکنید؛ در حالی كه الزم نیست و در كنار شما و در همسایگی 
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شما در یک محّل دورتر، ولو در اقصی نقاط كشور، كسانی به این مواد 
غذایی برای ادامه ی زندگی خود و فرزندان و عزیزانشان نیاز مبرم دارند. 
آیا این كار در چنین شرایط كارِ درستی است؟ پس در اموال شخصی و 
مالی كه از راه حالل هم به دست آمده باشد، ریخت وپاش غلط و خالف 
انضباط است. كسانی كه اموال دولتی را مصرف میکنند، دیگر بیشتر. من از 
مسئولین امور میخواهم جّداً در زمینه ی مصرف اموال عمومی، در جاهایی 
كه اولویّت ندارد ـ  ولو ممکن است مورد نیاز هم باشد، اّما نیاز درجه ی یک 
نیست ـ  خودداری كنند. آنجایی كه امر دایر است بین نیازِ بااولّویت و نیاز 
بی اولویّت، خودداری كنید. آنجایی كه نیاز نیست و حاجت نیست، حتمًا 
مصرف نشود. آنجایی كه حاجت هست، اّما حاجت باالتری نیز هست آنجا 
هم مصرف نشود و این امکان مالی در حاجت برتر و باالتر مصرف گردد. 
این هم توصیه ی امسال من است و امیدوارم باز مسئولین كشور نسبت به 
این قضیّه اهتمام ورزند. به تعبیر دیگر مسئولین فرهنگی، اهتمام فرهنگی و 

مسئولین اقتصادی و اداری و دولتی و اجرایی، اهتمامِ اجرایی ورزند.1

مخالفت با رواج افراطی تجّمل گرایی 
ناگزیرش  كِم  معتدِل  حد  در  تجّمل گرایی  و  تجّمل   به  تظاهر  با  من 
افراطی پیدا كند، چیز بسیار  بنا شد كه روند  مخالفتی نمیکنم؛ لیکن اگر 
مزخرفی است. در لباس، در آرایش، در زروزیورها و طال و جواهرات، 
خانمها بایستی خیلی اهّمیّت بدهند كه امساک بشود و بی اعتنایی به این 
زیبایي های  و  درخشندگی ها  به  إن شاء اهلل  شاید  تا  بگیرد،  انجام  چیزها 

واقعی تر بیشتر توّجه بشود، تا به این زیبایي های ظاهری.2

1. پیام نوروزی به مناسبت حلول سال نو 1374/1/1
ـ  اجتماعی زنان، جمعی از زنان پزشك متخّصص و مسئوالن  2. در دیدار با اعضای شورای فرهنگی 

اّولین كنگره ی حجاب اسالمی، به مناسبت میالد حضرت فاطمه ی زهرا)س( 1370/10/4
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بی اعتنایی به تجّمالت؛ شاخصه ی زن مسلمان
زن مسلمان باید در راه فرزانگی و علم تالش كند؛ در راه خودسازی 
نوع جهاد  از هر  مبارزه  میدان جهاد و  كند؛ در  معنوی و اخالقی تالش 
كم ارزش،  تجّمالت   و  دنیا  زخارف  به  نسبت  باشد؛  پیشقدم  مبارزه ای  و 

بی اعتنا باشد.1

ب( عوامل ایجاد روحیّه ی تجّمل گرایی
مصرف گرایی؛ از جمله میراثهای گذشته

روش اسالمی تبیین است و همین تبیینها موجب شد كه انقالب اسالمی 
بر بسیاری از این پیش زمینه های تاریخی و تربیتهای غلط فائق بیاید و فائق 
آمد. البتّه در بعضی اش هم هنوز فائق نیامدیم، كه آن انگیزه های دیگری 
دارد ـ  مثل این مصرف گرایی  و اسراف و این چیزها كه حاال گفتند ـ  این 
جزو میراثهای ما از گذشته است و متأّسفانه این میراث را نگه داشتیم. ما 
مّلت ایران باید این جامه ی ناسازِ بی اندامِ زشت را از تنمان بیرون بیاوریم. 
به  باید دست  كنیم. همه  را حلش  این  باید  ما خیلی مصرف زده هستیم؛ 
دست هم بدهند و این قضیّه را حل كنند. البتّه صدا و سیما هم بالشک نقش 

دارد. خوب، اینها عوامل درونی بود.2

ترویج تجّمل گرایی از اهداف دشمن از تهاجم فرهنگی 
بتی كه بسیاری از مردم جهان و از جمله بسیاری از مسلمین، امروز به 
جبر و تحمیل، به عبادت و اطاعت از آن وادار میشوند، بت قدرت امریکا 
است كه همه ی شئون فرهنگی و سیاسی و اقتصادی مسلمین را در قبضه 
گرفته و مّلتها را خواه و ناخواه در جهت منافع و اغراض خود كه نقطه ی 
مقابل مصالح مسلمین است حركت میدهد. عبادت، همین اطاعت بی چون 

1. در دیدار گروهی از زنان، به مناسبت میالد حضرت زهرا)س( و روز زن 1371/9/25
2. در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه های شیراز 1387/2/14
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و چراست كه امروز در برابر خواست استکبار و در رأس آن امریکا، بر 
مّلتها تحمیل میشود و آنان با شیوه های گوناگون، به سمت آن سوق داده 

میشوند.
فرهنگ فساد و فحشا كه به وسیله ی دستهای استعماری در میان مّلتها 
ترویج میشود، فرهنگ مصرف زدگی  كه روز به روز زندگی مّلتهای ما را 
بیشتر در لجنزار خود فرومیبرد، تا كمپاني های غربی كه مغز و قلب اردوگاه 
استکبارند بیشتر سود ببرند؛ سلطه ی سیاسی غرب استکباری كه پایه های 
گذاشته شده  كار  مردمی  و ضّد  وسیله ی حکومتهای دست نشانده  به  آن 
است، حضور نظامی كه با هر بهانه ای شکل آشکارتری به خود میگیرد، 
اینها و امثال آن، همه مظاهر همان شرک و بت پرستی است كه در ضّدیت 
كامل با نظام توحیدی و حیات توحیدی است كه اسالم برای مسلمانان 

مقّرر داشته است.1
اگر دشمن بتواند مّلت ما را به مّلتی كه اعتقادی به مبارزه ندارد، امیدی 
به پیروزی ندارد، زهدی  نسبت به جلوه های شهوانی و ماّدی ندارد، تبدیل 
كند، پیروز شده است. اینجاست كه مبارزه ی فرهنگی، مبارزه ای واجب تر 

از واجب میشود.2

تشدید مصرف گرایی با ورود فرهنگ غرب
به نظر من، آن چیزی كه امروز مجموعه ی شما3 و هر مجموعه ای از 
زنان كه در شکلها و با هدفهای مختلف كار میکنند بر عهده دارند، این 
است كه باور غلطی را كه فرهنگ غربی و اروپایی در این ده ها سال اخیر 
در ذهن زن ایرانی وارد كرده است، بزداید. البتّه باور غلطی هم در گذشته 
بوده است؛ یعنی گرایش به برخی از شکلهای غلط مصرف و تجّمل ، از 

1. پیام به حّجاج بیت اهلل الحرام 1370/3/26
2.  در دیدار كارگران و فرهنگیان كشور، به مناسبت روز كارگر و روز معّلم 1372/2/15

ـ  اجتماعی زنان  3. شورای فرهنگی 
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گذشته هم وجود داشته است. با ورود فرهنگ اروپایی، این مدگرایی و 
و  محاسبه شده  این،  شد.  تشدید  عجیبی  شکل  به  مصرف،  در  نوگرایی 
و  صهیونیستها  غالبًا  كه  غربی  سیاستهای  سردمداران  بود.  شده  پیش بینی 
باورهای  این  این كار را كردند.  نیّتی  با  به قصدی و  بودند  استعمارگران 
غلط را باید بزدایید؛ و این نمیشود، مگر با ارائه ی بحثها و كارهای اسالمی. 
اگر این كار بشود، ریشه ی این مشکالتی كه گاهی اوقات مطرح میشود 
بدحجابی و رواج فساد و فحشا و این چیزها به خودی خود كنده خواهد 
شد. اینها غالبًا معلولند؛ علل، همان باورها و فرهنگها هستند كه باید روی 

آنها كار بشود.1

تجّمل در جامعه؛ انعکاس تجّمل در زندگی مسئوالن
برادران و خواهران! هرجا هستید و در هر مسئولیّتی قرار دارید، باید 
میتواند  گفتار شما، یک حركت شما  رفتار شما، یک  باشید. یک  مراقب 
بگذارد.  مردم  زندگی  در  تأثیرهای وسیعی  میتواند  بگذارد؛  ماندگار  تأثیر 
سالهاست كه بنده درباره ی زندگی تشریفاتی مکّرر تذّكر میدهم. این دو 
جنبه دارد: یک جنبه از لحاظ اصل پایبندی به تجّمالت و تشریفات است 
كه این بد و دون شأن انسان واالست؛ یعنی یک وقت انسان به یک چیِز 
پایبند میشود كه دون شأن انسان است؛ بعالوه، مسرفانه است؛  غیر الزم 
تضییع سرمایه ها، تضییع اموال و تضییع موجودي ها در آن هست. این یک 
بعد قضیّه است كه اصل اسراف بد است؛ اصل تجّمل  همراه با اسراف و 
همراه با زیاده روی است و بد است؛ لیکن جنبه ی دّومی دارد كه اهمیّتش 
كمتر از جنبه ی اّول نیست و آن انعکاس تجّمل  شما در زندگی مردم است. 
بعضي ها از این غفلت میکنند. وقتی شما جلِو چشم مردم، وضع اتاق و 
دفتر و محیط كار و محیط زندگی را آن چنانی میکنید، این یک درس عملی 

ـ  اجتماعی زنان 1369/10/16 1. در دیدار با اعضای شورای فرهنگی 
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است و هركسی این را میبیند، بر او اثر میگذارد. حّداقل این را باید رعایت 
كرد.1

ضرر دنیازدگی مسئوالن
پنج، شش سال پیش از این، در پیامی به انجمن اسالمی دانشجویان ـ  
چون آن روز چیزهایی را حس میکردم ـ  به این نکته تصریح كردم و گفتم 
بعضی افراد باید مواظب باشند اسیر چرب و شیرین دنیا نشوند. كسی كه 
زار  كارش  شد،  رفاه زده   و  دنیازده  اگر  است،  قائل  مسئولیّتی  خود  برای 

خواهد شد و كار مردم را هم زار خواهد كرد.2

سازندگی؛ توجیهی برای دنیا پرستی 
حتی  كه  داشت؛  علیّ بن ابی طالب )علیه الّسالم(  كه  بود  كاری   سازندگی، 
قبل  تا  اّما  ـ   این را تردید دارم  شاید در دوران خالفت هم  ـ كه حاال من 
احیا  زمین  میکرد؛  آباد  نخلستان  خود  دست  با  است  قطعی  خالفت،  از 
میکرد؛ درخت میکاشت؛ چاه میکند و آبیاری میکرد. این، سازندگی است! 
دنیاطلبی و ماّدی طلبی، كاری است كه عبیداهلل زیاد و یزید میکردند. آنها 
چه وقت چیزی را به وجود می آوردند و میساختند؟! آنها فانی میکردند؛ 
آنها میخوردند؛ آنها تجّمالت  را زیاد میکردند. این دو را باهم اشتباه نباید 
دنیا و  پول و  را غرق در  اسم سازندگی خودشان  به  عّده ای  امروز  كرد. 
فاسد  را  ما  جامعه ی  كه  آنچه  است؟!  سازندگی  این  میکنند.  ماّده پرستی 
میکند، غرق شدن در شهوات است؛ از دست دادن روح تقوا و فداكاری 

است.3

1. در دیدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران 1378/10/4
2. در دیدار جوانان استان اصفهان 1380/8/12

سراسر  بسیج  مقاومت  نیروهای  عاشورای  دسته های  و  گروهانها  گردانها،  فرماندهان  دیدار  در   .3
كشور، در سالروز شهادت امام سجاد)ع( 1371/4/22
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خطر گرایش به تجّمل؛ در دوران بازسازی
آن چیزی كه من میخواهم به مسئوالن و به مردم عرض كنم، این نکته 
در  است.  همیشه  از  بیشتر  دنیاطلبی  بازسازی، خطر  دوران  در  كه  است 
دوران بازسازی، ثروتها انباشته میشود؛ چون دوران بازسازی، دوران تراكم 
كارها، دوران انباشت ثروتها، دوران افزایش فّعالیّتهای اقتصادی و دورانی 
است كه اگر كسی میتواند تالشی بکند و حركتی اقتصادی بکند، راه برای 
باز است. در چنین دورانی، آدمهایی كه اهل دنیا هستند، آدمهایی كه  او 
دلشان در بند زخارف دنیوی است، آدمهایی كه منافع شخصی خود را بر 
منافع كشور و ملت و مصالح انقالب ترجیح میدهند، دستشان باز است، 
و  زراندوزی  و  اشرافی گری  به سمت  نکرده  بتوانند خدای  كه  این  برای 
جمع مال و منال و سوءاستفاده بروند. دوران بازسازی، دوران شکوفایی 
این  حال،  همین  در  اّما  است.  كشور  ساختن  دوران  و  ملت  پیشرفت  و 
دوران، دوران خطِر گرایش آدمهای ضعیف به سمت اشرافیگری و تجّمل  
و انباشت ثروت و سوءاستفاده ی اقتصادی است. لذا همه باید خیلی مراقب 

باشند؛ هم مسئوالن و هم آحاد مردم.1

یکی از ضعفهای جامعه؛ حرص به متاع دنیا 
بارها  من  هستیم.  مصرف زدگی  و  اسراف  دچار  متأّسفانه  امروز  ما 
ما.  راه  در  است  خطر  این  میکنم؛  عرض  هم  باز  كرده ام،  عرض  را  این 
كم  باید  را  دنیا  كاالی  و  متاع  به  كنیم، حرص  كم  باید  را  مصرف زدگی 
كنیم. تا یک شایعه ای درست میشود كه فالن چیز كم است، مردم هجوم 
می آورند برای اینکه بیشتر آن را جمع كنند، كه نبادا دچار كمبود آن شوند؛ 
در حالی كه آن شی ء ممکن است جزو چیزهای الزم زندگی هم نباشد. 
خب، اگر آن جنس كم هم نیست، همین هجوم مردم آن را كم میکند. ما 
به این مسئله توّجه نمیکنیم. این یکی از ضعفهای ماست؛ ما این ضعف را 

باید برطرف كنیم.2

1. در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینی)ره( مشهد مقّدس 1376/1/1
2. در خطبه های نماز جمعه تهران 1390/11/14
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تبلیغ مصرف گرایی؛ از جمله تبلیغات ننگین رسانه ها در رژیم گذشته 
از تبلیغات ننگین رژیم گذشته كه به وسیله ی صداوسیما و مطبوعات 
در جامعه گسترش و عمق پیدا كرده بود: یکی در باب اسراف و فرهنگ 

مصرف گرایی  بود و دیگری در باب فساد و فحشای جنسی. 1

ُمدگرایی؛ از بزرگ ترین عوامل انحراف جامعه و زنان 
به اعتقاد من، گرایش به سمت مدگرایی  و تجّمل گرایی و تازه طلبی و 
افراط در كار آرایش و نمایش در مقابل مردان، یکی از بزرگ ترین عوامل 
بایستی  خانمها  اینها،  مقابل  در  ماست.  زنان  انحراف  و  جامعه  انحراف 

مقاومت كنند.
آنها برای اینکه از زن، آن چنان موجودی به وجود بیاورند كه مورد نظر 
خودشان است، محتاج این هستند كه دائمًا مد درست كنند و چشمها و 
دلها و ذهنها را به همین چیزهای ظاهری و كوته نظرانه مشغول كنند. كسی 
كه به این چیزها مشغول شد، كی به ارزشهای واقعی خواهد رسید؟ مجال 
پیدا نمیکند برسد. زنی كه در فکر باشد از خود وسیله ای برای جلب نظر 
مردان بسازد، كی فرصت این را پیدا خواهد كرد كه به طهارت اخالقی 
فکر كند و بیندیشد؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ آنها این را میخواهند.2

بزرگ ترین ستم در حّق زنان
چه ستمهایی كه در حق زن روا داشته شده و اسمش ستم است و چه 
ستمهایی كه اسمش هم ستم نیست، اّما در حقیقت ستم است؛ مثل همین 
سوق دادن به تجّمل  و مصرف گرایی و آرایشهای بیهوده و مخارج سنگین 
و تبدیل شدن به یک وسیله ی مصرف. این، ستم بزرگی بر زن است. شاید 

1. در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1365/9/14
2. در دیدار با جمع كثیری از پرستاران، به مناسبت میالد حضرت زینب كبری)س( و روز پرستار 

1370/8/22
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بشود گفت كه هیچ ظلمی باالتر از این نیست؛ زیرا كه او را بکّلی از آرمانها 
خیلی  چیزهای  به  و  میکند  منصرف  و  غافل  خودش  تکاملی  اهداف  و 
كوچک و حقیر سرگرم مینماید. این، كاری بوده كه در رژیم ظالم پادشاهی 
انجام شده، و حاال باید جلوی آن گرفته میشد. البتّه در اوایل انقالب، خیلی 
هم خوب بود؛ لیکن بعدها باز غفلتهایی شده است، كه باید نسبت به آن، 

حسابی برنامه ریزی كرد.1

انحطاط زنان با گرفتار شدن به مد پرستی 
این زیبایی و زیباسازی، بایستی موجب این نشود كه در جامعه انحطاط 
آید. چگونه؟  به وجود  نباید  اخالقی  ابتذال  یعنی  آید؛  به وجود  فساد  و 
راه هایش مشّخص است. اگر ارتباط بی قید و شرط و بی بندوباری در روابط 
زن و مرد وجود داشته باشد، این موجب فساد خواهد شد. اگر به صورت 
این  اگر  انجامید.  فساد خواهد  به  این  درآید،  ُمدپرستی   به شکل  افراطی 
مقوله ی زیباسازی و رسیدن به سر و وضع و لباس و امثال اینها، مشغله ی 
اصلی زندگی شود، انحراف و انحطاط است؛ مثل اینکه در دوره ی طاغوت، 
آن خانمهای اعیان و اشراف، پشت میز آرایش مینشستند. فکر میکنید چند 
دقیق  خبرهای  ما  و  دارد  واقعیّت  این  ساعت!  شش  مینشستند؟  ساعت 
داشتیم كه شش ساعت مینشستند! یک انسان، این مّدت برای آرایش صرِف 
وقت كند كه میخواهد مثاًل به عروسی برود و موی سرش را، یا صورتش 
را این طوری درست كند! اگر كار به این شکل درآید، انحراف و انحطاط 
آن  در  اینکه  بدون  لباس،  و  وضع  و  سر  به  رسیدن  فی نفسه،  اّما  است؛ 

خودنمایی و تبّرج باشد، عیبی ندارد.2

ـ  اجتماعی زنان 1369/10/16 1. در دیدار با اعضای شورای فرهنگی 
2. در دیدار جمعی از جوانان به مناسبت هفته ی جوان 1377/2/7
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خطر گرایش به تجّمل در میان زنان
این گرایش به تجّمل گرایی كه مّدتها بود در جامعه ی ما یواش یواش كم 
شده بود، یا در اوایل انقالب مثاًل خانمها به تجّمالت و زروزیورها اعتنایی 
نمیکردند، متأّسفانه باز این چیزها آن طور كه شنیده میشود در جامعه ی ما 
دارد رشد میکند. زنان اندیشمند و بافکر و بامعرفت جامعه ی ما باید این را 
خطر بدانند. نباید زنان به سمت تجّمل گرایی سوق پیدا كنند. البتّه این خطر 
برای مردان هم هست؛ منتها در زنان بیشتر و امکانش زیادتر است. وانگهی 
در این قضیّه، در موارد بسیاری، مردان تحت تأثیر زنانشان قرار میگیرند. 

شماها واقعًا باید با این قضیّه مبارزه كنید؛ خودتان هم مراقبت نمایید.1

ج( پیامدها
لزوم تبیین ضررهای مصرف گرایی برای مردم

امروز در جامعه ی ما فقر وجود دارد. وظیفه ی ما به عنوان نظام اسالمی، 
ریشه كن كردن فقر در جامعه است. نباید در جامعه محرومیّت باشد. این 
تکلیف ماست به عنوان دولت، به عنوان نظام اسالمی، به عنوان آحاد مردم. 
�« 2؛ این وظیفه ی همه است. هركدام به نحوی  �ق ول ع�ن رع�يّ ـــكم مس�أ

ّ
ـــكم راع و كل

ّ
»كل

تجّمل و اسراف و زیاده روی را كم كنیم. این درس ماه رمضان است. این 
كار، هّمت و گذشت و بصیرت و آگاهی میخواهد. از خدای متعال كمک 

بخواهیم.3

ارزشهای اسالمی؛ تحت الّشعاع تجّمالت 
میگذارند،  دخترهایشان  عقدهای  برای  كه  گرانقیمت  مهریه های  این 

ـ  اجتماعی زنان، جمعی از زنان پزشك متخّصص و مسئوالن  1. در دیدار با اعضای شورای فرهنگی 
اّولین كنگره ی حجاب اسالمی، به مناسبت میالد حضرت فاطمه ی زهرا)س( 1370/10/4

ـ  بیروت( ، ج72، ص38 2. بحار االنوار)ط  
3. در خطبه های نماز عید فطر 1381/9/15
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خطاست. نمیگویم حرام است، اّما پدیده ی بد و زشتی در جامعه است؛ 
قرار میدهد. در  انسانی را تحت الّشعاع ارزش طال و پول  ارزشهای  زیرا 
پیامبر  را  كار حالل  همین  نیست.  این  قضیّه  اسالمی،  جامعه ی  و  محیط 
نکرد. بعضی میگویند پیامبر حالل كرده، اّما شما حرام میکنید؟! نه، ما هم 
است.  نکرده  كند؛ محدود هم  كه محدود  نخواسته  پیامبر  نمیکنیم.  حرام 
شما برو، هرچه میخواهی بکن. اصاًل همه ی زندگي ات را روی هم بگذار 
و جهیزیّه ی دخترت بکن، یا مهر عروست بکن. بحث سر این است كه 
این كار، صحیح و عاقالنه و منطبق بر خواست و مصلحت اسالمی نیست.
پیامبر، دختر خودش را؛ امیرالمؤمنین، دختران خودش را؛ و خانواده ی 
پیامبر، با همان بیست و پنج اوقیه1 مثقال نقره ای كه در آن زمان بوده به 
خانه ی بخت فرستادند. دو، سه سال قبل كه حساب كردیم، این میزان نقره، 

تقریبًا در حد دوازده هزار تومان فعلی میشود.
بر ظواهر  افزودن  روز  به  روز  این  تجّمل آمیز،  زندگي های  این وضع 
تجّمالتی، در زندگي های شخصی غلط است. گاهی اوقات ممکن است 
الزم باشد مظاهر عمومی مثل یک خیابان یا یک میدان را خیلی هم قشنگ 
و  من  شخص  سر  بحث  نیست؛  بحث  محل  آن  بکنند؛  درست  زیبا  و 

شماست.2

مصرف گرایی؛ مضر به فضای معنوی
اینی كه من هر سال این را تأكید میکنم به دست اندركاران حج و توصیه 
میکنم به برادران و خواهران حاجی، برای این است. یک هوس كم اهّمیّت 
و حقیر، كّل آن فضای معنوی را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد. ما كه 
مردم را دعوت به زهد اباذری كه نکردیم؛ ماها كه كوچک تر از آن هستیم 

1. معادل هفت مثقال
2. در دیدار با اقشار مختلف مردم در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان 1370/1/26
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كه فکر آن جور زهدی را بکنیم؛ ما دعوت میکنیم خودمان را و مردم را به 
زیاده روی نکردن در این امور. ما زیاده روی میکنیم در مصرف كردن، در 
دل سپردن، در اهّمیّت دادن، در دنبال كردن؛ این زیاده روی ها ضرر میزند 

به فضای معنوی.1

ضرر رواج فرهنگ تجّمل گرایی برای بدنه ی جوان کشور
رواج فرهنگ اسراف و تجّمل گرایی  در جامعه، رشد یا عدم توقّف میل 

به خشونت در برخی از بدنه ی جوان كشور، مضر است. 2

ناسازگاری روحّیه ی همدلی با روحّیه ی تجّمل گرایی
فضا را، فضای تجّمالتی و تجّمل گرایی و عادت كردن به تجّمل  قرار 
رواج  ما  در جامعه ی  تجّمل گرایی  این روحیه ی  اگر  امروز  ندهیم؛ چون 
پیدا كند كه متأّسفانه تا میزان زیادی هم رواج پیدا كرده است بسیاری از 
اقتصادی و اجتماعی و اخالقی كشور اصاًل حل نخواهد شد.  مشکالت 
تجّمل گرایی و گرایش به اشرافیگری در زندگی، ضررها و خطرهای زیادی 
روحیّه ی  هیچ وقت  شد؛  نخواهد  تأمین  اجتماعی  عدالت  هیچ وقت  دارد: 
برادری و الفت و انْس و همدلی كه برای همه ی كشورها و همه ی جوامع، 
بخصوص جامعه ی ما، مثل آب و هوا الزم است پیش نخواهد آمد. این 
همان تأثیر حرف و اقدام و عملکرد من و شما در روحیّه ی مردم است. 
این اهّمیّت تقوای ما را این قدر زیاد میکند. اینکه من در این اواخر، مکّرر 
به همدلی مسئوالن با یکدیگر توصیه كرده ام، برای این است كه جریانها 
بین  آنهاست،  بین  كه  حرفهایی  این  كه  بدانند  دنباله هایشان  و  و خطوط 
اّما  ندارند،  اینکه  نه  دارند  سلیقه  اختالف  هم  مسئوالن  نیست.  مسئوالن 

1. در دیدار با كارگزاران فرهنگی و اجرایی حج 1386/8/23
2. در دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران 1390/5/16
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اختالف سلیقه یک مسئله است و اختالف سلیقه را برای كشمکش بهانه 
قرار دادن، یک حرف دیگر است. این دّومی زندگی را بر مردم تلخ میکند.1

تجّمل گرایی مسئوالن؛ از علل حل نشدن بخشی از مشکالت
روح  داریم؛  نگه  زنده  خود  در  را  اسالمی  روح  باید  مسئوالن  ما 
دنبال  و  ثروت طلبی  و  بیندازیم و رشته ی سودجویی  دور  را  اشرافیگری 
منافع شخصی دویدن و تجّمل پرستی  و امثال اینها را از دست و پای خود 
باز كنیم. اگر گرفتاري های ما در بخشی حل نشده است، عّلتش اینهاست؛ 

اینها را باید اصالح كنیم.2

مصرف گرایی؛ مانع از صرف پول در راه رضای خدا
نمیگذارد  كه  عواملی  از  یکی  كنید.  رسیدگی  فقرا  و  همسایه ها  به 
دست كسانی كه توانایی كمک دارند، به یاری فقرا دراز شود، روحیّه ی 
مصرف گرایی و تجّمل  در جامعه است. برای جامعه بالی بزرگی است كه 
میل به مصرف، روز به روز در آن زیاد شود و همه به بیشتر مصرف كردن، 
بیشتر خوردن، متنّوع تر خوردن، متنّوع تر پوشیدن و دنبال نشانه های ُمد و 
هر چیز تازه برای وسایل زندگی و تجّمالت آن رفتن، تشویق شوند. چه 
ثروتها و پولهایی كه در این راه ها هدر میرود و از مصرف شدن در جایی 

كه موجب رضای خدا و رفع مشکالت جمعی از مردم است، بازمیماند.3

تجّمالت؛ عامل هدر رفتن بیت المال
اولویّت دادن به مناطق مستضعف نشین، تأثیرناپذیری از نفوذ ثروتمندان 
با حیله های  از آن  و جاذبه ی ثروت، رعایت دقیق قوانین و عدم تخّطی 

1. در دیدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران 1378/10/4 
2. در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر 1381/3/1

3. در خطبه های نماز عید فطر 1381/9/15
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شبه قانونی، رعایت ویژه ی محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن 
بیت المال با تجّمالت  زائد و سفرها و مراسم غیر الزم و در یک كلمه رعایت 
تقوا و تدبیر و پشتکار و بهره گیری از دانش و تجربه، مواد عمده ی توصیه ی 

نخست این جانب است.1

نقش اسراف در آسیب پذیر شدن کشور 
ما مردم مسرفی هستیم؛ ما اسراف میکنیم؛ اسراف در آب، اسراف در 
نان، اسراف در وسایل گوناگون و تنّقالت، اسراف در بنزین. كشوری كه 
این  بنزین ـ  است!  تولیدكننده ی نفت است، واردكننده ی فرآورده ی نفت ـ  
تعّجب آور نیست؟! هر سال میلیاردها بدهیم بنزین وارد كنیم یا چیزهای 
دیگری وارد كنیم برای اینکه بخشی از جمعیّت و مّلت ما دلشان میخواهد 
ریخت وپاش كنند! این درست است؟! ما مّلت، به عنوان یک عیب مّلی به 
این نگاه كنیم. اسراف بد است؛ حتّی در انفاق راه خدا هم میگویند. خدای 
لا  و  ك  �ق ع�ن لى   اإ  

لول�قً معن �ي�ك  عل  حب �ق »لا  میفرماید:  پیغمبرش  به  قرآن  در  متعال 
افراط و  این جوری عمل كن.  برای خدا هم  انفاق  سط«؛2 در  سطها كّل ال�ب �ب �ق

تفریط نکنید. میانه روی؛ میانه روی در خرج كردن. این را باید ما به صورت 
وا«؛ كسانی كه  �ق �ن �ن

أ
ا ا دن �ي�ن اإ

ن
�

ّ
یک فرهنگ مّلی در بیاوریم. قرآن میفرماید: »و ال

روا«؛3 نه اسراف میکنند ـ  زیاده روی  �ق �ق وا و لم �ي �ر�ن وقتی میخواهند خرج كنند، »لم �ي
میکنند ـ  نه تنگ میگیرند و با فشار بر خودشان، زندگی میکنند؛ نه، اسالم 
این را هم توصیه نمیکند. اسالم نمیگوید كه مردم بایستی با ریاضت و زهد 
آن چنانی زندگی كنند؛ نه، معمولی زندگی كنند، متوّسط زندگی كنند. اینکه 
میبینید بعضی از فضولهای خارجی، دولتهای خارجی، دائم و دم به ساعت، 
چندین سال است كه مّلت ما را تهدید میکنند كه تحریم میکنیم، تحریم 

1. پیام به شوراهای اسالمی شهر و روستا 1382/2/5
2.  سوره ی اسراء، آیه ی29
3.  سوره ی فرقان، آیه ی67
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میکنیم، تحریم میکنیم ـ  بارها هم تحریم كرده اند ـ  به خاطر این است كه 
چشم امیدشان به همین خصوصیّت منفی ماست. ما اگر آدمهای اهل اسراف 
و ولنگاری در خرج باشیم، ممکن است تحریم برای آدم مسرف و ولنگار 
سخت تمام بشود؛ اّما مّلتی كه نه، حساب كار خودش را دارد، حساب دخل 
و خرج خود را دارد، حساب مصلحت خود را دارد، زیاده روی نمیکند، 
اسراف نمیکند. خوب، تحریم كنند. بر یک چنین مّلتی از تحریم ضرری 

وارد نمیشود.1

به مذبح بردن صاحبان فضائل؛ با ترویج تجّمالت
و  شهوترانی  برگشت؛  ورق  یعنی  آمد،  كار  سر  بر  امامی  مثل  وقتی 
كار  باالی  تقوا  رفت،  انزوا  به  فساد  و  وابستگی  رفت،  انزوا  به  دنیاطلبی 
آمد، زهد روی كار آمد، صفا و نورانیّت آمد، جهاد آمد، دلسوزی برای 
آمد.  خودگذشتگی  از  و  ایثار  و  برادری  و  مرّوت  و  رحم  آمد،  انسانها 
فضیلتها  این  یعنی  می آید؛  این خصلتها  یعنی  می آید،  كار  بر سر  كه  امام 
می آید؛ یعنی این ارزشها مطرح میشود. اگر این ارزشها را نگه داشتید، نظام 
به مذبح  امثال حسین بن علی )علیه الّسالم(، دیگر  باقی میماند. آن وقت  امامت 
اینها را از دست دادیم چه؟ اگر روحیّه ی بسیجی  اّما اگر  برده نمیشوند. 
آرمان  و  وظیفه  و  تکلیف  به  توّجه  به جای  اگر  دادیم چه؟  از دست  را 
الهی، به فکر تجّمالت  شخصی خودمان افتادیم چه؟ اگر جوان بسیجی را، 
جوان مؤمن را، جوان بااخالص را كه هیچ چیز نمیخواهد جز اینکه میدانی 
پرروی  آدم  آن  و  انداختیم  انزوا  در  كند  مجاهدت  راه خدا  در  كه  باشد 
وقت  آن  چه؟  كردیم  مسّلط  را  بی معنویّت  بی صفای  پرتوقّع  افزون خواه 
همه چیز دگرگون خواهد شد. اگر در صدر اسالم فاصله ی بین رحلت نبّی 
اكرم)صلوات اهلل و سالمه علیه( و شهادت جگر گوشه اش پنجاه سال شد، در روزگار 
ما، این فاصله، خیلی كوتاه تر ممکن است بشود و زودتر از این حرفها، 

1. در خطبه های نماز عید سعید فطر 1386/7/21
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فضیلتها و صاحبان فضایل ما به مذبح بروند. باید نگذاریم. باید در مقابل 
انحرافی كه ممکن است دشمن بر ما تحمیل كند، بایستیم.

در  انقالب  روح  نگذاریم  كه  است  این  عاشورا  از  عبرت گیری  پس، 
اشتباه  را  مسائل  عّده ای  شود.  گوشه گیر  انقالب  فرزند  و  منزوی  جامعه 
رئیس جمهور1  و  عالقه مند  و  دلسوز  مسئولین  بحمد اهلل  امروز  گرفته اند. 
عّده ای،  اّما  بسازند.  میخواهند  را  و كشور  كارند  بر سر  مؤمن  و  انقالبی 
است،  چیزی  سازندگی  گرفته اند.  اشتباه  ماّدی گرایی،  با  را  سازندگی 
طبقات  و  شود  آباد  كشور  یعنی  سازندگی  است.  دیگری  چیز  ماّدیگری 

محروم به نوایی برسند.2

رفتن به سوی تجّمالت؛ مانع از انقالبی ماندن
آن كسانی كه از راه انقالب و مسیر انقالب باز میمانند، لزومًا كسانی 
نیستند كه از اول، كمر دشمنی با انقالب بسته اند. وقتی كه انگیزه ی ماّدی 
بر انسان غلبه كرد، در راه میماند؛ وقتی هدفهای كوچک و حقیِر شخصی: 
رسیدن به مال و منال، رسیدن به تجّمالت ، رسیدن به ریاست، رسیدن به 

قدرت، برای انسان شد هدف، هدف اصلی از یاد میرود.3

تزلزل عزم سپاهیان با رفاه زدگی
تجّمل  و رفاه زدگی و عشرت طلبی كه بحمداهلل ساحت سپاه از آن دور 
است به هیچ بهانه در این مجموعه ی پاک نهاد نباید نفوذ كند و وسوسه ها 

نباید عزم شما مردان حق طلب را متزلزل سازد.4

1. حجت االسالم هاشمی رفسنجانی
سراسر  بسیج  مقاومت  نیروهای  عاشورای  دسته های  و  گروهانها  گردانها،  فرماندهان  دیدار  در   .2

كشور، در سالروز شهادت امام سّجاد)ع( 1371/4/22
3. در دیدار جهادگران بسیج سازندگی 1389/6/31

4. پیام به چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 1370/6/25
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تجّمل پرستی؛ سبب ایجاد یک طبقه ی اشراف
امروز متأّسفانه همان طور كه این جوانها گفتند، مصرف گرایی و مسابقه ی 
یک  كردن،  پول  برای  تالِش  و  درآوردن  پول  مسابقه ی  و  تجّمل پرستی  
طبقه ی جدیدی درست كرده. نظام اسالمی با تولید ثروت مخالف نیست، 
با ایجاد ثروت مخالف نیست، بلکه مشّوق اوست. اگر تولید نباشد، اگر 
ایجاد ثروت نباشد، حیات و بقای جامعه به خطر خواهد افتاد، اقتدار الزم 
را جامعه به دست نخواهد آورد؛ این یک اصل اسالمی است. اّما اینی كه 
آحاد مردم دلشان لک بزند برای مسابقه ی اشرافیگری، برای تجّمل پرستی ، 
این یک چیز بسیار نامطلوب است؛ این چیزی است كه متأّسفانه در درون 

ما هست؛ همان طور كه قباًل هم گفته ام: اسراف و مصرف گرایی افراطی.1

وابستگی کشور با کاالهای تجّمالتی
این نکته را، هم اروپایي ها و هم دیگران بدانند. اروپا خیال نکند كه ما 
به او احتیاج داریم؛ ابداً. ما به اروپا هیچ احتیاجی نداریم. ما كشور خودمان 
را میتوانیم بدون اروپا هم اداره كنیم. حاال فرض كنید، اگر چهار قلم كاالی 
لوكس و تجّمالتی  از فالن جا می آید، نیاید؛ چه اهمیّتی دارد. آنچه كه مورد 
نیاز مّلت ماست، در داخل تولید میشود و اگر هم چیزی باشد كه ما الزم 
داشته باشیم، خیلی از كشورها هستند كه صف كشیده اند تا به ما بفروشند.2

اسراف؛ تکمیل کننده ی ضربه ی اقتصادی دشمن
نان، اسراف در آب، اسراف  ببینید اسراف چه كار میکند! اسراف در 
در برق، اسراف در مصالح ساختمانی، اسراف در انواع و اقسام كاالهای 
گوناگون، اسراف در اسباب بازی بّچه و در وسایل تجّمالتی ! عزیزان من! 
این اسراف همان كاری را با كشور میکند كه دشمن میخواهد! او از آن 

1. در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه های شیراز 1387/2/14
2. در دیدار جمع كثیری از كارگران و معّلمان در آستانه ی روز كارگر و روز معّلم 1376/2/10
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طرف به وسیله ی نفت، به وسیله ی تحریم اقتصادی و انواع و اقسام ضربه ها 
و  اسراف  با  ما  هم خودِ  این طرف  از  میکند؛  وارد  ایران ضربه  مّلت  بر 

صرفه جویی نکردن، ضربه ی او را تکمیل میکنیم! حرف من این است .1

لطمه های رویکرد مصرِف بیشتر از تولید
باید اعتراف كنیم به این مسئله. عادتهای ما، سنّتهای ما، روشهای  ما 
غلطی كه از این و آن یاد گرفته ایم، ما را سوق داده است به زیاده روی در 
باید در جامعه میان تولید و مصرف  مصرف به نحو اسراف. یک نسبتی 
وجود داشته باشد؛ یک نسبت شایسته ای به سود تولید؛ یعنی تولید جامعه 
همیشه باید بر مصرف جامعه افزایش داشته باشد. جامعه از تولید موجود 
شود.  كشور  اعتالی  صرف  هست،  زیادی  كه  آنچه  كند؛  استفاده  كشور 
امروز در كشور ما این جوری نیست. مصرف ما به نسبت، از تولیدمان بیشتر 
است؛ این، كشور را به عقب میرساند؛ این، ضررهای مهم اقتصادی بر ما 
شریفه ی  آیات  در  میشود.  اقتصادی  مشکالت  دچار  جامعه  میکند؛  وارد 
این  تأكید شده؛  اقتصادی  امور  در  اسراف  از  پرهیز  به  راجع  بارها  قرآن 
لطمه ی  هم  میزند،  اقتصادی  لطمه ی  هم  اسراف،  است.  همین  خاطر  به 
فرهنگی میزند. وقتی جامعه ای دچار بیماری اسراف شد، از لحاظ فرهنگی 
و  بنابراین مسئله ی صرفه جویی  میگذارد.  منفی  تأثیرهای  او  بر روی  هم 
اجتناب ازاسراف، فقط یک مسئله ی اقتصادی نیست؛ هم اقتصادی است، 

هم اجتماعی است، هم فرهنگی است؛ آینده ی كشور را تهدید میکند.2

آثار سوء روانی، اخالقی و اجتماعی مصرف گرایی
و  عید  ایّام  در  چه  اسراف،  از  مردم  كه  میکنم  توصیه  بخصوص  من 

1. در صحن مطّهر حضرت رضا)ع( 1377/1/1
2. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 1388/1/1
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دچار  آنها  در  معموالً  كه  مراسمی  در  بویژه  و  آینده  سال  طول  در  چه 
اسراف میشوند، خودداری كنند. مصرف بی رویّه و زیاد، قاعدتًا از سوی 
قشرهای مرفه انجام میگیرد؛ چون قشرهای ضعیف قادر نیستند كه زیاد 
مصرف كنند. مصرفی كه از سوی یک قشر انجام میگیرد، به زیان كشور 
و  روانی  زیان  هم  و  اجتماعی  زیان  هم  اقتصادی،  زیان  هم  یعنی  است. 
اخالقی دارد. من مکّرر عرض كرده ام، بازهم میگویم و خواهش میکنم كه 
مصرف گرایی  را رها كنند. مصرف باید به اندازه باشد، نه به حّد اسراف و 

زیاده روی. این اندازه در هر زمانی متفاوت است .1

ورود به مسابقه ی تجّمالت از آفات زندگی مؤمنانه 
یک آفت دیگر ـ  كه حاال به همین مقدار اكتفا كنم ـ  ورود در مسابقه ی 
زرق و برق زندگی است؛ یک مسابقه ای است دیگر: دنبال زرق و برق 
دنبال  بهتر،  زندگی  دنبال  بیشتر،  تجّمالتی   وسایل  دنبال  دویدن،  زندگی 
این مسابقه واردند؛  دنیا در  اهل  بیشتر. دویدن یک مسابقه است،  درآمد 
باال  میلیاردها  تا  جلو  میروند  مسابقه،  این  در  زرنگ ترند  بعضی ها  حاال 
میِکشند، بعضی ها به آن زرنگی نیستند. اّما اهل دنیا در مسابقه اند، كسانی 
كه دنیاپرستند. در این مسابقه وارد نشوید. نگویید فالنی دارد، فالنی به 
دست آورده، من دستم خالی است، من هم باید داشته باشم؛ نه، این نه 
از[ آفات هر مؤمن است. خیلی ها را ما دیدیم  از آفات بسیج، ]كه  فقط 
آدمهای خوبی بودند، آدمهای عالقه مندی بودند، وقتی افتادند توی دنیا و 
زرق و برق و مانند اینها، یواش یواش یواش تیزی ها ُكند شد، توانایی ها 
كم شد، انگیزه ها ضعیف شد. انگیزه كه ضعیف شد، اراده ها هم ضعیف 
میشود. اراده كه ضعیف شد، در عمل خودش را نشان میدهد. ]از دست [ 

رفتند. آفتها این است.2
1. پیام نوروزی به مناسبت حلول سال )1371( 1371/1/1

2. در دیدار فرماندهان گردان های بسیج در آستانه ی روز بسیج مستضعفین 1394/9/4
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اهتمام زن به تجّمالت؛ مانع از انجام وظیفه
زن امروز دنیا الگو میخواهد. اگر الگوی او زینب و فاطمه ی زهرا 
باشند، كارش عبارت است از فهم درست، هوشیاری در درک موقعیّتها 
و انتخاب بهترین كارها؛ ولو با فداكاری و ایستادن پای همه چیز برای 
انجام تكلیف بزرگی كه خدا بر دوش انسانها گذاشته است، همراه باشد. 
یا زینب كبری)علیهماالّسالم( باشد،  الگویش فاطمه ی زهرا  زن مسلمانی كه 

این است.
و  زودگذر  هوسهای  و  خوش گذرانی ها  و  تجّمالت   فکر  به  زن  اگر 
تسلیم شدن به احساسات بی بنیاد و بی ریشه باشد، نمیتواند آن راه را برود؛ 
باید این وابستگي ها را كه مثل تار عنکبوت بر پای یک انسان رهروست، 
از خود دور كند، تا بتواند آن راه را برود؛ كمااینکه زن ایرانی در دوران 
در  كه  است  این  انتظار  و  كرد،  را  كار  دوران جنگ همین  در  و  انقالب 

همه ی دوران انقالب همین كار را بکند.1

تجّمل طلبی؛ مانع ازدواج
عزیزان من! موانع فرهنگی ازدواج را دست كم نگیرید. ازدواج برای 
جوانان الزم است و جوانان هم آن را میخواهند. البتّه موانعی هم وجود دارد، 
ولی همه ی موانع، اقتصادی نیست. موانع اقتصادی بخشی از مشکل است. 
عمده، موانع فرهنگی است عادتها، تفاخرها، تکاثرها، چشم وهم چشمي ها، 
انجام  باید  كه  كاری  آن  نمیگذارد  مقدار  یک  كه  اینهاست  تجّمل طلبی ها 
كنید.  باز  را  گره ها  این  خانواده هایتان  و  شما  باید  پذیرد.  گیرد، صورت 
من از ازدواجهای دانشجویی كه هر سال برگزار میشود، بسیار خشنود و 
بی تشریفات  بی پیرایه و  را ساده،  ازدواجها  كه  كنند  اگر عادت  خرسندم. 
انجام دهند، فکر میکنم كه بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. اساس 

1. در دیدار با جمع كثیری از پرستاران، به مناسبت میالد حضرت زینب كبری)س( و روز پرستار 
1370/8/22
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ازدواج در اسالم بر سادگی است. در اوایل انقالب نیز همین طور بود؛ منتها 
متأّسفانه این فرهنِگ تکاثر و تفاخر و سرمایه داری یک خرده كار را مشکل 
كرد. متأّسفانه بعضی از مسئوالن هم با ازدواجهای كذایی خانواده هایشان، 

مشکالتی را درست كردند.1

د( راهکارهای مقابله با تجّمل گرایی
ضرورت استفاده از همه ی ظرفّیتها برای مقابله با تجّمل گرایی

سیاستهای كّلی اصالح الگوی مصرف :
... اصالح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ 
تجّمل گرایی  و مصرف  تبذیر،  اسراف،  با  مقابله  و  قناعت  و  صرفه جویی 
كاالی خارجی با استفاده از ظرفیّتهای فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه ها 

بویژه رسانه ی مّلی... 
رعایت  در  عمومی  نهادهای  و  دولتی  شركتهای  دولت،  پیشگامی  5 ـ  

الگوی مصرف
6 ـ  مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حّساسیّت عملی نسبت 

به محصوالت و مظاهر فرهنگی مرّوج اسراف و تجّمل گرایی.2

ضرورت اصالح  الگوی  مصرف در جامعه
باید خودمان را اصالح كنیم. باید الگوی مصرف جامعه و كشور اصالح 
شود. ما الگوی مصرفمان غلط است. چه جوری بخوریم؟ چه بخوریم؟ 
چه بپوشیم؟ تلفن همراه توی جیبمان گذاشته ایم؛ بمجّرد اینکه یک مدل 
این را كأنّه دور می اندازیم و آن مدل جدید را  بازار میشود،  باالتر وارد 

باید بخریم؛ چرا؟! این چه هوس بازی ای است كه ما به آن دچار هستیم.3

1. در دیدار دانشجویان و استادان دانشگاه صنعتی امیركبیر 1379/12/9
2. تعیین و ابالغ سیاستهای كّلی اصالح الگوی مصرف 1389/4/15
3. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 1388/1/1

www.book-khamenei.ir



83 83
گی

زد
رف

مص
و
یی
گرا
ّمل

تج
م:
سّو
ل
فص

قراردادن ثروت در مسیر تولید، یعنی اصالح الگوی مصرف
كالنی  درآمدهای  دارند،  پول  دارند،  سرمایه  كه  كسانی  از  بسیاری 
دارند، نمیدانند این درآمدها را چگونه باید صرف كنند. اینجا هم باز همان 
اصالح الگوی مصرف خود را نشان میدهد. پول را به جای سرمایه گذارِی 
تولیدی، صرف تجّمالت  میکنند؛ سفرهای خارجی بیهوده، بی ثمر، پرخرج 
و احیانًا فسادآور، بهانه برای تغییر وسایل خانه، وسایل زندگی؛ این چیزها 
را  درآمد  را،  پول  میشود  ثروت.  به  نسبت  است  مسرفانه  حركت  یک 

سرمایه گذاری كرد.1

جهت دهی درآمدهای کشور به سوی تولید؛  نه اسراف
ما پولهایی داریم در خارج از كشور؛ ]مثاًل[ نفت فروخته ایم، پولش را 
 .... بنا بر این شد كه این پولها برگردد  به ما نداده اند. در قضیّه ی برجام 
وقتی كه این پولهای موجود ما در خارج كه حاال هر چند 10 میلیاردی كه 
هست برگشت، در مصارفی به كار نرود كه این پول هدر بشود. این پولی 
است كه وارد كشور میشود، كشور نیاز دارد و در درجه ی اّول مثاًل تولید 
نرود،  بین  از  نرود،  پولی كه وارد میشود، هدر  این  باشند  است؛ مواظب 
نشود؛  اسرافها  صرف  بی جا،  كارهای  َصرف  بی مورد،  خریدهای  َصرف 
یعنی مدیریّت منابع مالی ای كه از بانکها و مراكز خارجی به كشور وارد 

میشود2.

صرفه جویی یعنی درست مصرف کردن
آن مسئله ای  پیشرفت و عدالت،  زمینه ی همین  در  اساسی  اقدام  یک 
است كه من در پیام نوروزی خطاب به مّلت عزیز ایران عرض كردم؛ و 
آن مسئله ی مبارزه ی با اسراف، حركت در سمت اصالح الگوی مصرف، 

1. در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطّهر رضوی 1389/1/1
2. در دیدار با زائران ومجاوران درحرم مطّهر رضوی 1395/1/1
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جلوگیری از ولخرجی ها و تضییع اموال جامعه است؛ این بسیار مسئله ی 
مهمی است. البتّه بار اّولی نیست كه ما این مطلب را مطرح میکنیم. من 
به  خطاب  همین جا  در  متعّددی  نوبتهای  در  سال،  اّول  دیدار  همین  در 
مردم عزیزمان درباره ی اسراف، درباره ی ولخرجی و تضییع اموال و لزوم 
صرفه جویی مطالبی را عرض كردم؛ اّما این مسئله تمام نشده است؛ این 
مقصود، آن چنان كه باید و شاید برآورده نشده است. الزم است به عنوان یک 
سیاست، ما مسئله ی صرفه جویی را در خطوط اساسی برنامه ریزیهایمان 
كه  باشند  داشته  توّجه  عزیزمان  مردم  كنیم.  اعمال  مختلف  سطوح  در 
صرفه جویی به معنای مصرف نکردن نیست؛ صرفه جویی به معنای درست 
مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضایع نکردن مال، مصرف را كارآمد و 
ثمربخش كردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است كه انسان مال 
را مصرف كند، بدون اینکه این مصرف اثر و كارایی داشته باشد. مصرف 
بیهوده و مصرف هرز، در حقیقت هدر دادن مال است. جامعه ی ما باید این 
مطلب را به عنوان یک شعار همیشگی در مقابل داشته باشد؛ چون وضع 

جامعه ی ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی نیست.1

نقش الگویی مسئوالن در از بین بردن مصرف زدگی
من 10 ویژگی را یادداشت كرده ام كه به شما عرض میكنم كه اینها 
ویژگی های این سیاستهای اقتصاد مقاومتی است كه مطرح شده و در واقع 

مؤلفه های این مجموعه است :
مسئله ی  است؛  مصرف  الگوی  اصالح  مسئله ی  هشتم،  ... موضوع 
صرفه جویی، پرهیز از ریخت وپاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینه َكردهای 
زائد. البتّه در این زمینه خطاب اّول من متوّجه به مسئوالن است؛ مسئوالن 
نه فقط در زندگی های شخصی خودشان ـ  كه حاال آن یک مسئله ی درجه ی 

1. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 1388/1/1

www.book-khamenei.ir



85 85
گی

زد
رف

مص
و
یی
گرا
ّمل

تج
م:
سّو
ل
فص

باید  مأموریّت خودشان  و در حوزه ی  اّول  در درجه ی  ]بلکه [  است ـ   دو 
ما مسئولین  یعنی  این شد،  اگر چنانچه  از ریخت وپاش پرهیز كنند.  بجّد 
این  این خصلت،  این روحیّه،  آن وقت  بودیم،  پایبند  این اصل  به  كشور 
كه  و كسانی  مردم  بین  در  امروز  ما  مردم.  به  اخالق، سرریز خواهد شد 
موارد  از  خیلی  در  میبینیم،  زیاد  اسراف  هم  میرسد  دهانشان  به  دستشان 
اسراف وجود دارد؛ خطاب هم میکنیم به مردم، لکن این از جمله ی جاهایی 
بایستی  كشور  مسئولین  مجموعه ی  كم «1.  �ق الس�ن ر  �ي عن �ب اس  ال�نّ وا دعاهق  »كو�ن كه  است 
این توّجه كنند: اسراف  به  در شئون مجموعه ی تحت مدیریّت خودشان 
نباشد؛ الگوی مصرف، یک الگوی حقیقتاً عاقالنه، مدبرانه، اسالمی باشد. 
ما به مردم نمیگوییم كه ریاضت بکشند؛ این جور گاهی بعضی القا میکنند. 
بعد از آنکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالغ شد، هنوز مركب آن خشک 
نشده، یک عّده ای شروع كردند كه »اینها دارند مردم را به ریاضت دعوت 
میکنند«؛ نه، به هیچ وجه این جور نیست، بلکه به عکس است؛ ما معتقدیم كه 
اگر این سیاستها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد، طبقات ضعیف 
گشایش پیدا خواهند كرد. در كشوری كه تورم در حّد مطلوب باشد، اشتغال 
در حّد مطلوب باشد، آنجا عموم مردم در راحتی و آسایش و رفاه زندگی 
خواهند كرد. ما به هیچ وجه به مردم نمیگوییم ریاضت ]بکشند[ ما میگوییم 
ریخت وپاش نباشد؛ مصرف كردن یک حرف است، بد مصرف كردن یک 

حرف دیگر است.
من چند سال قبل از این در سخنرانی اّول سال، به تفصیل درباره ی این 
صحبت كردم.2 ما مسئولین باید این را وجهه ی هّمت خودمان قرار بدهیم؛ 
اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذایی، اسراف در دارو، 
اسراف در وسایل زندگی، اسراف در وسایل تجّمل  و آرایش و مانند اینها، 
بخش مهّمی از منابع زنده ی كشور را هدر میدهد؛ این هم یکی از چیزهایی 

1.  بحار االنوار، ج 67، ص 309
2. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطّهر رضوی 1377/1/1
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است كه بایستی مورد مالحظه قرار بگیرد؛ مصرف خوب و درست، غیر از 
اسراف كردن و دور ریختن و ریخت وپاش كردن است.1

ساده زیستی مسئوالن؛ از  عوامل ریشه کنی تجّمل گرایی 
ساده زیستی ـ  بخصوص در خود آقای رئیس جمهور2 ـ  خوب و برجسته 
است و چیز باارزشی است؛ در مسئولین هم ـ  كمابیش؛ یک جایی كمتر، 
یک جایی بیشتر ـ  بحمد اهلل هست. ساده زیستی چیز بسیار باارزشی است. 
ما اگر بخواهیم تجّمل  و اشرافیگری و اسراف و زیاده روی را ـ  كه واقعًا 
بالی بزرگی است ـ  از جامعه مان ریشه كن كنیم، با حرف و گفتن نمیشود؛ 
كه از یک طرف بگوییم و از طرف دیگر مردم نگاه كنند و ببینند عمل مان 
جور دیگر است! باید عمل كنیم. عمل ما بایستی مؤیّد و دلیل و شاهد بر 
حرفهای ما باشد تا اینکه اثر بکند. این خوشبختانه هست. فاصله تان را با 
طبقات ضعیف كم كرده اید و كم نگه دارید و هرچه كه ممکن است آن 

را كمتر كنید. 3

وظیفه ی مسئوالن؛ برخورد با اسراف در سطح مّلی
مسئوالن موّظفند. اسراف فقط در زمینه ی فردی نیست؛ در سطح مّلی 
میشود، بخش  اسراف  گفتیم  كه  انرژی  و  برق  میشود. همین  اسراف  هم 
كشور  مسئولین  اختیار  در  نیست؛  مردم  اختیار  در  اسراف  این  از  مهمی 
است. این شبکه های ارتباطاتی، شبکه های انتقال برق، سیمهای برق، اینها 
وقتی فرسوده بشود، برق هدر میرود. برق را تولید كنیم، بعد با این شبکه ی 
فرسوده آن را هدر بدهیم، كه بخش مهّمی هدر میرود. یا شبکه های انتقال 

1. در جلسه ی تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حضور جمعی از مسئوالن دستگاه های مختلف، 
فّعاالن اقتصادی و مدیران مراكز علمی و رسانه ای و نظارتی 1392/12/20

2. دكتر محمود احمدی نژاد
3. در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت 1387/6/2
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آب اگر فرسوده باشد، آب هدر میرود. اینها اسرافهای مّلی است؛ در سطح 
مّلی است؛ مسئولین آن، مسئولین كشورند. اسراف در سطح سازمان هم 
اّما  نمیکنند،  اتّفاق می افتد. رؤسای سازمانهای گوناگون مصرف شخصی 
مصرف بی رویّه در مورد سازمان خودشان اتّفاق می افتد؛ تجّمالت اداره، 
اتاق كار، تزئیناتش، سفرهای بیهوده، مبلمانهای گوناگون؛ باید با مراقبت 
و نظارت از این كارها جلوگیری كرد. هم در سطح دولت، هم در سطح 
اسراف  به  نگاه عیب جویانه ی  بایستی  آحاد مردم، هم در سطح سازمانها 

وجود داشته باشد.1

ضرورت برنامه ریزی برای مبارزه با اسراف
 همان طور كه عرض كردیم، با حرف هم تمام نمیشود؛ باید برنامه ریزی 
كنند،  برنامه ریزی  پیگیری.  به  موّظفند  مجریّه  قوه ی  و  مقنّنه  قوه ی  كنند. 
قانونگذاری كنند، قانون را با قاطعیِّت تمام اجرا كنند. این پیشرفتی كه ما در 
این ده سال خواهیم داشت، بخش مهّمی اش مربوط به همین قضیّه است.

این صرفه جویی ای كه الزم است، از تولید تا مصرف تا بازیافت: آب 
را صرفه جویی كنیم؛ یعنی از سدهایمان صیانت كنیم، شبکه های آبرسانی 
را اصالح كنیم، آبیاری های باصرفه ی در كشاورزی را آموزش بدهیم كه 
چه جوری آبیاری بشود. البتّه این كارها خوشبختانه در این سالها به میزان 
زیادی انجام گرفته، اّما این كافی نیست؛ باید توسعه پیدا كند. زمینه سازی 
كه  كسانی  از  میشود  گفته  اینکه  خانگی.  آب  مصرف  كاهش  برای  كنیم 
مصرف زیاد دارند، مالیات بیشتری گرفته شود، یارانه ی كمتری به آنها داده 
شود، حرف بسیار معقولی است، حرف خوبی است. آن كسانی كه مصرف 
كمی دارند، از كمکهای دولتی، از كمکهای عمومی بهره مند شوند. بعضی ها 
هستند به قدری كم آب مصرف میکنند كه اگر دولت از آنها پول آب را 

1. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 1388/1/1
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هم نگیرد، مانعی ندارد. بعضی ها 10 برابر آنها، 20 برابر آنها آب مصرف 
میکنند؛ خوب، اینها بایستی هزینه ی بیشتری بدهند.

درست،  نگهداری  خوب،  آرد  تولید  خوب،  گندم  تولید  نان،  امر  در 
پخت خوب، بعد هم مصرف درست؛ همه ی اینها الزم است. این مسئله ی 

اسراف و صرفه جویی بود، كه الزم بود من عرض كنم.1

جهت دهی فّعالّیتهای اجرایی و تبلیغی برای جلوگیری از اسراف
آنچه سیاستهای حاكم بر برنامه های دّوم را تشكیل میدهد ... به ترتیب 

زیر است: ...
6. جهت دادن كّلیّه ی فّعالیّتهای اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویّت 
و فضیلت اخالقی در جامعه، تعمیق و گسترش حّساسیّتها و باور دینی ... و 

قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرف گرایی  و پرداختن به زوائد.2

مراقبت دائمی مسئوالن از نفوذ تجّمل در دستگاه های تحت مدیرّیت 
است؛  موریانه  مثل  فساد  واقعًا  بکنیم.  مراقبت  كنیم،  نگاه  باید  دائم 
تجّمل  و خرجهای  و  اسراف  و  پارتی بازی  و  فساد و رشوه  كه  نگذارید 
زیادی و مانند اینها، در دستگاهتان نفوذ بکند. بخشی از این عالجی كه 
همین  در  كردند،  اشاره  روحانی  دكتر  آقای  اقتصادی  مسائل  زمینه ی  در 
صرفه جویی ها و مبارزه ی با فسادها تأمین شدنی است؛ گاهی اوقات یک 
زائد  اّما  است،  حرام  غیر  كه  آنجایی  حاال  بیجا ـ   بیخود،  زیاد،  خرجهای 
با آن صراحت  اّما باالخره  است؛ شاید زائد هم به یک معنا حرام باشد، 
حرام نیست، اّما خرج زائدی است ـ  جلویش باید گرفته بشود. و میتوان؛ از 

این طریق میتوان كارهای بزرگ و زیادی كرد.3 
1. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 1388/1/1

2. نامه به حجت االسالم و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی جهت تعیین چارچوب سیاستهای نظام 
در برنامه ی دّوم 1372/8/18

3. در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در پنجمین روز از هفته ی دولت 1392/6/6
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لزوم جهت دهی مدگرایی غیر افراطی 
نشود  اشتباه  حرف  این  اّما  است،  بزرگی  خیلی  خطر  فرهنگی  تقلید 
نخیر،  مخالفم؛  زندگی  روشهای  در  تحّول  و  تنّوع  و  ُمد  با  بنده  بااینکه 
هم چشمِی  و  چشم  روی  اگر  نباشد،  افراطی  اگر  نوگرایی  و  ُمدگرایی  
پیدا  تغییر  آرایش  و  رفتار  و  لباس  ندارد.  عیبی  نباشد،  كودكانه  رقابتهای 
میکند، مانعی هم ندارد؛ اّما مواظب باشید قبله نمای این ُمدگرایی  به سمت 
امریکا در مجالتی كه  اروپا و  اگر مدیستهای  بد است.  این  نباشد؛  اروپا 
زناِن خودشان  یا  برای مردان  را  لباس  میکنند، فالن طور  را مطرح  ُمدها 
ترسیم كردند، آیا ما باید اینجا در همدان یا تهران یا در مشهد آن را تقلید 

كنیم؟ این بد است. خودتان طراحی كنید و خودتان بسازید.1

لزوم بازگرداندن اسرافهای در زندگی شخصی به سمت تولید
صورت  فردی  اسراِف  خانوادگی،  و  شخصی  گوناگون  مصارف  در 
افراد خانواده، مرد  میگیرد. تجّمل گرایی ها، چشم وهم چشمی ها، هوسرانی 
خانواده، زن خانواده، جوان خانواده، چیزهای غیر الزم خریدن؛ اینها از موارد 
اسراف است. وسایل تجّمالت ، وسایل آرایش، مبلمان خانه، تزئینات داخل 
كه  پولی  میکنیم.  پول صرف  آنها  برای  ما  كه  است  اینها چیزهایی  خانه؛ 
میتواند در تولید مصرف شود، سرمایه گذاری شود، كشور را پیش ببرد، به 
فقرا كمک كند، ثروت عمومی كشور را زیاد كند، این را ما صرف میکنیم 
آبروداری های  از هوس، چشم و هم چشمی،  ناشی شده ی  این چیزهای  به 
خیالی. مسافرت میروند، می آیند، میهمانی درست میکنند ـ  گاهی خرج آن 
میهمانی، از مسافرت مّکه ای كه رفته اند، بیشتر است! ـ  عروسی میگیرند، عزا 
میگیرند؛ هزینه ای كه برای این میهمانی ها مصرف میکنند، هزینه های گزافی 
است؛ انواع غذاها! چرا؟ چه خبر است؟ در كشور ما هنوز هستند كسانی 
كه از اّولیّات هم محرومند. باید كمک كنیم كشور پیش برود. نمیگوییم پول 

1. در دیدار جوانان، استادان، معّلمان و دانشجویان دانشگاه های استان همدان 1383/4/17
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را بردارید بروید حتماً انفاق كنید ـ  البتّه اگر انسان انفاق بکند، بهترین كار 
است ـ  اّما حتّی اگر انفاق هم نکنند، همین پولی كه صرف این تجّمالت  
میشود، در تولید برای خودشان به كار بیندازند، در كارخانجات سهیم شوند 
این كارها میهمانی  به جای  ما  برای كشور مفید است.  باز  تولید كنند،  و 
درست میکنیم، عزا درست میکنیم، هی رخت و بِر روز به روز دگرگون 
برای خودمان درست میکنیم؛ چرا؟ چه لزومی دارد؟ عقالی عالم این كار 
ح�بّ  � لا �ي �نّ وا اإ

�ر�ن را نمیکنند؛ این فقط سخن دین نیست. قرآن میفرماید: »و لا �ق
نکنید.  زیاده روی  اّما  بیاشامید،  بخورید،  وا«2؛  �ر�ن �ق لا  وا و  ر�ب ا�ش »كلوا و   ،1» �ن �ي

الم�ر�ن

 � �نّ وا اإ �ر�ن � �يوم �صاده و لا �ق
وا ��قّ �ق

آ
مر و ا �ش

أ
ا ا دن مره اإ در آیه ی شریفه ی دیگر: »كلوا م�ن �ش

بندگان  ما  نمیدارد.  دوست  را  اسراف كنندگان  خداوند   .3» �ن �ي
الم�ر�ن �يح�بّ  لا 

خدا هستیم. اینها حرف دین است و روایات فراوانی در این زمینه وجود 
دارد. در روایت دارد كه كسی میوه ای را خورد و نیمی از میوه ماند، آن را 
دور انداخت. امام)علیه الّسالم( به او نهیب زد كه اسراف كردی؛ چرا انداختی؟ 
در روایات ما هست كه از دانه ی خرما استفاده كنید. تا این حد! خرده های 
یک  به  و  كنند  درست  میهمانی  هتلها  در  وقت  آن  كنید.  استفاده  را  نان 
عّده ای میهمانی بدهند؛ بعد هرچه كه غذا ماند، به بهانه ی اینکه بهداشتی 
نیست، توی سطل آشغال بریزند! این مناسب یک جامعه ی اسالمی است؟ 

این جوری میشود به عدالت رسید؟4

روی آوردن به انفاق؛ عالج تجّمل گرایی
این جانب از اینکه كسانی میکوشند تا در میان مردم ما رسم تجّمل گرایی 
اینکه  نگران و متأّسفم؛ و از  و اسراف و ولخرجی را شایع كنند، شدیداً 

1. سوره ی اعراف، آیه ی 31
2. همان

3. سوره ی انعام، آیه ی 141
4. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا)ع(  1388/1/1
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مردم فداكار و انقالبی ایران در امور شخصی به مصرف گرایی سوق داده 
شوند و قناعت انقالبی را از یاد ببرند، به خدا پناه میبرم. آنان كه تجّمالت  و 
زیادی های غیر ضرور و ولخرج مآبانه را از روی بی دردِی ناشی از وسعت 
و توانایی مالی انجام میدهند، به خود آیند و به انفاق روی آورند؛ و آنان 
كه با سختی و تنگدستی، بر خود چنین چیزی را تحمیل میکنند، از این 
امر خسارت بار دست بکشند. برای متمّکنین، میانه روی؛ و برای قشرهای 
متوّسط، قناعت در امور شخصی؛ و برای همه، تالش و كار و تولید و رونق 

دادن به وضع عمومی، فریضه ای انقالبی و رسمی اسالمی است.1

انفاق؛ راهکاری در برابر جمع ثروت و تجّمل گرایی
جمع ثروت و عدم انفاق از نظر اسالم یک ضّد ارزش و یک گناه و 
شاید یک گناه كبیره است. اینجور نیست كه چون كار با سرمایه جایز و 
مباح هست، پس بنابراین انسان حق دارد ـ  ولو از طرق مشروع و حالل ـ  
ثروتی را جمع كند و آن را نگه دارد، درحالی كه جامعه به ثروت او و به 
امکانات او و به دارایی او احتیاج دارد، آن را در راه مصالح عمومی و در راه 
خدا خرج نکند؛ این جایز باشد و مباح باشد، چنین چیزی نیست. در اسالم 
انفاق یک اصل است؛ باید در راه خدا خرج كرد. نمیگویند معامله نکنید 
و تحصیل مال نکنید، بکنید، اّما خرج كنید. اسالم مردم را عادت میدهد 
ـ  نیاز متوّسط، نه حاال با  كه آنچه را كه به دست آورده اند، بقدر نیاز زندگی 
عسرت و فشار، نیاز معمولی و متوّسط، ولو توأم با مقداری رفاه و آسایش 
و گشایش در روزی ـ  برای خودش صرف كند و خرج كند، ماادای او و 
آنچه زیاد می آید، باید در راه مصالح عمومی جامعه خرج بشود. اگر كسی 
ثروت را درآورد و آن را با اسراف، با خرجهای بیخودی، با زیاده روی های 
گوناگون، با تجّمل ، با اشرافیگری، با خوراک مسرفانه، با پوشاک مسرفانه، 
1. پیام به گردهمایی سراسری فرماندهان بسیج، به مناسبت سالروز انتشار پیام رهبر فقید انقالب 

برای تشكیل بسیج مستضعفان و گرامیداشت هفته ی بسیج 1368/9/2
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با مركب یا منزل مسرفانه، همه ی آن را خرج كرد یا آن را نگه داشت و 
جمِع ثروت كرد، این از نظر اسالم مذموم و منفور است؛ عدم انفاق منفور 

و مذموم است و اگر با جمع ثروت همراه باشد، حرام است .1

با  مبارزه  راهکارهای  درباره ی  پژوهش  در  دانشجویان  وظیفه ی 
مصرف گرایی

تحقیق  دارد،  وجود  كشور  در  كه  اجتماعی ای  مشکالت  درباره ی 
راه  كه  برویم  این  دنبال  به  و  كنیم  پیدا  را  اینها  كردن  ریشه  راه  و  كنیم 
بیماری اجتماعی است. راه مبارزه  با اسراف چیست. اسراف یک  مبارزه 
كاالی  بر  خارجی  كاالی  ترجیح  با  مبارزه  راه  چیست؟  مصرف گرایی   با 
پروژه های  دانشگاه ها  در  میخواهد.  تحقیق  اینها  چیست؟  داخل  ساخت 
تحقیقی بگیرید، استاد و دانشجو كار كنید، نتیجه ی تحقیق را به مسئوالن 
كشور بدهید؛ به رسانه ها بدهید تا سرریز شود و فرهنگ سازی شود. این، 

میشود پیشرفت.2

درمان اسراف و مصرف گرایی؛ راه مبارزه با تهدیدهای اقتصادی 
امروز دشمن چشمش به نقطه ی حّساس اقتصادی است تا بلکه  بتوانند 
این كشور را از لحاظ اقتصادی دچار اختالل كنند. هرچه میتوانند اختالل 
ایجاد كنند و هرچه هم نمیتوانند، در تبلیغاتشان وانمود كنند كه اختالل 
با قدرت و به  تبلیغاِت دشمنان ما،  هست! این كاری است كه امروز در 
شکلهای مختلف انجام میگیرد. راه مقابله هم انضباط مالی و صرفه جویی 
و نگاه پرهیزگرانه ی به مصرف گرایی  است. من این را میخواهم به مردم 
عزیزمان تأكید كنم: مصرف گرایی  به صورت اسراف، یکی از بیماري های 

1. در خطبه های نماز جمعه تهران 1366/8/15
2. در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه های استان سمنان 1385/8/18
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خطرناک هر مّلتی است. ما یک خرده به این مصرف گراییِ  افراطی دچار 
هستیم. یکی از نمونه هایش را به مناسبت مشکل كم آبی ـ  كه چند استان 
كشور از جمله استان شما تا كنون مشکل كم آبی داشته اند كه امیدواریم 
بکند ـ  عرض  نازل  بر شما  را  باران رحمتش  و  كند  تفّضل  متعال  خدای 
بکنم؛ یکی از موارد اسراف، اسراف در آب است؛ نه فقط آبی كه مصرف 
آبیاری كشاورزی ما هم یک نوع مسرفانه  ُشرب در خانه ها میشود، نوع 
است و آب را هدر میدهیم. وظیفه ی مسئولین و دست اندركاران این بخش 
است كه به این مسئله بطور ویژه توّجه كنند! پس به مسئله ی اسراف ـ  هم 

ـ  باید با اهّمیّت نگاه كنند.1 در مسئله ی آب و هم در مسائل دیگر 

لزوم پرهیز از غبطه خوردن به تجّمالت دیگران
رهق المال«2. به كسانی كه مال زیاد دارند غبطه نخور. این  ك�ش  �ب

ً
ط احدا �ب عن »و لا �ق

از آن دردهای مبتالبه ماست كه كم وبیش در زندگی بعضی افراد ضعاف 
النفوس جریان دارد و آنها به خاطر خانه های عالی و تجّمالت  فراوان و 
 .3» و�ق الح�ق �ب  �نو�ب كوا�ب

ال�نّ ر  ك�ش �ق المال  رهق  ك�ش �نّ مع  اإ »�ن میخورند!  غبطه  زیاد  مراكب 
مال كه زیاد شد، حقوق هم زیاد میشود و به همین خاطر گناهان هم زیاد 
میشوند. معلوم میشود كه وقتی حقوق زیاد شد، انسان نمیتواند آن را ادا 
كند، و ااّل اگر میتوانست ادا كند، گناهی در كار نبود. این در صورتی است 
كه مال از حالل كسب شده باشد. اگر از حرام بود، شکل بدتری خواهد 
داشت. البتّه یک احتمال هم وجود دارد و آن این است كه اشاره ی حدیث 
به كثرت مال از طریق حرام باشد؛ یعنی انسان وقتی كه مالی كسب میکند كه 
از طریق حالل نیست، حقوق زیادی را باید پایمال كرده باشد تا مال زیادی 

به دست آورد.4

1. در دیدار با مردم شیراز 1387/2/11
2. كافی )ط ـ اإلسالمیه(، ج2، ص135

3. همان
4. در آغاز درس خارج فقه  1374/6/14

www.book-khamenei.ir



94
ت مؤمنانه

معیش

ضرورت مراقبت از بنیه ی معنوی در برابرتجّمالت دنیا
شما  به  عزیز،  پاسداران  شما  به  عزیز،  جوانان  شما  به  میخواهم  من 
شما  به  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  پرشکوه  و  باعظمت  سازماِن 
بسیجی ها، به شما ارتشي های مؤمن و دلسوز و ساخته و پرداخته ی انقالب 
اسالمی و جمهوری اسالمی، به شما جوانان قشرهای مختلف این كشور 
از  باالتر  متوّسطها و  از  پایین تر  متوّسطها،  از  به خانواده های گوناگون،  و 
متوّسطها، عرض كنم كه عزیزان من! بارِ سنگیِن حفِظ این امانِت الهی كه 
امانت پیغمبران است، بر دوش شماست. جمهوری اسالمی، امانِت تاریخِی 
انبیای عظام الهی است. آرزوی موسی و عیسی و آرزوی همه ی اولیا و 
ائّمه ی بزرگوار ماست كه امروز تحّقق پیدا كرده است؛ ولو ناقص )كاملش 
هم، إن شاء اهلل، در دوران حکومت كبری و والیت عظمای حضرت بقیة اهلل 
فی االرضین)ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( ظاهر و آشکار خواهد شد.( این، بارِ خیلی 
سنگین و محموله ی پرارزشی است. این را شما باید حفظ كنید و این میّسر 
نیست مگر با حفظ نفس. متاع دنیا، لّذت خیر، پول، ثروت و تجّمل  دنیا ـ  
آن هم در حدودی كه امثال من و شما ممکن است در زندگی خود داشته 
باشیم ـ  خیلی كمتر و بی ارزش تر و حقیرتر از آن است كه انسان به خاطر 
آنها بنیه ی معنوی خود را ضعیف كند و حمِل این بار را به خطر بیندازد. 

مراقب باشید و دشمن را ناكام كنید.1 

ضرورت پرهیز صداوسیما از سوق دادن مردم به مصرف گرایی
كه  میشود  ساخته  سریالهایی  و  فیلمها  اجتماعی  عدالت  مقوله ی  در 
اشرافی   و  اعیانی  فیلمها  این  استفاده ی شخصیّتهای  مورد  خانه های  غالبًا 
است! واقعًا وضع زندگی مردم ما این طوری است؟ آیا یک زوج جوان یا 
یک زن و شوهر در چنین خانه هایی زندگی میکنند؟! این كار چه لزومی 

1. در دیدار فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به مناسبت روز پاسدار1373/10/15
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هرچند  میشد،  پخش  سیما  از  كه  سریالهایی  از  بعضی  قبل  سالها  دارد؟ 
زندگی  فضای  لیکن  بود ـ   عقب تر  نبود ـ   االن  سریالهای  مثل  آنها  كیفیّت 
در آنها، متواضعانه و در یک خانه ی معمولی بود؛ آن طوری خوب است. 
فضای  كرد.  معّرفی  متجّمالنه  و  اشرافی   و  اعیانی  نباید  لزومًا  را  زندگی 
تبلیغی صدا وسیما این طوری باشد. البتّه گاهی در این خصوص هم به ما 
تذّكر میدهند و مطالبی میگویند. تبلیغات رسانه ای و گاهی تبلیغ های خیلی 
كه  برنامه ای  با  میدهد،  به طرف مصرف گرایی سوق  را  مردم  كه  پُررنگ 
فرضًا شما ساخته اید تا مصرف گرایی را تقبیح كنید، عماًل در تناقض است؛ 

باهم هماهنگ نیست.1

مقابله ی فاطمه  ی زهرا)سالم اهلل علیها( با ورود تجّمالت به زندگی
زندگی فاطمه ی زهرا)سالم اهلل علیها( از همه ی ابعاد، زندگی ای همراه با كار 
و تالش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. شوهر جوان او دائمًا 
در جبهه و میدانهای جنگ است؛ اّما در عین مشکالت محیط و زندگی، 
مسلمانان  و  مردم  مراجعات  برای  كانونی  مثل  زهرا)سالم اهلل علیها(،  فاطمه ی 
است. او دختر كارگشای پیغمبر است و در این شرایط، زندگی را با كمال 
میکند مثل حسن و حسین و  تربیّت  فرزندانی  میبرد:  پیش  به  سرافرازی 
را جلب  پدری  و رضایت  علی  مثل  میکند  نگهداری  را  زینب؛ شوهری 
میکند مثل پیغمبر! راه فتوحات و غنایم كه باز میشود، دختر پیغمبر ذّره ای 
از لّذتهای دنیا و تشریفات و تجّمالت  و چیزهایی را كه دل دختران جوان 

و زنها متوّجه آنهاست، به خود راه نمیدهد.2

ضرورت الگو بودن همسران مسئوالن در پرهیز از اسراف
خانه دار  خانمهای  به  و  خانمهای جوان  به  مسلمان،  خانمهای  به  من 

1. در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما 1383/9/11
2. در دیدار گروهی از زنان، به مناسبت میالد حضرت زهرا)س( و روز زن 1371/9/25
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عرض میکنم: سراغ این مصرف گرایی  كه غرب مثل خوره به جان جوامع 
به  رو  كشورهای  و  توسعه  حال  در  كشورهای  جوامع  جمله  از  و  دنیا 
باید در حّد  انداخته است، نروید. مصرف  پیشرفت و از جمله كشور ما 
الزم باشد، نه در حّد اسراف. خانمهای كسانی كه همسرانشان یا خودشان 
از  دوری  لحاظ  از  باید  دارند،  كشور  مختلف  بخشهای  در  مسئولیّتهایی 
و  باشند  درس  دیگران  برای  باید  باشند.  الگو  دیگران  به  نسبت  اسراف، 
نشان دهند كه شأن زن مسلمان باالتر از این حرفهاست كه اسیر زروزیور 
است؛  اینها حرام  بگوییم  نمیخواهیم  قبیل شود.  این  از  و  و جواهر آالت 
از این است كه در دورانی كه  باالتر  میخواهیم بگوییم شأن زن مسلمان 
بسیاری از مردم جامعه ی ما محتاج كمکند، كسانی بروند پول بدهند طال 
انواع و  بخرند، زینت آالت بخرند، وسایل زندگی رنگارنگ بخرند و در 
اقسام روشها و منشهای زندگی، اسراف كنند. اسراف، الگوی زن مسلمان 

نیست.1

معرفت زن؛ عامل دوری خانواده از تجّمل
امروز متدیّن ترین، انقالبی ترین، پاک ترین و باایمان ترین دختران و زنان 
جوان ما، در میان قشرهای تحصیلکرده هستند. كسانی كه اهل تجّمل  و 
چسبیدن به زروزیورآالت هستند و یا كوركورانه و چشم بسته میخواهند از 
الگوهای غربی در لباس و پوشاک و وضع زندگی تقلید كنند، غالبًا از سواد 
و معلومات و معرفت كافی بهره ندارند. كسی كه معلومات داشته باشد، 
میتواند رفتار خود را كنترل كند و آن را با هرچه حّق و حقیقت و خوب 
باید  فّعالیّت  بنابراین، در میدان علمی، همه ی راه های  است، تطبیق دهد. 
برای زنان باز باشد. دختران، حتّی در روستاها هم درس بخوانند. توصیه ی 
من به پدران و مادران این است كه بگذارند دختر بچه هایشان به مدرسه 

1. در دیدار گروهی از زنان، به مناسبت میالد حضرت زهرا)س( و »روز زن« 1371/9/25
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بروند و سواد بیاموزند. اگر آنها استعداد دارند و مایلند پس از طّی مراحل 
ابتدایی به تحصیالت عالیّه و دانشگاهی بپردازند، ممانعت نکنید. بگذارید 
در جامعه ی اسالمی ما آنها جزو انسانهای باسواد و دارای معلومات شوند.1

بریدن دامهای مصرف زدگی 
بانوان در نظام جمهوری اسالمی باید قدر عظمتی را كه اسالم به آنان 
داده است، بدانند. دام مصرف زدگی  را كه سرمایه داران چپاولگر جهانی بر 
گرد زن امروز دنیا تنیده اند، كاماًل بدرند و ضّد ارزشهای فرهنگ غربی، 
مانند برهنگی و معاشرت بی بندوبار با مردان و آلودگی به انواع فسادها را 
كه در كشورهای پیشرفته و غالب كشورهای عقب افتاده بر زندگی زنان 

حاكم است، به چشم تحقیر و نفرت بنگرند.2

مراقبت بانوان اندیشمند از رواج تجّمل گرایی
باید زناِن اندیشمند و آگاه ایران اسالمی، راه روشن خود را ادامه دهند 
و گامها را متین و محکم بردارند. مبادا چنان كه در افراد سطحی و غافل 
و  مصرف  به  روی  دوباره  مؤمن،  زنان  و  انقالبی  نسل  است،  شده  دیده 
یا رسم جاهلی اختالط  بیاورند  انقالبی  تجّملهای  پوچ و گرایشهای غیر 

بی پروا را دوباره زنده كنند.3

ضرورت دور نگه داشتن عرصه ی ازدواج از تجّمل و تفاخر
بنابراین، نقش ماّدیات در اینجا باید خیلی ضعیف باشد. ما كه میگوییم 
مهریه ها را سنگین نکنند، از این بابت است. اگر ما گفته ایم كه مهریه بیش 
از فالن مقدار نباشد، معنایش این نیست كه اگر بیش از فالن مقدار بود، 

1. در جمع خواهران ارومیه 1375/6/28
2. پیام به مّلت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1368/4/23

3. پیام به سمینار بررسی شخصیّت زن از دیدگاه امام خمینی)ره( 1368/8/3
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عقد باطل یا حرام است؛ نه، جایز هم هست، اّما كار غلط است.
بعضي ها چند میلیون تومان مهریه میگذارند؛ یعنی ازدواج را كه یک 
امر انسانی است، به یک دادوستد و به یک كار بازاری و معامله گری تبدیل 
میکنند. این، تحقیر و توهین به نقش و شأن انسانیّت در ازدواج است. این، 

كار غلطی است.
بعضي ها هم ازدواج را كه یک امر عاطفی و انسانی و وجدانی است، 
به صحنه ی تفاخر تبدیل میکنند. مثاًل میگویند كه جهیزیّه ی ما این چیزها 
را داشت؛ آیا جهیزیّه ی دختر شما هم اینها را دارد؟! تفاخر و تنافس! یا 
مثاًل میگویند كه ما عقدمان را در فالن سالن گرفتیم. البتّه حاال كه متأّسفانه 
مرسوم شده است در هتلها میگیرند؛ كه كار بسیار بدی است. حتّی گاهی 
شنیده یا دیده میشود، بعضی افرادی هم كه از آنها توقّع نیست، برای تفاخر 
به همدیگر، مراسم عقد خود را در هتلها و سالنها میگیرند! نه، مراسم عقد 
مردم  و  بگیرید  یا همسایه تان  و  منزل خودتان  و حیاط  اتاق خانه  در  را 
محیطها، یک  این گونه  است.  بوده  كه همیشه  كنید؛ همین طور  را دعوت 
محیط انس خانوادگی است. عّده ای دوست، عّده ای قوم و خویش، عّده ای 
همردیفهای دختر یا پسر، دوستان مدرسه، دوستان پسر در محیط كار یا 

مدرسه، جمع میشوند و شادی و خوشی میکنند؛ این درست است.
اینکه ما اینجا را صحنه ی تفاخر قرار بدهیم، غلط اندر غلط است. هم 
محیط ازدواج را آلوده ی به ماّدیات میکند، هم این صحنه ی پاک و لطیف 
هم  بعد  میکند،  زیاده روی ها  و  تنافسها  و  تفاخرها  صحنه ی  را  وجدانی 
این دختر و پسر از اّول عادت میکنند كه بایستی زندگی آنان بر تجّمل  و 
تشریفات بگذرد؛ چرا؟ بگذارید از اّول به یک زندگی متوّسط عادت كنند.1

رفتار غلط اندر غلط ورود تجّمالت به عرصه ی ازدواج 
تجّمالت برای یک جامعه، مضر و بد است. آن كسانی كه با تجّمالت 

1. در مراسم اجرای خطبه ی عقد ازدواج 1370/4/20
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مخالفت میکنند، معنایش این نیست كه از لّذتها و خوشي هایش بی اّطالعند؛ 
نه، كار مضری برای جامعه است؛ مثل یک دارو یا یک خوراكی مضر. با 
تجّمالت زیادی، جامعه زیان میکند. البتّه در حد معقول و متداول ایرادی 
ندارد؛ اّما وقتی كه همین طور مرتب پای رقابت و مسابقه به میان آمد، اصاًل 
از حّد خودش تجاوز میکند و به جاهای دیگری میرود؛ و این برای جامعه 
مضر است. حاال چنانچه ما آن كار مضر را در عرصه ی ازدواج بیاوریم و 
بخواهیم از آن استفاده كنیم، این دیگر غلط اندر غلط خواهد شد؛ بسیار 

بد است.
آن  كار  زیاد،  پُرسروصدا و هتل گرفتنها و خرجهای  میهماني های  این 
كه چقدر  بودند،  نوشته  را  موردی  روزنامه هم  در  اخیراً  بود.  طاغوتي ها 
خوب كردند كه نوشتند؛ تا مردم بفهمند كه این كارها زشت است. ماها 
همیشه در خانه های خودمان یک اتاق، دو اتاق عقد و عروسی میگرفتیم. 
اگر هم نداشتیم، از همسایه قرض میگرفتیم. مقداری شیرینی و میوه چیده 
میشد؛ میگفتیم، میخندیدیم، شوخی میکردیم؛ خیلی هم خوش میگذشت. 
البتّه آن طاغوتها و آدمهای بدی كه بحمد اهلل ازاله شدند، این طور برگزار 
نمیکردند. آنها به این وضع قانع نبودند؛ در آن هتلها میرفتند و میهماني های 

پُرخرج و چنین و چنان برپا میکردند.
حاال ما كه بر سر كار آمده ایم، نباید كار آنها را تکرار بکنیم. اگر تکرار 
بکنیم، ما هم مثل آنها میشویم؛ آن بد بود. نه اینکه وقتی آدم نمیتواند كار 
بکند! پس چی شد؟!  برود  نکند؛ ولی وقتی كه توانست،  بکند،  پُرخرجی 
بر سادگی گذاشت.  را  بنا  باید  نمیکند.  ایجاب  را  این  منطق صحیح،  آن 
جهیزیّه ها را ساده بگیرید. اگر جهیزیّه نیازهای دختر را تأمین میکند، خوب 

است؛ اّما به سمت تجّمالت نرود.1

1. در مراسم اجرای خطبه ی عقد ازدواج 1370/4/20
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ناسازگاری مهریه های سنگین با اّدعای پیروی از پیامبر)صّلی اهلل علیه وآله( 
با  انسان  كه  بود  چیزهایی  بزرگوار  آن  جهیزیه ی  كه  نمیگوییم  مگر 
واالمقام،  زن  این  كه  نمیگوییم  مگر  میشود؟  جاری  اشکش  آنها  شنیدن 
برای دنیا و زیور دنیا هیچ ارزشی قائل نبود؟ مگر میشود كه روز به روز 
تشریفات و تجّمل گرایی  و زروزیور و چیزهای پوچ زندگی را بیشتر كنیم 

و مهریه ی دخترانمان را زیادتر نماییم؟!
اوایل كه گاهی بعضي ها مهریه ی عقد را یک خرده گران قرار میدادند، 
ما شوخی میکردیم و میگفتیم شما كه میخواهید مثاًل فالن قدر سّکه قرار 
بدهید، پس یکباره بگویید 72 سکه! اّما حاال میبینیم كه تعیین مهریه های 
آن  پدر  كه  شما  است؟  خبر  چه  واقعًا  است!  شده  واقعی  گرانقیمت، 
دختر هستید، آیا میتوانید اّدعا كنید كه پیرو پدر فاطمه)سالم اهلل علیها( هستید؟ 
این  بکنیم. حاال چرا  فکری  به حال خودمان  باید  ما  نمیشود؛  این طوری 
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