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مقدمه
از بزرگ ترین  از رفاه طلبی و تجمل پرستی  امور دنیوی و پرهیز  به  ساده زیستی و کم توجهی 
عوامل موفقیت پیامبران در دعوت خود به سوی حق و حقیقت و اجرای قسط و عدالت اجتماعی 
بوده است. با نگاهی مختصر به سیرۀ عملی و نظری امام به خوبی مشخص و محرز می گردد 
که ایشان به امر ساده زیستی هم خود عمل می کرده و هم در این باب توصیه ها و اندرزهایی 
به کارگزاران و دولت مردان و علما و روحانیون داشته اند و رویگردانی از ساده زیستی و تالش 
مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی در جهت دنیاگرایی، رفاه طلبی و تجمل پرستی 
اسالمی  جمهوری  نظام  کننده  تهدید  آفات  بزرگ ترین  از  را  مردم  توده  از  گرفتن  فاصله  و 
از  به خوبی مشاهده خواهیم نمود که پرهیز رهبران دینی  با یک بررسی تاریخی  می دانستند. 
زندگی مرفه و تجملی همواره عامل نفوذ کالم و دعوت آن ها در میان توده های مردم بوده و 
اگر این شیوۀ زندگی نبود آنان هرگز در دعوت خود موفق نمی شدند. اصوالً تمایل به تجمل 
اندیشمندان و  تا جایی که  از آفات بزرگ هر جامعه و تمدنی محسوب می شود  و رفاه طلبی 
جامعه شناسان و فالسفۀ بزرگی از علمای اسالمی همچون: ابن خلدون )1369ج1؛ محسن1358(، 
توین بی،  غربی ها:  از  و  محسن1358(  موحد1374؛  )1356؛  طوسی  نصیرالدین  خواجه  و  فارابی 
ویل دورانت، سوروکین)1377( و اشپنگلر)1369( در بررسی های تاریخی خود یکی از عوامل 
اصلی فروپاشی و زوال تمدن ها را مرحلۀ تجمل گرایی، رفاه طلبی و مصرف گرایی مردمان آن 

تمدن دانسته اند.
و  است  تمدن  و  جامعه  یک  بقای  عوامل  از  ساده زیستی  که  می گردد  محرز  بدین سان   
برعکس رفاه طلبی، تجمل گرایی و غوطه ور شدن در آسایش ممکن است نه تنها جامعه ای، 
بلکه تمدن بزرگی را به چالش بکشد. بی شک ساده زیستی به ویژه ساده زیستی دولت مردان و 
زمامداران که از فرهنگ مذهبی ما مسلمانان برمی خیزد و پیامبر گرامی اسالم و معصومین بر آن 
بسیار تأکید داشتند می تواند موجب سالمت، مشروعیت، بقاء و انسجام نظام جمهوری اسالمی 
ایران گردد. زیرا عامل بقای هر جامعه عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف آن است و هنگامی 
که تکاثر و تجمع ثروت و مواهب اجتماعی در دست عده ای موجب فقر و ناتوانی دیگر اقشار 
اجتماعی شود بی شک آن جامعه در معرض ناهنجاری های مختلف و عدم تعادل قرار گرفته 
و به سوی اضمحالل و فروپاشی پیش می رود؛ بنابراین اجرای عدالت اجتماعی، کاهش فاصلۀ 
طبقاتی، ایجاد جامعه ای با ثبات و به  دور از قشربندی اقتصادی منوط به ساده زیستی در آن جامعه 
است و در این زمینه کارگزاران حکومتی باید الگو و سرمشق مردم باشند. عدم ساده زیستی و 
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گرایش به رفاه طلبی و تجمل گرایی در میان دولت مردان موجب تسری این پدیدۀ مخرب در 
سطح جامعه می شود و در نگرش قرآنی - اسالمی و جامعه شناختی عواقب آن چیزی جز تضاد، 

نارضایتی، فقر و غنا و پدیده های مخرب ناشی از آن نخواهد بود. 
در آموزه های اسالمی بر ساده زیستی و پرهیز از رفاه طلبی، تجمل پرستی، اسراف و تبذیر، 
فخرفروشی و تکبر به صورت مؤکد توصیه شده است و این توصیه ها به ویژه در مورد زمامداران 
و کارگزاران حکومتی صراحت بیشتری دارد. هدف از این آموزه ها حفظ جامعۀ اسالمی مبتنی 
بر قسط و عدل و تعالی و تکامل بشری است. کارگزاران حکومتی، زمامداران و مدیران ارشد در 
هر جامعه ای برای توده های مردم الگو هستند و رفتار و کردار آنان خواه ناخواه در سطوح جامعه 
تأثیرگذار می باشد. ازآنجاکه نظام جمهوری اسالمی ایران بر مبنای الگوی دینی - اسالمی بنیان 
نهاده شده است؛ لذا دولت مردان و کارگزاران آن باید در رفتار و منش و نحوۀ زندگی خود در 
این زمینه از تعالیم قرآن، سنت رسول اهلل و ائمۀ معصومین تبعیت نموده تا سالمت نظام جمهوری 

اسالمی ایران و در نتیجه مشروعیت و مقبولیت آن کماکان حفظ شود. 
و  تکاثر  تبذیر،  رفاه طلبی،  اسراف،  به سوی  جامعه ای  هرگاه  کریم  قرآن  آیات  براساس 
فخرفروشی سیر کند آن جامعه به تدریج به انواع مفاسد و آفات آلوده خواهد شد و پایه های 
حکومتی و قوام آن سست شده به سمت فروپاشی پیش می رود. از نظر فلسفۀ تاریخ قرآنی و 
همچنین دیدگاه جامعه شناسان غربی و شرقی و در یک واقعیت تاریخی این ادعا به اثبات رسیده 
است. بنابراین حفظ ساده زیستی در میان دولت مردان و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران و 
پرهیز از هر گونه زندگی مبتنی بر اسراف و تبذیر برای تداوم سالمت نظام جمهوری اسالمی 

ایران الزم و ضروری است.

ساده زيستي در اسالم
یکي از مهم ترین  آموزه هاي اسالمي که هم در قرآن توصیه شده است و هم در سیرۀ پیامبر)ص( 
و صحابۀ آن حضرت و ائمه معصومین)ع( شاهد آن هستیم مقولۀ ساده زیستي و پرهیز از زندگي 
و  تالش  و  کار  به  را  پیروان خود  و  مؤمنان  از سویي  قرآن  است.  تشریفاتي  و  مرفه  پرهزینه، 
کوشش دعوت مي کند و تالش و کوشش را براي معیشت و تأمین درآمد و هزینه هاي زندگي 
عبادت مي داند و ازسوي دیگر، تشویق به قناعت، صرفه جویي و اجتناب از تجمل گرایي مي نماید 
تا جایي که هدر دادن منابع و درآمدها را اسراف دانسته و آن را حرام شمرده است. اسراف نه 
َُّه اَل یُِحبُّ  تنها از دیدگاه قرآن حرام است، بلکه خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد: »إِن
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الُْمْسِرفِیَن« )اعراف: 31( و این توصیۀ قرآن خود حاوي یک فایده و کاربرد بسیار مهم اجتماعي 
است، زیرا در صورتي که مردمان از اسراف و مصرف بیش از نیاز نعمت هاي خدادادي پرهیز 
نمایند دسترسي همگان به منابع و امکانات مورد نیاز زندگي میسر مي شود و آن زمان است که 
قشري در اجتماع از حداقل امکانات و ملزومات زندگي محروم نخواهند بود. و ازسوي دیگر، 
فخرفروشي و فاصلۀ طبقاتي از بین خواهد رفت و در این صورت است که مي توان جامعه اي با 

ثبات داشته باشیم. 
قرآن سرگذشت برخی از اقوام گذشته را ذکر کرده است که در اثر اسراف و تبذیر مردمان 
و شهروندان آن جامعه سیر انحطاط، افوال و در نهایت اضحالل را طي نموده اند. درواقع در 
فلسفۀ تاریخ قرآن یک قاعده به وضوح آمده است که سرنوشت جوامعي که ساده زیستي را 
از دست داده  و به سمت تجمل گرایي و رفاه طلبي روي آورده اند انحطاط و یا به تعبیر قرآن 
هالکت است. بنابراین از دیدگاه قرآن حفظ ساده زیستي و اجتناب از اسراف و تبذیر و مظاهر 
منفي آن، که از جمله فساد اخالق و اختالف طبقاتي است یک اصل اساسي به منظور سالمت و 
در نتیجه ثبات و استمرار جوامع است. اسالم مکتبي است که دنیا و توجه به آن را نه تنها مزموم 

و مردود نمي داند، بلکه به آن توصیه نموده است. 
پیام  و  ماهیت دعوت رسول خدا  چنانچه مي دانیم راز موفقیت شگرف تمدن اسالمي در 
وحي است که ویژگي ها و خصایص مبتني بر ایمان، اعتقاد، تالش، سخت کوشي، ساده زیستي، 
برادري، محبت، کرامت انساني و عدالت را در جان مردمان متفرق و بادیه نشین دمید. قرآن و 
پیامبر)ص( آن از بدو دعوت و رسالت، مردم را به تعقل و تفکر و تالش و کوشش و پرهیزکاري 
و برابري و برادري و نفي ملیت و قومیت و تعصب و تساهل نسبت به دیگر ادیان و ایجاد جامعه 
جهاني )امت( ترغیب نموده و همین عوامل موجب گردید در این مردمان متفرق وحدت و روحیه 
و شجاعتي ایجاد شود که زمینه ساز تمدن بزرگ و جهاني اسالم گردد و این مدعاي تاریخي خود 

نشان از آن دارد که اسالم در تمدن سازي و مظاهر دنیوي نقشي برجسته داشته است.
ازاین منظر، درمي یابیم که دعوت و تشویق اسالم به ساده زیستي نه  تنها به  معناي ترك دنیا و 
تسأهل نسبت به دستاوردهاي مادي زندگي نیست، بلکه برعکس توصیه به ساده زیستي و پرهیز 
از تشریفات به عنوان یک اصل علمي و جامعه شناختي در جهت حفظ همین زندگي دنیوي در 

این جهان و  قوام و دوام جامعه است.
قرآن فرهنگ آفرین و تمدن ساز است. عالوه براینکه در جهت امور عیني و دنیوي و تجربه اي 
مردم را آموزش مي داد و در کسب درآمدهاي اقتصادي راهکار ارائه مي داد. ازسوي دیگر، در 
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حفظ این منابع مالي و مادي و اجتناب از هدر دادن آن و استفاده  بهینه و صحیح و همراه با 
مساوات و عدالت و بهره مندي کل جامعه از آن نیز توصیه هاي جدي مي نمود. و عالوه بر تشویق 
به علم و خرد و دانش، مسلمانان و مؤمنان را به کسب قدرت و اقتدار و توان و نیرومندي نیز 
دعوت و ترغیب مي نمود و آن ها را به کسب کلیه توانمندي ها و استطاعت هاي سیاسي، نظامي، 
ةٍ« )انفال: 60(: و هر  وا لَُهم مَّا اْستََطْعتُم مِّن قُوَّ اقتصادي و... فرامي خواند. چنانچه مي فرماید: »َوأَِعدُّ
آنچه مي توانید از نیرو فراهم آورید. از سوي دیگر، کسب و حفظ این توانمندي و جامعه مقتدر 
و با ثبات را در رعایت ساده زیستي و دوري از اسراف و تبذیر مي داند، زیرا بر اساس یک اصل 
اساسي قرآني، زماني که مردمان یک جامعه یا یک تمدن به سوي اسراف و تجمل و رفاه طلبي 
بیش از حد متوجه شوند درنتیجۀ آن، انواع فساد اخالقي ایجاد مي شود، آن جامعه متزلزل و نهایتاً 
نه تنها در اسالم و قرآن به ساده زیستي به عنوان یک اصل در  نابود و منقرض مي شود. اصوالً 
جهت قوام جوامع توصیه مؤکد شده است، بلکه در تمام ادیان توحیدي و الهي به این موضوع 
پرداخته شده است و تعالیم کتب آسماني و سیرۀ پیامبران الهي در حفظ ساده زیستي و پرهیز از 
تجمل گرایي بوده است. چنانچه سادگي و بي پیرایگي فرستادگان الهي، به عنوان اصلي اصیل، 

جلوه اي خاص در رفتار، معاشرت و نشست و برخاست آنان دارد.
حضرت علي)ع( در مورد ساده زیستي پیامبران خدا مي فرماید: موسي)ع( به خدا عرض کرد: 
پروردگارا، من به آنچه از نیکي به سویم فرستادي نیازمندم، به خدا، موسي جز ناني که آن را 
بخورد از خدا چیزي نخواست، زیر وي از سبزي زمین مي خورد تا آنجا که به دلیل الغري تن و 
تکیدگي گوشت بدن، رنگ آن سبزي از پوست شکم او  نمایان بود. و اگر از حضرت داوود 
بگویم که به دست خود از لیف خرما زنبیل مي بافت و از بهاي آن، گرده اي نان جوین تهیه 
بالین خود مي کرد  مي کرد و مي خورد و اگر بخواهي از عیسي بن مریم بگویم که سنگ را 
و جامه سخت مي پوشید و خوراك ناگوار مي خورد و چراغش در شب، ماه و پناهگاهش در 
زمستان، شرق و غرب زمین بود )نهج البالغه خطبه 160(. آن حضرت در ادامه مي فرماید: پیامبر)ص( 
روي زمین غذا مي خورد و هم چون بندگان مي نشست و به دست خود کفش اش را پینه مي زد 
و جامۀ خود را وصله مي کرد و بر االغ بي پاالن سوار مي شد و دیگري را در کنار خود سوار 

مي کرد )نهج البالغه خطبه 160؛ روزنامۀ صبح شهروند 1395: 10(.
رسول خدا)ص( از سیرۀ پادشاهان و نوع نشست و برخاست و رفت وآمد و تشریفات آن ها 
سخت بیزار بود. مردي نزد پیامبر)ص( آمد تا با وي سخن گوید: اما چون پیامبر)ص( را دید، دستپاچه 
شد و به لرزه افتاد، حضرت به او فرمود: راحت باش، من که پادشاه نیستم، من فرزند همان زنم 
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که گوشت خشکیده مي خورد )مجلسی 1403ج 16: 229؛ روزنامۀ صبح شهروند 1395: 10(. 
گرچه ساده زیستي براي آحاد مردم یک جامعه ارزش محسوب مي شود، اما براي پیشوایان 
ِة  و مدیران جامعه، یک ضرورت است. حضرت علي)ع( مي فرماید: »إِنَّ اهللَ تََعالَی فََرَض َعلَی أَئِمَّ
)نهج البالغه خطبه 209(: خداي  فَْقُرهُ«  بِالَْفِقیِر  یَتَبَیََّغ  النَّاِس َکیاَْل  بَِضَعَفِة  أَنُْفَسُهْم  ُروا  یَُقدِّ أَْن  الَْعْدِل 
متعال بر پیشوایان دادگر واجب کرده است که خود را با مردم ناتوان برابر قرار دهند تا رنج فقر، 
مستمندي را ناراحت نکند. آن حضرت در جایي دیگر مي فرماید: خداوند مرا پیشواي خلقش 
قرار داده و بر من واجب کرده است که دربارۀ خودم و خوراك و پوشاکم مانند مردمان ناتوان 
عمل کنم تا اینکه فقیر به سیرۀ فقیرانه من تأسي کند و ثروتمند به وسیلۀ ثروتش سرکشي و 

طغیان نکند )کلینی1388 ج 1: 410(.
ساده زیستي رهبران و زمامداران دو نتیجۀ مثبت و رعایت نکردن آن، دو خطر بزرگ در پی 
دارد. تحمل فقر و عدم طغیان ثروتمندان، دو پیامد مثبت ساده زیستي و عدم صبر و تحمل محرومان 

و گستاخي ثروتمندان، دو خطر تجمل گرایي رهبران است )روزنامۀ صبح شهروند 1395: 10(. 
 

نگاه امام خمینی به ساده زيستی در صدر اسالم
کیفیت  از  کارگزاران حکومت،  ساده زیستی  به  توصیه  مورد  در  بیانات خود  در  همواره  امام 
زندگی رهبران صدر اسالم به ویژه پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( مثال می زد و آن بزرگواران 
را به عنوان الگو، سرمشق بر حاکمان اسالمی و دولت مردان جمهوری اسالمی قرار می داد. در 

بخشی از بیانات خود می گوید: 
خود پیغمبر ما؛ ... هم  شبانی  کرده است هم از همین توده مردم، از همین توده طبقه 
سه بوده است ... خود پیغمبر منزلش آن اتاقهایی بود که با ِگل درست کرده بودند. 
آن هم نه یک معماری، ... یک ]اتاق گلی [ بوده است. مع ذلک پیغمبر همین طبقه 
سه را، همین مستضعفین را جمع کرد و جنگها را با اینها شروع کرد بر خالف 
سرمایه دارها و بر خالف قلدرها و بر خالف شتردارها و بر خالف قافله دارها و 
بر خالف اینها. دائماً جنگ اینها با این دسته بوده )امام خمینی 1389ج6: 202-203(.

قیام  و  پا شد  توی جمعیت  همین  از  بود،  پایین  همین جمعیت  از  اکرم  پیغمبر 
کرد. اصحاب او از همین مردم پایین بودند؛ از این طبقه سوم بودند. آن طبقه باال 
مخالفین پیغمبر اکرم بودند. از همین  توده  پیدا شده است و برای همین جمعیت، 
همین ملت قیام کرده است و به نفع همین ملت احکام آورده است )امام خمینی 
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؛آژین1374: 257-256(.  1389ج6: 314-313 

جلو  می ایستاد  وقتی  عربش   دانه  یک  که  فرهنگی  یک  مْسلم ،  فرهنگ   یک 
کنار  را  دیباجها  آن  و  درمی آورد  را  شمشیرش  می ایستاد،  که  وقتی  امپراتور، 
می زد می گفت: رسول اهلل فرموده است که ما لباس حریر ]در بر[ نکنیم، ما روی 
 .)257-256 ؛آژین1374:   392-391 1389ج1:  خمینی  )امام  نمی نشینیم  هم  حریر  جای 

]نقل کرده که [  اکرم،  از رسول  نوشته  است  را هر کس که سیره   پیغمبر  خود 
وضعش در زندگی کمتر بوده است از این مردم عادی که آن وقت در مدینه  
زندگی می کردند. اطاق گلی اینها داشتند؛ توی مسجد یک اطاق گلی داشتند... 
شما بیاورید یک حاکمی، یک رئیِس عرض می کنم کالنتری، یک کدخدای 
یک شهری، یک دهی بیاورید که این طوری باشد. سلوکش با ملت این باشد 

)امام خمینی 1389ج4: 220-219(. 

حاکمی که از طرف خدای تبارك و تعالی تعیین شد از برای امت، آن شخصی 
بود که وقتی به حکومت  رسید، ...آن شخصی بود که وقتی که به حکومت  رسید 
در حال حکومتش زندگی اش از جمیع زندگی ... یک تکه نان جو بود که در 
آخر عمر مبارکشان، از قراری که گفته شده است، ...این حکومت اسالم بود. 
می فرمود که- به طوری که نقل شده است - من می ترسم که در یکی از حوالی 
مملکت من یکوقت یک گرسنه ای باشد، یکوقت باشد که گرسنه در کار باشد 

)امام خمینی 1389ج2: 360-359(. 

پیدا کنیم که حکومت کند، که  امیر  مثل حضرت  نمی توانیم حاکمی  البته  ما 
وضع زندگی اش آن طور باشد، ... ما توقع این را نداریم که برسیم به حاکمی 
که زندگی اش این طور باشد که وقتی شب آخری که شبی است که- خوب 
سلطنت دارد بر ... البته ما نمی توانیم یک همچو حکومتی پیدا بکنیم اما می توانیم 
که یک حکومتی که دزد نباشد پیدا کنیم. یک حکومتی که مال مردم را این 

)امام خمینی 1389ج5: 26-27؛ آژین1374: 582-578(. قدر نخورد 
امام دربارۀ ساده زیستی پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( می فرماید:

پیغمبر وقتی که از دنیا رفت هیچ چیز نداشت. این هم آن حاکم دوم که دیگر 
توسعه حکومتش سرتاسر شرق را گرفته بود و تا اروپا هم رفته بود تقریباً ... ما 
ایشان هم  البته؛ خود  پیدا نمی کنیم  یک همچو حاکمی، دنبال این می گردیم. 
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فرمود که خوب، شما طاقت ندارید این قدر لکن تقوا داشته باشید )امام خمینی 
امید245:1381(. 396-397؛  1389ج4: 

آخر  در  که  می دهد  را  این  احتمال  که  وقتی  که  بگیرند  باید  او  برای  جشن 
مملکت یک گرسنه ای باشد، به خودش گرسنگی می دهد... یک مملکتی هم 
دارد که َده مقابل مملکت ایران است. این جشن دارد )امام خمینی 1389ج2: 365؛ 

امید245:1381(.

اندرز امام خمینی به روحانیون در مورد ساده زيستی
به تفصیل سخن گفته اند.  انسان  با نفس و گرایش های حیوانی و شهوانی  امام در باب مبارزه 
کتاب مبارزه با نفس یا جهاد اکبر ایشان در همین زمینه به رشته تحریر در آمده است. ایشان 
در رابطه با اینکه توجه به دنیا و دنیاپرستی موجب حجاب های ظلمانی در قلب و نگرش انسان 

می شود همواره هشدار داده اند: 
تمام عوالم  اجسام  حجابهای ظلمانی می باشد. و اگر دنیا وسیله توجه به حق و 
رسیدن به دار آخرت، که »دارالتشریف« است، باشد، حجابهای ظلمانی به حجب 
را  برنیامده که خود  ]این [  مقام  در  گاه  هیچ  و  است،  مبدل می گردد...  نورانی 
و  نماید،  ایجاد  در خویشتن  معنوی  و  نیروی روحانی  و  تهذیب کند، حرکت 
پرده های سیاهی را که روی قلب او سایه افکنده کنار زند، در اسفل سافلین که 
آخرین حجب ظلمانیست قرار دارد... در صورتی که خداوند عالم بشر را در 

عالی ترین مرتبه و مقام آفریده است  )امام خمینی1378: 47-46(.
از  یکی  به عنوان  را  تجمالت  از  پرهیز  و  ساده زیستی  اسالمی،  انقالب  رهبر  به عنوان  امام 
ارزش های انقالب مطرح و همواره ضمن توجه دادن همگان به ویژه روحانیون و مسئوالن کشور 

به این ارزش بر پاسداری از آن و رعایت آن تذکرات مکرر فرموده اند:
طبع کاخ نشینی منافات  دارد با تربیت  صحیح، منافات دارد با اختراع و تصنیف و 
تألیف و زحمت. اگر در سرتاسر دنیا هم بخواهید گردش کنید و پیدا کنید، اگر 
موفق بشوید، یکی دو تا و چند تاست...آن اشخاصی که این فقه را به این غنا 
رساندند و آن اشخاصی که این فلسفه را به این غنا رساندند کاخ نشینان نبودند، 
کوخ نشینان بودند... ما باید کوشش کنیم که اخالق کاخ نشینی را از این ملت 
بزداییم. اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسالم را به آن طوری که خدای 
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تبارك و تعالی می خواهد، در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از آن خوی 
کاخ نشینی به پایین بکشید، خود کاخ نشینی این خوی را می آورد، ممکن است 
که در بین آن ها هم کسی پیدا بشود لکن نادر است... آن خوی کاخ نشینی مضر 
است، خودش مضر نیست، ُخویَش  مضر است ...آن روزی که توجه اهل علم به 
دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشم چطور، و زرق و برق دنیا خدای 
نخواسته در آن ها تأثیر بکند، آن روز است که باید ما فاتحه اسالم را بخوانیم... 
همیشه این کشور به واسطه این کاخ نشینها تباهی  داشته  است. این سالطین جور 
که همه کاخ نشین تقریباً بودند، اینها به فکر مردم نمی توانستند باشند...کوشش 
کنید معنویت را تقویت کنید در بین این ملت. با معنویت است که شما می توانید 
استقالل خودتان را حفظ کنید و آزادی خودتان را حفظ کنید و به مراتب کمال 

برسید )امام خمینی 1389ج17: 378-374(. 
مسأله دیگر، مسأله تشریفات حوزه های روحانیت است که دارد زیاد می شود. 
وقتی تشریفات  زیاد شد، محتوا کنار می رود. وقتی ساختمانها و ماشینها و دم و 
دستگاهها زیاد شود، موجب می شود بنیه فقهی اسالم صدمه ببیند، یعنی با این 
بساطها نمی شود شیخ مرتضی و صاحب جواهر تحویل جامعه داد. این موجب 
آن  اسباب  تشریفات  این  کنم.  این وضع چه  با  نمی دانم  واقعاً  و  است  نگرانی 

)امام خمینی 1389ج19: 42(.  می شود که روحانیت شکست بخورد 
هیچ چیزی به زشتی دنیاگرایی روحانیت نیست. و هیچ وسیله ای هم نمی تواند 
بدتر از دنیاگرایی، روحانیت را آلوده کند. چه بسا دوستان نادان یا دشمنان دانا 
بخواهند با دلسوزیهای بیمورد مسیر زهدگرایی  آنان را منحرف سازند؛ و گروهی 
نیز مغرضانه یا ناآگاهانه روحانیت را به طرفداری از سرمایه داری و سرمایه داران 

متهم نمایند )امام خمینی 1389ج21: 99(. 
انسان باید متوجه این معنا باشد، و خصوصاً این طبقه، این طبقه ای که می خواهند 
مردم را ارشاد کنند، اینها باید اقوالشان با اعمالشان موافق باشد، یعنی شمایی که 
مردم را تحذیر از دنیا می کنید، اگر خدای نخواسته، خودتان توجه تان به دنیا باشد 
و حریص  در دنیا، مردم دیگر از شما باور نمی کنند؛ بلکه انحرافات در آن ها پیدا 

می شود )امام خمینی 1389ج18: 15(. 
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امروز سعی کنید زندگیتان از زی آخوندی  تغییر نکند. اگر روزی از نظر زندگی 
از مردم عادی باالتر رفتید بدانید که دیر یا زود مطرود می شوید؛ برای اینکه مردم 
که  امروز  می کردند،  زندگی  مردم  مثل  که  نداشتند  وقت  آن  ببینید  می گویند 
دارند و دستشان می رسد از مردم فاصله گرفتند )امام خمینی 1389ج17: 453-452(.

 

توصیه امام خمینی به کارگزاران حکومتی در مورد ساده زيستی
قرار می داد  اندرز  را مورد  نسبت که روحانیون  به همان  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  امام پس 
همواره به کارگزاران حکومتی در رابطه با ساده زیستی، دوری از تجمل و رفاه زدگی توصیه 
می نمود. مفاد توصیه های امام عبارت از این بود که دولت مردان نظام اسالمی بایستی با سرمشق 
گرفتن از رهبران صدر اسالم در بطن توده عادی مردم و همراه با آن ها زیسته و به هیچ وجه خود 
را برتر و باالتر از آن ها ندانند. او تشریفات و تجمالت را بزرگ ترین آفت و آسیب داخلی برای 
نظام جمهوری اسالمی ایران می دانست و به خوبی به این واقعیت واقف و آگاه بود که دست 
یازی حکومت گران به دنیاگرایی و فاصله گرفتن آنان از مردم عادی باعث اختالف طبقاتی و 

نهایتاً موجب نارضایتی مردم و فقدان مشروعیت و مقبولیت خواهد شد. 
درواقع نگاه امام عالوه بر حفظ ارزش های اسالمی از بینشی جامعه شناختی نیز برخوردار بود. 
زیرا بقای هر حکومت در حفظ مساوات و عدالت اجتماعی است و چه بسیار نظام های سیاسی 
که در طول تاریخ به دلیل اختالف طبقاتی و عدم توجه و حمایت دولت مردان و قدرتمندان از 

اقشار آسیب پذیر و فقیر جامعه طریق زوال و اضمحالل را پیموده اند. 
خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق  قلب  به مال و منال و جاه و مقام 
انسانی-  ارزشهای  نمی توان  مصرفی   و  اشرافی   زندگانی  با  چراکه  بپرهیزید... 

 .)471 خمینی 1389ج18:  )امام  کرد  را حفظ  اسالمی 
در سفارش به ساده زیستی کارگزاران نظام امام همواره دولت مردانی را که به غل وغش دنیا 
آلوده نشده بودند و صداقت، پاکی و سادگی خود را حفظ نموده بودند را مثال می زند به عنوان 
مثال، بارها از ساده زیستی رجایی و باهنر مثال می زدند و بقیه دولت مردان را دعوت می نمودند 

که آن ها را الگو قرار دهند و به همان سان زندگی کنند، در فرازی از سخنان خود می فرمایند:
اما رجایی - خدا رحمتش  کند - و امثال اینها و باهنر و اینهایی که ما از دست 
از  وقتی  مبادا یک  باشد که  زندگیشان جوری  نبودند که  این طور  دادیم، که 
دست ما برود؛ خاضع بشوند پیش دیگران و برای اینکه زندگی را بیشترش بکنند 
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زورگویی کنند )امام خمینی 1389ج16: 445(. 
من از خصوصیاتی که در این آقایان بود، آقای رجایی، آقای باهنر، آقای عراقی، 
آنی  که  به  نظرم خیلی بزرگ است، این است که آقای رجایی یک نفر آدمی 
بود که دستفروشی ]می کرد[ در بازار از قراری که گفتند. من در مطالعاتی که در 
ایشان کردم به نظرم آمد که از حال دستفروشی اش تا حال ریاست جمهوری، در 
روح او تأثیری حاصل نشد. چه بسا اشخاصی هستند که اگر کدخدای ده بشوند، 
تغییر می کنند به واسطه ضعفی که در نفسشان هست، تحت تأثیر آن مقامی که 
پیدا می کنند واقع می شوند، و اشخاصی هستند که مقام تحت تأثیر آن هاست از 

باب قّوت نفسی که دارند )امام خمینی 1389ج20: 124(. 
امام به عنوان طراح و معمار بنای اندیشه اجتماعی امت خود نه فقط همواره راه زهد و ستیز 
به  را  متمکنین  و  مردم  مردان،  بلکه دولت  می پیمود،  در مشی شخصی اش  را  تجمل پرستی  با 
تعدیل زندگی و دوری از این خصلت به عنوان یک ضد ارزش فرا می خواند و متقاباًل فقرا و 
زاغه نشینان و مستمندان اجتماع را تکریم می کرد و بیش از همه روحانیون را به حفظ ساده زیستی 

فرامی خواند.
داشته  تقوا  که  است  کسی  آنِ   از  فزونتر  و  بیشتر  بهای  اسالمی  حکومت  در 
و  رهبران  و  کارگزاران  و  مدیران  همه  و  قدرت  و  مال  و  ثروت  نه  باشد، 
پابرهنه ها  و  مستمندان  و  فقرا  با  که  موظفند  و حکومت عدل  نظام  روحانیون 
بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده  و معارفه  و رفاقت داشته باشند تا متمکنین 
آنان  در عرض  را  و خود  بودن  پابرهنه ها  و  مستمندان  کنار  در  و  مرفهین،  و 
به  عماًل  و  شده  اولیا  نصیب  که  است  بزرگی  افتخار  دادن،  قرار  و  دانستن 
و  ما  سیاست  که  را  روزی  آن  نیاورد  خدا  می دهد  خاتمه  القائات  و  شبهات 
به  از محرومین و رو آوردن  به دفاع  ما پشت کردن  سیاست مسئولین کشور 
حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت  بیشتری 
ائمه  و  امیرالمؤمنین  و  انبیا  با سیره و روش  این  اهلل که  معاذ  برخوردار شوند. 
 .)341-340 1389ج20:  خمینی  )امام  نیست   سازگار   - السالم  علیهم   - معصومین 

و آخرین نکته ای که در اینجا ضمن تشکر از علما و روحانیون و دولت خدمتگزار 
حامی محرومان باید از باب تذکر عرض کنم و بر آن تأکید نمایم، مسئله ساده 
زیستی و زهدگرایی علما و روحانیت متعهد اسالم است ... پرهیز کنند و بر حذر 
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باشند که هیچ آفت و خطری برای روحانیت و برای دنیا و آخرت آنان باالتر 
از توجه به رفاه و حرکت در مسیر دنیا نیست  )امام خمینی 1389ج20: 343-342(. 

قرار گرفتن سرمایه داران  و  تکاثرطلبی  و  زراندوزی  اسالمی،  انقالب  از آسیب های  یکی 
در مناصب کلیدی کشور است. امام در طول مبارزات خویش، نسبت به این طبقه حساسیت 
فوق العاده داشتند و معتقد بودند اساس اسالم معنویات است و همیشه بر ازدیاد معنویات و پرهیز 

از تشریفات و دنیامداری تأکید داشتند.
معنویات  اساس  اسالم است. سعی کنید معنویات را زیاد کنید و از تشریفات تا 

آنجا که مقدور است بکاهید )امام خمینی 1389ج18: 73(. 
بیرون  بازمی دارد، و  انسانها  از کاروان  انسان را  به مادیات،  تعلق  نفس  توجه  و 
رفتن از تعلقات مادی و توجه به خدای تبارك و تعالی انسان را به مقام انسانیت 

)امام خمینی 1389ج18: 267(.  می رساند 
این قدر دنبال این نباشید که ما خانه مان چه جور است. و زندگیمان چه جور 
است و چه. دنبال آن شرافت  انسانی  باشید. دنبال آن معنا باشید که شما را پیروز 

کرد )امام خمینی 1389ج11: 369(. 
و اگر بخواهند در ضیافت خدا وارد بشوند به اندازه ُوسع خودشان باید از دنیا 

اعراض  کنند و قلبشان را از دنیا برگردانند )امام خمینی 1389ج17: 491(. 
و  شود  شناسانده  جهانیان  به  اسالم  حکومتی  شیوۀ  ساده زیستی  با  می کردند  توصیه  امام 

ساده زیستی را زمینه ساز عدل و عامل بازداری از ظلم و فاصلۀ طبقاتی می دانستند.
ملتهای  با  را  اسالمی  رفتار حکام  و  اسالم  تا طرز حکومت  باید کوشش کنید 
مسلمان به اطالع دنیا برسانید تا زمینه فراهم شود که حکومت عدل و انصاف  به  
جای  این  حکومتهای استعمارزده که اساس آن بر ظلم و چپاولی است، برقرار 
شود... اگر حکومت اسالم که رئیسش با رعیت یکسان و دار الحکومه اش مسجد 
روی خاکهای گرم و سلطانش با کفش و جامه کهنه حکومت می کند و ملت 
در پناه آن با آرامش و در سایه عدل زندگانی می کند، روی کار آید، اساس 

انحرافات چپ و راستی بر باد می رود )امام خمینی 1389ج2: 346(. 
از حق دفاع کنید و  بایستید و  باطل  اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل 
ابرقدرتان و سالحهای پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه های آنان در روح شما 
اثر نگذارد و شما را از میدان  به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و 
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از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید )امام خمینی 1389ج18: 471(. 
آقایان علمای اعالم و مدرسین محترم که خیر خواهان اسالم و کشورهای اسالمی 
هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات  و توجه به ساختمانهای متعدد برای 
مقاصد سیاسی و اجتماعی اسالم، آنان را از مسئله مهم اصلی حوزه ها که اشتغال 
به علوم رایج اسالمی و خصوصاً فقه و مبادی آن به طریق سنتی است، اغفال کند 

)امام خمینی 1389ج17: 325(. 

تبذیر و  از  بودند که زندگی پر هزینه و آکنده  امر واقف  این  به  امام در زندگی همواره 
اسراف که در جهت رفاه طلبی باشد آفت بزرگی برای فرد و جامعه است. رفاه گرایی موجب 
امام  دنبال خواهد داشت.  به  را  بوده و سنگدلی و لذت جویی  فراموش کردن خدا و آخرت 
دراین راستا نیز الگوی کم نظیری بودند که در همۀ شرایط با رفاه زدگی سر ستیز داشتند و خود 

را بردۀ دنیا و مظاهر آن ننمودند.

نتیجه گیری
از منظر جامعه شناسی، به ویژه جامعه شناسی سیاسی و نتایج حاصل از بررسی های فلسفی تاریخ 
این نتیجه حاصل می شود که رفاه زدگی و تجمل گرایی جوامع، به ویژه گرایش دولت مردان به 
این سمت و سوی از مهم ترین عوامل زوال و مرگ تمدن ها یا حکومت ها محسوب می گردد. 
قانونمندی  این  خود  عمیق  بررسی های  در  توین بی  و  دورانت  ویل  همچون  بزرگی  مورخین 
تاریخی و اجتماعی را مورد تأیید قرار داده اند و ابن خلدون  نیز در این زمینه قلم فرسایی نموده 
مع الظلم«:  الیبغی  و  الکفر  مع  یبغی  »الملک  عبارت:  در  جامعه شناختی  موضوع  این  و  است. 
حکومت ممکن است با کفر باقی بماند، ولی با ظلم هرگز به خوبی بیان شده است با تعمقی در 
صدر اسالم به خوبی روشن می شود، تا زمانی که ساده زیستی با الگوگیری از زندگی پیامبر)ص( 
اجتماعی و  انسجام  و  بود  برپا  اسالم  و عظمت جهان  بود، مجد  بر حیات حاکمان حکمفرما 
همبستگی امت در حد اعالی خود بود، لیکن با شروع حکومت عثمان این سنت پیغمبر به دست 
فراموشی سپرده شد، ساده زیستی از جامعه اسالمی رخت بربست و تجمل گرایی و رفاه طلبی 
آغاز شد عثمان اعوان و انصار و اقوام خود را از بیت المال غنی نمود و موجبات جامعه ای دو 
قطبی را فراهم آورد و این آغازی بود بر انحرافی بزرگ و تاریخی تا اینکه موجبات حاکمیت 

الیگارشی بنی امیه را فراهم آورد.
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امام خمینی بارها و بارها در گفتار و تقریرات خود هشدار داده است که خوی کوخ نشینی حفظ 
شود و تالش شود خوی کاخ نشینی جایگزین نشود. زندگی مرفه و ثروت و دارایی فی نفسه مزموم و 
نکوهیده نیست و اگر جامعه ای به طور مساوی بتواند از حداکثر نعمت های خداوندی برخوردار شود 
چه بهتر ولی واقعیت تاریخی نشان دهندۀ آن است که رفاه زدگی و تجمع ثروت ممکن نیست مگر 
به قیمت فقر و بی بضاعتی عده ای دیگر، چنانچه حضرت علی)ع( می فرماید: هیچ کاخی ندیدم که 
حقی در کنار آن ضایع نشده باشد. تجمیع ثروت و امکانات در دست عده ای و عدم برخورداری 
عده ای دیگر از مواهب و امکانات اجتماعی موجب شکاف طبقاتی و ظهور دو طبقۀ فقیر و 
بی ثباتی حاکمیت و ظهور  نهایتاً  و  اجتماعی  تنش  و  غنی می شود و حاصل طبیعی آن تضاد 
انقالب است. ازآنجاکه از مهم ترین ویژگی ها و رسالت های حکومت اسالمی بر اساس نص 
صریح قرآن برقراری قسط و عدل اجتماعی است و شرط اصلی استقرار قسط و عدالت تعدیل 
در برخورداری از امکانات اجتماعی می باشد، این امر از مهم ترین دغدغه های فکری امام بوده 
است. اصوالً برقراری قسط و عدل هدف اصلی حکومت در اسالم است که تأمین این هدف راه 
سعادت و تعالی بشر به سوی آرمان ها و اهداف الهی را باز می نماید. براین اساس، غفلت از این 
آموزۀ الهی و قرآنی و به تبع آن دغدغۀ امام می تواند آفت بزرگی برای نظام جمهوری اسالمی 
ایران باشد که عوارض همۀ جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد و ثبات، 

سالمت و امنیت اجتماعی نظام را تهدید می نماید.
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