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ABSTRACT
This research, by explaining the results of the luxurism (luxurious lifestyle)
of the authorities, aims to make the people and officials aware of the consequences of this phenomenon and to prevent the spread of the Western
lifestyle in the Islamic society; because according to religious teachings and
historical evidence, one of the main factors of the decline of powerful communities and governments like Andalusia and Safavid have been the "luxurism" of leaders and authorities. For this reason, the Supreme Leader called
luxurism and aristocracy as a great threat and recommended the Islamic
lifestyle in the statement of the Second Step of the Revolution.
Therefore, in this research, using library sources and descriptive analytical
method, the consequences of authorities' luxurism are explained and investigated with emphasis on the 16th verse of Surah Al-Isra. The findings of the
research indicate that the luxurism and aristocracy of the authorities cause
them to become reckless and irresponsible towards the society and to distance themselves from the people. It also paves the way for consumerism
in the society and takes away the motivation of production and causes the
dependence of the society and the foundation of corruption and oppression
and forgetting God Almighty, each of these factors alone is enough for the
backwardness and fall of a society, especially the Islamic society.
KEYWORDS: Luxurism, Aristocracy, Decline, Lifestyle in the Second Step of
the Revolution, Luxurious Lifestyle, Upper Class Lifestyle.
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چکیده

در این پژوهش هدف آن است که با تبیین پیامدهای تجملگرایی مسئوالن ،مردم و
مسئوالن از عواقب این پدیده آ گاه شوند و از رواج سبک زندگی غربی در جامعۀ
اسالمی جلوگیری شود ،چراکه بر اساس آموزههای دینی و شواهد مسلم تاریخی
یکی از عوامل اصلی انحطاط جوامع و حکومتهای قدرتمندی مثل آندلس و
صفویه «تجملگرایی» سردمداران و مسئوالن بوده است .به همین دلیل ،مقام
ِ
معظم رهبری تجملگرایی و اشرافیگری را بالیی بزرگ یاد کرده و در بیانیۀ گام
دوم انقالب ،سبک زندگی اسالمی را توصیه نمودهاند .ازاینرو ،در این پژوهش،
با استفاده از منابع کتابخانهای و به روش تحلیلیتوصیفی ،پیامدهای تجملگرایی
مسئوالن با تأکید بر آیۀ  16سوره اسراء تبیین و بررسی میشود.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تجملگرایی و اشرافیت مسئوالن موجب
سرمستی و بیمسؤولیتی آنان در قبال جامعه و دور شدنشان از مردم میشود.
همچنین راه مصرفگرایی را در جامعه هموار میکند و انگیزۀ تولید را میگیرد و
موجب وابستگی جامعه و زمینهساز فساد و ظلم و فراموش کردن خداوند عزوجل
میشود که هریک از این عوامل بهتنهایی برای عقبافتادگی و سقوط یک جامعه
بهخصوص جامعۀ اسالمی کفایت میکند.
کلیدواژهها :تجملگرایی ،اشرافیگری ،انحطاط ،سبک زندگی در گام دوم
انقالب ،اشرافیت ،تجمل.
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مقدمه

همۀ تمدنها در دنیا با فراز و نشیبهایی همراه بودهاند .برخی از این تمدنها توسعه و پیشرفت
کرده و برخی به سمت زوال پیش رفتهاند .تمدن اسالمی نیز در طول تاریخ ،سرشار از فرازوفرود
بوده است .یکی از عواملی که باعث افول تمدن اسالمی در مقاطعی از تاریخ بوده ،تجملگرایی
و اشرافیگری مسئوالن است .تجملگرایی که نوعی عالقۀ افراطی به استفاده از وسایل زینتی و
ریختوپاشهای بیهوده است ،اگر گریبانگیر تمدنی شود ،زمینۀ انحطاط آن را فراهم خواهد آورد.
به همین دلیل ،مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام دوم انقالب ،سبک زندگی اسالمی را توصیه
نمودهاند .ایشان پدیدۀ تجملگرایی و اشرافیگری را منع کرده و از آن بهعنوان بالی بزرگ یاد
کردهاند (خامنهای .)1395/5/11 :آموزههای اسالمی نیز بر سادهزیستی و پرهیز از تجملگرایی
و اشرافیگری سفارش کردهاند و این سفارش در مورد زمامداران و مسئوالن صراحت بیشتری
دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت نقش تجملگرایی مسئوالن در زوال جوامع ،هدف از این پژوهش
آن است که با تبیین پیامدهای تجملگرایی مسئوالن ،مردم و مسئوالن از عواقب این پدیده آ گاه
شوند و از رواج سبک زندگی غربی در جامعه اسالمی جلوگیری شود؛ بنابراین در این مقاله ،بعد
از روشن کردن مفهوم واژههایی همچون تجملگرایی ،اشرافیگری ،انحطاط و سبک زندگی
اسالمی ،به پیامدهای تجملگرایی مسئوالن پرداخته است که عامل عقبافتادگی و انحطاط
جامعه است.
تجملگرایی از مفاهیمی است که از گذشته تاکنون موردتوجه عالمان و نخبگان جامعه بوده
است و هرکدام به فراخور حوزه فعالیتی خود بهگونهای در این پدیده ورود داشتهاند.
در زمان ائمه اطهار  :پژوهشهایی توسط عالمان دین درزمینۀ تجملگرایی به شکل جمعآوری
و گردآوری فرمایشهای معصومان  :انجام شده است که ازجملۀ این پژوهشها کتاب «التجمل
و ّ
المروة» به دست علی بن مهزیار اهوازی و تألیف دو کتاب «التجمل» و «الزینة» به دست
احمد بن محمد بن حسین قمی است .بعد از زمان حضور ائمه اطهار  :نیز کتابهایی در این
زمینه تألیف شده است ،مانند جلد ششم کتاب کافی تحت عنوان ّ
«الزی والتجمل و ّ
المروة» با
 533روایت که محمد بن یعقوب کلینی آن را نگاشته است و در همه این کتابها فقط روایات
معصومان  :جمعآوری شده است.
اما در عصر حاضر ،در خصوص تجملگرایی ،پژوهشهای متفاوتی انجام شده است که
ازجملۀ آنها کتابی است با عنوان «بازتعریف تجملگرایی از منظر قرآن کریم» که مهدی
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عارفیجو آن را نگاشته است و در آن به تعریف زیبایی و تجمل ،زمینههای پیدایش تجملگرایی
و پیامدهای آن پرداخته و بهصورت گذرا به تجملگرایی مسئوالن اشارهکرده ،این در حالی است
که این مسئله بسیار مهم است .همچنین کتابی با عنوان «تجملگرایی در سبک زندگی اسالمی»
توسط یوسف مرتضوی رضوی به رشته تحریر درآمده است که انتشارات میراث فرهیختگان در
سال  1396آن را منتشر کرده است و در آن به موضوعاتی همچون عوامل و زمینههای پیدایش
زندگی اشرافی و پیامدهای آن پرداخته است که کتاب مفید و کاملی است ،اما بهتر بود که
بهرۀ بیشتری از سخنان امام خمینی (ره) و رهبری در توضیح مطالبش میبرد .همچنین مقاالت
زیادی در مورد نگاشته شده که ازجملۀ آنها مقالهای با عنوان «آسیبشناسی تجملگرایی در
رفتارهای فردی و راهکارهای قرآنی و روایی» است که توسط افسردیر و رحیمی به رشتۀ تحریر
درآمده که به پیامدهای تجملگرایی و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است؛ بنابراین در اکثر
این پژوهشها به شناخت تجملگرایی و آسیبهای فردی و اجتماعی و راهکارهای جلوگیری
از آن پرداختهاند ،اما در هیچکدام از این پژوهشها بهطور مستقل به توصیف و تحلیل پیامدهای
تجملگرایی مسئوالن پرداخته نشده است؛ بنابراین نوآوری پژوهش حاضر این است که به
پیامدهای تجملگرایی مسئوالن ،آن هم با تأکید بر آیۀ  16سورۀ اسراء پرداخته است.
در این پژوهش ،اطالعات با روش کتابخانهای گردآوری شده و دادههایش با شیوۀ
توصیفیتحلیلی پردازش شده است و در آن ،به این پرسش پاسخ داده میشود که با توجه به آیۀ
 16سورۀ اسراء ،تجملگرایی مسئوالن چه پیامدهای ناگواری خواهد داشت؟
مفهوم شناسی

 .1تجملگرایی

تجملگرایی از دو واژه «تجمل» و «گرایی» تشکیل شده است .تجمل در زبان فارسی
به معنای جمال و شکوه ،زینت کردن ،آراستگی (دهخدا )1547 :5 ،1377 ،جاه و جالل،
عظمت ،آسایش و رفاه( ،نفیسی )809 :2 ،1343 ،زیور بستن ،مال و اثاثیه ارزشمند داشتن آمده
است (معین)426 :1 ،1382 ،؛ اما در زبان عربی ،به معنای نیکویی ،زیبایی (فراهیدی 1410،ق،
 )142 :6و زینت کردن (فیروزآبادی 1415 ،ق )481 :3،آمده است؛ بنابراین وجه اشتراک معنای
تعریف تجمل در لغتنامههای عربی و فارسی زینت کردن و زیبایی است.

ۀیآ رب دیکأت اب نالوئسمییارگلمجت و تیفارشا یاهدمایپیپشا یاهدمایپ 69 

گرایی ،پسوند فارسی است که به معنای خواهش ،قصد و آهنگ کردن ،رغبت و میل پیدا
کردن است (عمید.)867 :1391 ،
بنابراین با توجه به این تعابیر ،تجملگرایی به معنای میل و رغبت کردن به تجمالت و زینت
کردن است .آنچه در تعریف تجملگرایی حائز اهمیت است عالقۀ افراطی به زینت و استفاده
از وسایل تزیینی است وگرنه استفاده در حد نیاز و متعارف پسندیده است (افسردیر و رحیمی،
.)105 :1394
همچنین واژۀ «الترف» به معنای تجملگرایی بهکار رفته است که به معنای زیادهروی در
استفاده از نعمت است (ابن فارس 1404 ،ق)345 :1 ،؛ بنابراین ُمترف به کسی میگویند که در
نعمتهای مادی فرو رفته و از معنویات غافل میشود (مصطفوی)385 :1 ،1368 ،
 .2اشرافیگری

اشراف جمع شریف به معنای مردان بزرگقدر و اصیل ،اعیان ،بزرگان (دهخدا:2 ،1377 ،
 ،)2628ارجمندان ،نجبا و بلندپایگان (معین )282 :1 ،1382 ،است؛ ولی در فرهنگ ایرانی
مفهوم خاصی از اشرافیت فهمیده میشود که با واژۀ عربی مترف هممعناست.
مقام معظم رهبری معنای اشرافیگری را اینچنین توسعه دادهاند:
«ما کشوری میخواهیم که  ...طبقۀ اشراف بر آن حاکمیت نداشته باشند ،چه اشراف سنتی،
چه طبقۀ جدیدی که ممکن است اسمشان اشراف نباشد ،اما درواقع اشراف باشند و به قول آقایان
از رانتهای گوناگون اقتصادی استفاده کنند ،برخوردار از قدرت و استحکام سیاسی باشند»
(خامنهای.)1384/02/19 ،
 .3انحطاط

انحطاط در لغت به معنای فرو افتادن چیزی از بلندی (راغب اصفهانی 1404 ،ق )242 :و
عقبافتادگی است( .ابن منظور 1414 ،ق)272 :7 ،
انحطاط در اصطالح ،به این معناست که رشد جامعه متوقف شود یا جامعه ویران و تخریب
شود یا جلوههای یک تمدن به آن صورتی که انتظار میرود از آن جامعه ظاهر نشود ،حال تفاوتی
ندارد که عامل این انـحطاط خود انسان باشد یا حوادث طبیعی یا عکسالعمل الهـی مثل سیل،
زلزله و ...که در برابر عملکرد انسان است (قانع.)35 :1379 ،
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سبک زندگی در گام دوم انقالب

مقام معظم رهبری سبک زندگی را همان «عقل معاش» میداند که در روایات به آن اشاره شده
است که مشتمل بر مسائل مربوط به خانواده ،ازدواج ،مسکن ،پوشاک ،خوراک ،کسبوکار،
رفتارهای اجتماعی ،سیاسی و … است .ازنظر ایشان دو نوع سبک زندگی وجود دارد :سبک
زندگی غیرتوحیدی که در آن مکاتب مادی تعلیم داده میشود و مصرفگرایی ،لذتگرایی و
عرفی بودن دین حاکم است؛ و سبک زندگی توحیدی که در آن تعالیم دستورات الهی در صدر
است و در فرهنگ ،سیاست و اقتصاد تأثیرگذار است (خامنهای.)1391 / 7 / 23 :
رهبر معظم انقالب در بیانیۀ گام دوم انقالب ،سبک زندگی را توصیۀ هفتم بیان نمودند و
جبران اخالقی،
فرمودند« :تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران ،زیانهای بی ِ
اقتصادی ،دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است؛ مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و
هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است» (خامنهای.)1397 /11 / 22 :
حضرت آیتالله خامنهای تأکید میکند که فرهنگ غربی ،ذهن انسانها را ّ
مادی میکند،
هدف زندگی را منحصر به کسب «پول» و «ثروت» میکند ،تعالی روحی را کنار میزند ،باعث
عادیسازی «گناه» و فروپاشی «نهاد خانواده» میشود و …  .به همین دلیل ،باطن فرهنگ
غربی «سبک زندگی ّ
مادی و گناهآلود» است (خامنهای .)1391 / 7 / 23 :ازاینرو ،ایشان از
رواج سبک زندگی غربی در جامعۀ ما ،احساس نگرانی کرده و به مقابله با سبک زندگی غربی
توصیه میکنند.
تجملگرایی عامل از بین رفتن روحیۀ جهاد و مقاومت

خداوند متعال یکی از عوامل انحطاط جامعه را تجملگرایی بزرگان و رؤسای آن جامعه
معرفی میکند:
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و ِإذا أ َر ْدنا أن ن ْه ِلک ق ْریة أم ْرنا مت َرفیها ففسقوا فیها فحق عل ْی َها القول فد َّم ْرناها تدمیرا
(اسراء:)16 :
«هرگاه بخواهیم دیاری را هالک سازیم ،افراد دارا و خوشگذران آنجا را سردار و چیره
میگردانیم پس آنان در آن دیار ،فسق و فجور میکنند .پس بر آن دیار تنبیه و عقاب ،لزوم خواهد
یافت ،آنگاه همه را هالک میسازیم».
علت اینکه در این آیه ،امرشدگان فقط مترفین یعنی متنعمین و ثروتمندان هستند ،این است
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که در بسیاری از جوامع ناسالم ،سردمداران و بزرگان جامعه مترفیناند و افراد دیگر تابع و پیرو
آنها هستند (طبرسی ،بیتا .)110 :14 ،بهعبارتدیگر ،مسئوالن جامعه بهسبب جایگاه خاصی
که دارند ،اسوه و الگویی برای مردم هستند و در صورت اشرافیگری و تجملگراییشان و با
َ
اس ُبأ َم ْ ْ َ ُ ْ ْ
«ا ّلن ُ
آبائ ِه ْم» (مجلسی،
توجه به فرمودۀ امیرمؤمنان علی (علیهالسالم) که
رائ ِهم أشبه ِمن ُهم ِب ِ
ِ
« :)46 :75 ،1403شباهت مردم به زمامدارانشان بیشتر از شباهت آنان به پدرانشان است»،
مردم بهصورت ناخودآ گاه به سمت تجملگرایی کشیده میشوند و به هر مقدار که جوامع،
دچار اشرافیگری و غرق در ناز و نعمت شوند ،به همان اندازه به هالکت نزدیکتر میشوند؛
زیرا جامعهای که در بین افراد آنّ ،
تجملگرایی و تنپروری رواج یابد ،تـمام ثروتش صرف
زندگی تجمالتی و ریختوپاشهای بیهوده میشود و انگیزۀ فعالیت در بین افرادش از بین
میرود و روحیۀ سستی و تنبلی در بین آنها ایجاد میشود که نتیجهاش از بین رفتن روحـیۀ
شجاعت ،ایستادگی و مبارزه بـا عـوامل بـیگانه است .خداوند متعال نیز ثروت و رفاهزدگی را
َ ُ َ ْ
یاء َ ُ
ضوا
زمینۀ راحتطلبی ،ذلتپذیری و روگردانی انسان از جهاد معرفی کرده است:
و ه ْم أغ ِن ُ ر
ُ ََ ْ َ
َْ
ف( ...توبه« :)93:درحالیکه تـوانگرند (و امـکانات کافـی برای جهاد
وال ِ
ِبأن یکونوا مع الخ ِ
دارند) ،وراضی شدند که با واماندگان(و افراد معذور و ناتوان) بمانند».
رهبر کبیر انقالب نیز خاصیت حکومتهای رفاهطلب و تجملگرا را ضعیف و ذلیل بودن در
مقابل قدرتهای باالتر و قلدر بودن در مقابل قشر محروم دانسته و فرمودند:
«بعد از قیام مردم ایران آمریکاییها که متوجه شدند دیگر این محمدرضا پهلوی به دردشان
نمیخورد ،از طرف امریکا آمدند و به او گفتند که شما باید بروید ،محمدرضا پهلوی آنقدر
عاجز بود که همانطور که نشسته بود و یکقلم در دستش بود لرزید و قلم از دستش افتاد؛ اما
حکومت محرومان خاصیتش عزت در برابر دشمنان است» (خمینی.)53 :19 ،1389 ،
ایشان معتقد بودند آن روزی که مسئوالن و مجلسیان به اشرافیت و کاخنشینی گرایش پیدا
کنند ،فاتحۀ کشور را باید خواند( .خمینی ،)376 :17 ،1389 ،چراکه اشرافیگری مسئوالن
موجب میشود که آنها تمام ارزشها را در قدرت مالی منحصر بدانند و در برابر قدرتهای باالتر
از خودشان خضوع و بندگی کنند و در برابر ضعیفان فرمانفرمایی کنند .ایشان مبارزه و و قیام و
دنیاخواهی را مقولهای جدا از رفاه و قیام و راحتطلبی دانسته که هرگز باهم جمع نمیشوند؛
و کسانی را که منافاتی بین مبارزه در راه استقالل و آزادی مستضعفان جهان و سرمایهداری و
رفاهطلبی نمیدانند ،با الفبای مبارزه بیگانه دانسته است (خمینی.)86 :21 ،1389 ،
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بنابراین برای اینکه جامعۀ اسالمی بتواند دربرابر دشمنان خود بایستد و از حق دفاع کند ،باید مسئوالن
و متصدیان امور کشور خوی اشرافیگری را از خود دور کنند و خود را به سادهزیستی عادت دهند تا
بتوانند هر حرف حقی را بدون خوف و هراس بزنند و قدرتهای جهان و توطئههای آنان را خنثی کنند.
تجملگرایی عامل طغیان و فساد

خداوند متعال یکی از عوامل طغیان و فساد مسئوالن را داشتن نعمتهای فراوان معرفی
َ ََْ َ ْ ُْ َ َ ً َ
ْ
ََ ُ
ک ق ْرَیة أ َم ْرنا ُمت َرفیها فف َسقوا فیها ( ...اسراء« :)16 :هرگاه بخواهیم
میکند :و ِإذا أردنا أن نه ِل
دیاری را هالک سازیم ،افراد دارا و خوشگذران آنجا را چیره میگردانیم و آنان در آن شهر
و دیار فسق و فجور میکنند»...؛ زیرا انسان با داشتن امکانات فراوان مادی و مقام و قدرت،
خود را بینیاز از خداوند متعال میپندارد و توهم بینیازی از خداوند عزوجل زمینۀ طغیان انسان
َ َّ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
استغنی( علق« :)۷-۶ :هرگاه انسان خود را
النسان لیطغی ان رآه
را فراهم میکند :کال ِان ِ
بینیاز ببیند طغیان گری میکند».
قارون در صف مؤمنان بود و با حضرت موسی (علیهالسالم) برای مبارزه با فرعون همراه شد و پس
از پیروزی و تشکیل نظام الهی ،حضرت موسی (علیهالسالم) او را از حاکمان حکومتش قرارداد و
قارون در این جایگاه سیاسی شروع به ثروتاندوزی کرد و در این راه ثروت و گنجهای فراوان به دست
َ َْ ُ َ ْ ُُ
وزما ِإ َّن
آورد بهطوریکه حمل کلیدهای آن برای یک گروه نیرومند مشکل بود... :وآتیناه ِمن الکن ِ
َ َ ُ ََُ ُ ْ ُ ْ ُ ُْ
ص َب ِة أو ِلی الق َّو ِة ( ...قصص ...« :)76 :و از گنجینههای مال و ثروت بهاندازهای
مفا ِتحه لتنوأ ِبالع
به او دادیم که حمل کلیدهایش بر گروهی نیرومند ،گران و دشوار میآمد »...؛ اما قارون بهسبب این
َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ
اآلخ َرة ( ...قصص:)77 :
ثروت مغرور شد و وقتی خیرخواهان به او گفتند :وابت ِغ ِفیما آتاک للا الدار ِ
«در آنچه خدا به تو عطا کرده است سرای آخرت را بجوی» .در پاسخ ،ثروتش را حاصل دسترنج و
َّ ُ ُ َ ْ ْ
علم خود دانست ،نه لطف الهی و گفتِ :إن َما أو ِتیت ُه َعلی ِعل ٍم ِعن ِدی...؛ (قصص« :)78 :این مال و
ثروت فراوان تنها و تنها به خاطر کاردانیام به دستم رسیده است»؛ بنابراین قارون براثر تکبر ،ثروتش را
حاصل استحقاق خودش دانست ،نه احسان الهی؛ لذا خودش را مستقل در مالکیت و تصرف در آن
ثروت میدانست و زمانی که حضرت موسی (علیهالسالم) از او خواست که زکات مالش را بدهد ،خود
را بینیاز از خداوند متعال دانست و طغیان و فساد کرد (مکارم شیرازی)152 :16،1374 ،؛ و نتیجهاش
َ َ َ َْ َ َ َْ
ال ْر َ
ض
هم فرو رفتن در زمین و نابودی او بود ،همانگونه که در قرآن آمده است :فخسفنا ِب ِه و ِبد ِار ِه
( ...قصص« :)81 :پس او و خانهاش را در زمین فروبردیم ». ...
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این پندار غلط که همۀ امکانات مادی و دنیوی بهسبب کاردانی و لیاقت به دستآمده است،
مخصوص قارون نیست ،بلکه در قرآن کریم آمده که هر انسانی وقتی نعمتش زیاد شد ،طغیان
َ َ
میکند و لیاقت و کاردانی خودش را تنها سبب به دست آوردن آن نعمتها میداند :ف ِإذا
ال إ َّن َما ُأوت ُیت ُه َع َلی ع ْلم َب ْل هی ف ْت َن ٌة َو َل َّ
س ْ ْ َ َ ُ ٌّ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ً َّ َ َ
َم َّ
کن
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
النسان ضر دعانا ثم ِإذا خولناه ِنعمة ِمن َا ق ِ
َ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
یکس ُبون( زمر:)50-49 :
أکثرهم ل یعلمون قد قال َها ال ِذین ِمن قب ِل ِهم فما أغنی عنهم ما کانوا ِ
«آری انسان (ناسپاس) چون رنج و دردی به او رسد ،ما را به دعا میخواند و باز چون (آن رنج
و عذاب را برداشتیم و) نعمت به او دادیم گوید :این نعمت ،دانسته (و به استحقاق) نصیب من
گردید( .چنین نیست) بلکه آن امتحان وی است ،لکن اکثر مردم آ گاه نیستند .پیشینیان همچنین
میگفتند (که ما مال و دولت را به تدبیر و لیاقت خودیافتیم) اما (خطا گفتند و وقت مرگ و
هالک) مال و دولتی که اندوختند هیچ به فریادشان نرسید» (طباطبایی.)113 :16 ،1378 ،
مسئلۀ مهم در داستان قارون این است که بین ثروتاندوزی و طغیان مسئوالن و مردم عادی
جامعه تفاوت وجود دارد ،چراکه افراد زیادی در جامعه ثروتمند شدند و اشرافیگری این افراد
سبب طغیانشان و نپرداختن زکات آنها شد که ازجملۀ این افراد ثعلبه است که در زمان پیامبر
گرامی اسالم (صلی الله علیه و آله) ثروتمند شد و ثروتش موجب طغیان او شد و از دادن زکات
خودداری کرد ،اما حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله) هیچ کاری با او نداشت و فقط
دو بار فرمود :وای بر ثعلبه (القرطبی 1964،م ،)209 :8 ،اما اینکه حضرت موسی (علیهالسالم)
با قارون مقابله کرد و او را از صفحۀ روزگار حذف کرد ،به این دلیل بود که او از مسئوالن،
سردمداران و بزرگان قوم بنیاسرائیل بود و ثروتاندوزی قارون و طغیان و فسادش ارتباط مستقیم
با نظام الهی داشت.
داستان قارون داستان یک فرد نیست ،بلکه قارون دارای جریانی تاریخی و نمادی از یک
انسان است که در ابتدا در ردیف مؤمنان بود ،اما براثر اشرافیگری و غرق شدن در نعمت ،طغیان
و فساد کرد و هالک شود.
ً
بنابراین فساد و طغیان همیشه با تجمل همراه است و غالبا در پی آن میآید؛ و تجملگرایی باعث
فاسدشدن همۀ انسانها میشود ،چراکه ثروتمند بهسبب تجمل و فقیر بهسبب حسرت نداشتن آن به
فساد کشیده میشود (خمینی)127 :1393 ،؛ ازاینرو ،تجملگرایی ،منکر بزرگی است که جامعه را
فاسد و در ورطۀ هالکت و انحالل قرار میدهد (رشید رضا 1414 ،ق.)360 :8 ،
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تجملگرایی عامل ظلم و بی عدالتی

یکی از عوامل حقستیزی و ستمگری ،تجملگرایی و رفاهزدگی است؛ ازاینرو خداوند
متعال تجملگرایی را از مصادیق ظلم و جرم معرفی کرده است:
َ َّ َ َ َّ َ َ َ
ُْ ُ
ُ
َ
ین ظل ُموا َما أت ِرفوا ِف ِیه َوکانوا ُم ْج ِر ِمین( هود:)116 :
...و اتبع ال ِذ
ّ
«...و آنان که ستم میکردند ،از تنعم و کامجویی پیروی کردند؛ و گناهکار بودند».
همچنین خداوند متعال جوامعی را که بهعلت تجملگرایی دچار انحطاط شدهاند ،اینگونه
به تصویر کشیده است:
َ
َ ْ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ َ َ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ َ َ
ُ
ص ْمنا ِمن ق ْر ٍیة کانت ظ ِالة و أنشأنا بعدها قوما آخ ِرین ۞ فلما أحسوا بأسنا ِإذا هم
وکم ق
ُ
َ
َ
ْ
ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ
َ
َ
ْ
َ ََ
ُ
ُ
ّم ْن َها ْیر ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
کضون ۞ ل ت ْرکضوا و ْار ِجعوا ِإلی ما أت ِرفت ْم ِف ِیه ومساک ِنکم لعلکم تسألون ۞ قالوا یا ویلنا
ِ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ً َ
َ
الین ۞ فما زالت ِتلک دعواهم حتی جعلناهم ح ِصیدا خ ِام ِدین( األنبیاء:)15-11 :
ِإنا کنا ظ ِ ِ
«چه بسیار آبادیهای ستمگران را در هم شکستیم؛ و بعد از آنها ،قوم دیگری روی کار
آوردیم .هنگامیکه عذاب ما را احساس کردند ،ناگهان پا به فرار گذاشتند( .گفتیم) فرار نکنید؛
و به زندگی پرنازونعمت و به مسکنهای پرزرقوبرقتان بازگردید! شاید (سائالن بیایند و) از شما
تقاضا کنند (شما هم آنان را محروم بازگردانید) گفتند” :ای وای بر ما! بهیقین ما ستمگر بودیم؛“
و همچنان این سخن را تکرار میکردند تا آنها را درو کردیم و خاموش ساختیم».
َ ُْ ْ ُ
ما أت ِرفت ْم ِف ِیه نشانۀ این است که تجملگرایی میتواند زمینهساز ظلم و ستم باشد
در این آیه
(قرائتی.)430 :5 ،1388 ،
 مسلمانان صدر اسالم بهسبب آموزشهای دینی و سیرۀ پیامبر و یارانش از زندگی ّ
تجملی
و اشرافی به دور بودند و اصل برادری و برابری مسلمانان موجب میشد که تبعیض و تفاخر
و امتیازطلبی در جامعۀ اسالمی نباشد؛ اما پس از وفات حضرت رسول الله (صلی الله علیه و
آله) ،براثر کشورگشاییها و فتوحات ،ثروت کشورهای همسایه وارد سرزمین اسالمی شد و
تجملگرایی در میان مردم رواج پیدا کرد و برابری و برادری اسالمی از جامعۀ مسلمین رخت
بربست و ظلم و ستم جامعۀ اشرافیگری گریبانگیر مسلمانان شد (خمینی.)129 :1393 ،
عثمان در زمان خالفت خود ،تجملگرایی را رواج داد و در پنجمین سال خالفتش دستور داد
برایش خانهای مجلل ساختند که دارای اتاقها و تاالرهای زیبا بود و نمای خانهاش از سنگهای
مخصوص و درهایش از چوبهای عالی بود (بغدادی .)66 :3 ،1374 ،همچنین به دستور عثمان،
هنگام انجام مناسک حج در صحرای منا برایش سراپردهای گرانقیمت برپا ساختند .از پیامدهای
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این زندگی اشرافی ،ظلم و ستم به مسلمانان بود؛ چراکه برای تشکیل این زندگی پر از تجمالت،
ثروت فراوانی نیاز بود و به همین دلیل ،بهاندازهای از بیتالمال مسلمانان ربود که بعد از مرگش سی
میلیون و پانصد هزار درهم و صد و پنجاه هزار دینار نزد خزانهدارش بهجای مانده بود و در «ربذه»
هزار شتر و در مناطق «برادیس» و «خیبر» و «وادی القری» اموالی بهجای گذاشت که حدود
دویست هزار دینار طال میشد که آنها را بهعنوان زکات از مسلمانان دریافت کرده بود.
از دیگر اقدامات عثمان ،بخششهای بیحساب از بیتالمال مسلمانان ،به دوستان و اطرافیان
و تبعیضهای ناروا در امپراتوری اسالمی بود ،بهگونهای که شغلهای مهم را به نزدیکان خود
میسپرد و درنتیجه افرادی که صالحیت نداشتند بر سرنوشت مسلمانان حاکم میشدند .برای
مثال ،حکومت کوفه را به برادر ناتنی خود «ولید بن عقبه» و حکومت مصر را به برادر رضاعیاش
«عبدالله بن سعد بن ابی سرح» که مرتد بود ،سپرد؛ و بدتر از همه بخشیدن قدرت و ثروت به
معاویه بود؛ اما امیرمؤمنان علی (علیهالسالم) آمد تا شیوۀ حکومتداری اسالمی را بار دیگر به
مردم نشان دهد و عدالت را برپا کند؛ ازاینرو ،امام (علیهالسالم) در «کاخ سفید» کوفه ساکن
نشد و نان جویی را میخورد که آرد آن را همسرش با دست خود تهیه میکرد و گاهی میشد که
شمشیر خود را میفروخت تا لباس و غذایی از پول آن تهیه کند (خمینی.)130 - 129 :1393 ،
بنابراین ،یکی از نشانههای عدالتمحوری مسئوالن جامعه ،سادهزیستی آنهاست و هرچقدر
از زندگی ساده فاصله بگیرند و به سمت زندگی اشرافی همراه با تجملگرایی پیش روند از اجرای
عدالت در جامعه فاصله میگیرند ،چراکه اشرافیگری و رفاهطلبی با عدالتخواهی در تضاد است.
تجملگرایی عامل وابستگی

از مهمترین آفتهای سبک زندگی اسالمی ،تجملگرایی و اشرافیگری است؛ زیرا تجملگرایی
تأثیر مستقیم در شیوههای مصرف و اقتصاد جامعه دارد و موجب میشود که ثروت و سرمایههای
ملی و شخصی در تجمالت و ریختوپاشهای بیهوده مصرف شود و زمانی که منابع بیحدوحصر
و بدون کنترل مصرف شوند ،دیگر سرمایه و منبعی باقی نمیماند که در اختیار نیروی تولید قرار
بگیرد و درنتیجه عوامل و دستگاههای تولید کاهش مییابند .از سوی دیگر زمانی که افراد در جامعه
به مصرفگرایی عادت کنند ،انگیزۀ تولید در جامعه از بین میرود و جامعهای که به مصرفکنندۀ
ِصرف تبدیل شود ،از فکر و عمل تولید بازمیماند و اقتصادش آسیبپذیر میگردد؛ ازاینرو مقام
معظم رهبری ،دوری از اسراف و زیاد مصرف کردن را امری ضروری برای استحکام درونی اقتصاد
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جامعه میداند (خامنهای .)1395 / 6 / 30 ،جامعهای که از لحاظ اقتصادی دچار نقصان شود،
برای رفع نقصان خود ،به کشورهای دیگر پناه میبرد و وابسته میشود .بدیهی است جامعۀ وابسته،
نهتنها توان پیشرفت ندارد ،بلکه به سمت انحطاط و نابودی پیش میرود.
دشمنان اسالم همواره تالش کردهاند که خوی مصرفگرایی را در جوامع اسالمی ایجاد کنند
تا استقالل را از مسلمانان بگیرند و آنها را به خود وابسته کنند .برای نمونه ،در زمان شاه ،سفیر
انگلیس در ایران به کسانی که درحال تجارت و معامله با ایران بودند توصیه کرد که تا میتوانید
کاالهایتان را به ایران بفروشید و فقط اجناس مصرفی بفروشید و تنها درصورتیکه چارهای برای
فروش جز سرمایهگذاری نداشتید ،به کمترین میزان ،سرمایهگذاری کنید و صنایعی را انتخاب
کنید که قطعاتش از انگلستان وارد میشود .ایشان ایران را یکی از بهترین بازارهای انگلستان برای
مصرف کاالهایش معرفی میکند (قدیری ابیانه.)1397 :
در عصر حاضر نیز این نقشه را در جامعۀ اسالمی به کار گرفتهاند تا جوانان کشور را با گرایش
به تجمالت و ُمد سرگرم کنند؛ و امروزه با این شعار که اجناس خارجی مرغوبیت یا استحکام
بیشتری دارند ،مردم را به مصرفگرایی تشویق میکنند ،درحالیکه پشت پردۀ این تبلیغات،
چهرۀ زشت وابستگی و هالکت است .ازاینرو ،در حدیثی از امام صادق (علیهالسالم) آمده
است که خداوند متعال به پیامبری از پیامبرانش وحی کرد که به مؤمنان بگو :لباس دشمنان مرا
نپوشید و غذای دشمنان مرا نخورید و به شیوۀ دشمنان من رفتار نکنید که شما نیز همانند آنان
جزء دشمنان من خواهید شد (محمدی ریشهری.)477 :5 ،1386 ،
امام خمینی (ره) خوی کاخنشینی را با تربیت صحیح و اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت
در تضاد میداند (خمینی )221 :1372 ،و سادهزیستی و دوری از زندگی اشرافی و مصرفی را
رمز استقالل و آزادگی جامعۀ اسالمی میشمارد و میفرماید:
«آنها که اسیر هواهای پست نفسانی و حیوانی بوده و هستند ،برای حفظ یا رسیدن به آن تن
به هر ذلت و خواری میدهند و در مقابل زور و قدرتهای شیطانی ،خاضع و نسبت به تودههای
ضعیف ،ستمکار و زورگو هستند ،ولی وارستگان خالف آناناند؛ چراکه با زندگانی اشرافی و
مصرفی نمیتوان ارزشهای انسانی ـ اسالمی را حفظ کرد» (خمینی.)۴۷۱ :۱۸ ،1389 ،
و در پیامی به مردم هشدار میدهد که استعمارگران تنها به فکر تباهی شما و غافل ساختن
شما از سرنوشت کشورتان و به غارت بردن ذخایرتان و به استعمار و وابستگی کشیدنتان و مصرفی
نمودن کشورتان هستند و میخواهند با این وسایل شما را عقبمانده و بهاصطالح نیمهوحشی
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نگهدارند (خمینی.)۴۱۷ :۲۱ ،1389 ،
بنابراین یکی از راههای استقالل داشتن جامعه و نجات از وابستگی ،پرهیز از تجملگرایی است؛
زیرا هر مقدار انسانها به زندگی اشرافی و ولخرجی گرایش یابند ،به همان مقدار شخصیت انسانی و
عزتشان از بین میرود و فضیلتهای وجودیشان را به خاطر دنیایی که ثروت آن بیارزش است (نساء:
 ،)77از دست میدهند و مصرفگرا و وابسته میشوند و به سمت سقوط و هالکت پیش میروند.
تجملگرایی عامل غفلت از یاد خدا

خداوند متعال یکی از آفتهای دنیاطلبی و زندگی اشرافی را غفلت از یاد خود دانسته است
و حتی افراد را از همنشین شدن با تجملگرایان منع کرده است:
َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ َ ُّ ْ
الدنیا( نجم:)29 :
فأع ِرض عن من تولی عن ِذک ِرنا و لم ی ِرد ِإال الحیاة
«پس ،از کسی که از یاد ما روی میگرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمیطلبد ،اعراض کن»
ائمۀ اطهار  :نیز مؤمنان را از تجمالت بر حذر داشتهاند و فراموشی از یاد خداوند متعال را از
پیامدهای آن برشمردهاند .امیرمؤمنان علی (علیهالسالم) میفرمایند:
«ای مردمی (که غافلید) ،اما از شما غافل نیستند (و تمام کردارتان را ثبت میکنند) و ای آنان
که (دستورهای خدا را) ترک میکنید ،اما شما را ترک نمیگویند (و سرمایههایتان را میگیرند).
چه شده است؟ میبینیم که از خدای روی برتافتهاید و به غیر او روی آوردهاید؟! گویا شما
ّ
گلههای شتران و گوسفندانی هستید که چوپان ،شما را به چراگاهی پر و به چشمهای بیماریزا
میبرد .آنها همانند حیوانات پرواری هستند که برای کارد آمادهشدهاند ،ولی خودشان نمیدانند
چه هدفی از آنها در نظر است ( »...شریفالرضی 1414 ،ق.)250 :
خداوند متعال تجملگرایانی را که سرگرم دنیا و داراییهایش شدهاند و یاد خداوند متعال را
فراموش کردهاند زیانکارترین افراد میداند:
َ
ُ
َ
ُْ ُ ْ َ ْ ُ
ْ
ُ
ْ
َ ُّ َ َّ َ ُ
ک فأولئ َ
الدک ْم َع ْن ذکر ّللا َو َم ْن َیف َع ْل ذل َ
وال ُک ْم َو ال أ ْو ُ
ک ُه ُم
ذین َآمنوا ال تل ِهکم أم
یا أیها ال
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ
َ
خاس ُرون( منافقون:)9 :
ال ِ
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند! و کسانی که
چنین کنند ،زیانکاراناند».
همچنین عالوه بر خسران ،هالکت را نیز از دیگر عواقب غفلت برشمرده است:
ّ ََ ُ
َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ
کانوا َق ْو ًما ُب ً
ورا( فرقان:)18 :
الذکرو
 ...لکن متعت ُهم و آباءهم حتی نسوا ِ
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« ...اما تو این کافران و پدرانشان را ّ
متمتع (به دنیا و نعمتهای آن) گردانیدی ،چنانکه یاد
تو را فراموش کردند و مردمی به هالکتافتاده شدند».
بنابراین یکی دیگر از عوامل سقوط و هالکت جوامع در طول تاریخ ،غفلت از یاد خداوند
متعال در سایۀ رفاه و ثروتاندوزی است.
تجملگرایی عامل دور شدن مسئوالن از مردم

حضرت امام خمینی ; تجملگرایی و اشرافیت مسئوالن را سبب سرنگونی و سقوط حکومت
پهلوی میدانستند و ثروتاندوزی مسئوالن را خطر جدی برای جامعه بهحساب میآوردند ،چراکه
وقتی کارگزاران و متصدیان امور یک کشور دچار اشرافیت و تجمل شوند ،تمام هموغمشان
کسب ثروت از هر راهی میشود و به فکر مردم نیستند و فقط خوف این را دارند که مبادا از این
مقام ،پایین بیایند و لطمهای به زندگی اشرافیشان وارد شود؛ و این خوف سبب میشود که در
مقابل زیردستها ظالم و در برابر قدرت باالتر از خودشان توسریخور باشد (خمینی،1389 ،
)۴۴۲ :۱۶؛ و همین سبب جدا شدن مسئوالن از مردم میشود .فاصله افتادن بین مردم و متصدیان
امور کشور موجب ایجاد شکاف عظیمی در صفوف منسجم ملت میشود و در پی آن ،دشمنان
برای زیر سلطه گرفتن آن جامعه دندان طمع ،تیز میکنند.
قبل از انقالب اسالمی ،زندگی اشرافی و تجملپرستی شاه و درباریان او و رفاه طبقهای
خاص و در مقابل ،فقر تودۀ عظیم ملت ،فاصلهای بین مردم و درباریان ایجاد کرده بود که سقوط
و سرنگونی نتیجۀ طبیعی آن بود .دشمنان انقالب اسالمی به مقابله با انقالب و ارزشهای آن
روی آوردند؛ اما حضور مردم در حمایت از انقالب با رهبری هوشمندانۀ امام خمینی (ره) همۀ
توطئههای دشمنان را خنثی کرد؛ و در حقیقت ،رمز همراهی و همبستگی بین مردم و رهبری،
سادهزیستی رهبر کبیر انقالب و رهبران نظام بود .امام خمینی (ره) مردم را به سادهزیستی و
دوری از تجملگرایی تشویق میکرد و میفرمود« :ما باید کوشش کنیم که اخالق کاخنشینی
ً
را از این ملت بزداییم» (خمینی .)221 :1372 ،امام خمینی نیز شخصا سادهزیستی و دوری از
هرگونه تجمل را سیرۀ عملی خویش ساخته بود .این سادهزیستی به حدی مشهود بود که مایک
داالس ،گزارشگر تلویزیونی آمریکا ،بعد از مصاحبه با رهبر کبیر انقالب ،زندگی سادۀ امام را
وجه تمایزش از همۀ رهبران دیگر دنیا دانست و گفت هنگامیکه نزد امام میرسیدیم ما را روی
فرش ساده مینشانید و مجبور بودیم کفشهای خود را دم در از پا درآوریم و از همان ابتدا
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میفهمیدیم با مردی متفاوت سروکار داریم (میرشکاری و بصیرتمنش.)131 :1379 ،
امام خمینی متصدیان نظام را نیز بهسادگی فرا میخواند .این هماهنگی بین کالم و رفتار رهبر
انقالب باعث میشد که هر چه بیشتر مردم به امام خمینی (ره) نزدیک شوند و بدون هیچ هراسی
ّ
و با جانودل از انقالب اسالمی و ارزشهای آن حمایت کنند (علینی)32 :1382 ،؛ بنابراین ،رمز
محبوبیت امام خمینی (ره) سادهزیستی ایشان بود که با تأسی عملی به حضرت رسول الله (صلی
الله علیه و آله) و ائمۀ اطهار  :بود و با این کار توانست بر قلوب مردم حکومت کند و انسانهای
آزاده را شیفته عمل و کردار خود نماید.
رهبر کبیر انقالب تأکید ویژهای بر سادهزیستی روحانیت داشته است ،چراکه روحانیت نقش
مهمی را در هدایت افراد جامعه ایفا میکنند .ایشان در جمع روحانیون فرمودند:
«همیشه نگران آن هستم که مبادا این مردمی که همهچیزشان را فدا کردند و به اسالم خدمت
نموده و به ما ّمنت گذاشتند ،بهواسطۀ اعمال ما از ما نگران بشوند؛ زیرا آن چیزی که مردم
ّ
از ما توقع داشته و دارند و بهواسطۀ آن دنبال ما و شما آمدهاند و اسالم را ترویج نموده و
جمهوری اسالمی را به پا کردند و طاغوت را از میان بردند ،کیفیت زندگی اهل علم است .اگر
خدای نخواسته مردم ببینند که آقایان وضع خودشان را تغییر دادهاند ،عمارت درست کردهاند و
رفتوآمدهایشان مناسب شأن روحانیت نیست و آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان
بوده است از دست بدهند ،از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسالم و جمهوری اسالمی
همان» (خمینی.)188 :19 ،1389 ،
بنابراین متصدیان امور کشور باید از تجملگرایی دوری کنند تا از طرف مردم طرد نشوند.
باید هدف کارگزاران جامعه خدمترسانی به مردم باشد و اگر به سمت ظواهر دنیایی و رفاهطلبی
پیش بروند ،از هدف اصلی خود به انحراف رفته و از خدمت به مردم غافل میمانند .در این
صورت مردم نمیتوانند به آنها اعتماد کنند .از سوی دیگر ،زیادهطلبی مسئوالن باعث میشود
که از نشستوبرخاست با مردم ،بهویژه افراد ناتوان و مسکین ،دور شوند و براثر این دوری،
احساسات انساندوستانه در آنها از بین میرود.
تجملگرایی عامل مسؤولیتگریزی

یکی از آفتهای رفاهطلبی و تجملگرایی ،از بین رفتن نوعدوستی و عاطفه در درون
انسانهاست .مسئوالنی که مدام به فکر ثروتاندوزی و خوشگذرانی هستند ،درقبال مردم
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و مملکتشان هیچ احساس مسؤولیتی نمیکنند؛ زیرا براثر زیادی مال و ثروت ،دچار سرمستی
و سبکسری میشوند و به لهو و لعب مشغول میشوند که نتیجهاش این میشود که به درد و
رنجهای مردم جامعه بیتفاوت میشوند و احساس مسئولیت نمیکنند.
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
خداوند متعال هالکت را نتیجۀ سرمستی از مال و ثروت زیاد میداندَ :
وک ْم أ ْهلکنا ِمن ق ْرَی ٍة
ْ
َب ِط َرت معیشتها( ...قصص« :)58 :چه بسیار [اهل] سرزمینهایی که در معیشت خود به هوسرانی
و سرمستی پرداختند و ما آنها را هالک کردیم  .»...بطر در این آیه ،سبکسری و سرمستی است
سرانجام این حالت سبکسری است .حضرت رسول
که از نعمت و رفاه فراوان ناشی شده است و
ِ
الله (صلی الله علیه و آله) از پیدایش این حالت در امتش اظهار نگرانی کرده بودند:
ُ
«بر ا ّمتم پس از خود ،از سه چیز نگرانم...؛ اینکه مال و ثروت در میانشان فراوان شود؛ به
َ
حدی که طغیان کنند و دچار َبط ْر شوند» (ابنبابویه.)164 :1 ،1377 ،
بنابراین تجملگرایی مسئوالن و کارگزاران جامعه ،سبب سرمستی و سپس دور شدن آنها از
درقبال مردم میشود که در نهایت هالکت و
مردم؛ و درنهایت ،نداشتن احساس مسئولیت آنان
ِ
نابودی جامعه را رقم می زند.
نتیجهگیری

خداوند متعال در آیۀ  16سورۀ اسراء ،اشرافیت و تجملگرایی مسئوالن و سردمداران یک
جامعه را عامل انحطاط آن جامعه معرفی کرده است؛ چراکه تجملگرایی مسئوالن و کارگزاران
جامعه ،سبب سرمستی و عدم احساس مسئولیت آنان درقبال مردم میشود که نتیجهاش دور شدن
از مردم و هالکت و نابودی جامعه است .همچنین اگر متصدیان امور کشور به سمت زندگی
اشرافی همراه با تجملگرایی پیش روند ،از یاد خداوند عزوجل غافل میشوند و طغیان و فساد
میکنند و از اجرای عدالت در جامعه فاصله میگیرند؛ از سوی دیگر نیز شخصیت انسانی
و عزتشان از بین میرود و فضیلتهای وجودیشان را به خاطر ثروت بیارزش دنیا از دست
میدهند و مصرفگرا و وابسته میشوند و به سمت سقوط و هالکت پیش میروند.
بنابراین رمز استقالل و آزادگی جامعۀ اسالمی این است که رهبران جامعۀ اسالمی خوی
اشرافیگری را از خود دور کنند و خود را به سادهزیستی عادت دهند تا بتوانند هر حرف حقی را
بدون خوف و هراس بزنند و قدرتهای جهان و توطئههای آنان را خنثی کنند.
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