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 پیشگفتار

. میدار یمشکالت ،یو عدم رواج فضائل اخالق یفرهنگ، اخالق عموم ینهیدر زم

ما رشد کند. صبر ما، شکر ما، ذکر ما، احسان  نیدر ب یروز فضائل اخالقروزبه دیبا

ما به خدمت به  لیم گران،ید ذاءیاجتناب ما از ا گران،یما، مروت ما نسبت به د

 شیخود پ یبه خود نهایکند. ا دایجامعه رشد پ نیدر ب دیروز باروزبه گران،ید

 1.میدار یکوتاه هانهیزم نیکار الزم دارد، تالش الزم دارد. در ا نهایا د؛یآینم

 اتیگسترش خلق یرشد اخالق در جامعه، برا ی. برامیحتیما محتاج نص امروز

 ینید یکه در جامعه یو صفا و اخوت یو برادر یهمدل یهیروح یاعتال یخوب، برا

اخالق  یهاهیپا م؟یریبگ ادی یرا از ک نهای. احتیبه نص میدار اجیمطلوب است، احت

ق ( است. ما اخالالسّالمهمیائمه )عل فتاراست، در ر السّالمهمیدر کلمات ائمه عل

به تعاون، به اخوت، به  د،یبه ام ،یرخواهیمردم را به خ م؛یرا در جامعه رشد بده

ق بد، از اخال م؛یبه گذشت دعوت کن ثار،یصبر، به حلم، به شکر، به احسان، به ا

خل از ب ،و آن، از حسد نیا یبرا یاز بدخواه ،ینیاز بدب ،یدیاز ناام ،ینظراز تنگ

 2.میبده زیمردم را پره ،یاخالق ئاتیس یهیو بق

 ام اگر»صحبت های حضرت آقا و تاکیداتشان بر موضوعات اخالقی، و توجه به این مهم که: 

 همه در را صالح میتوانیم باشد، صالح نیز حکومت و باشیم صالح خودمان شخصاً

 صالح ما اگر ولی بدهیم؛ گسترش خودمان کشور در همه از پیش و دنیا جای

 مه هرکس. پیوست نخواهد وقوع به اهداف جهت در مثبتی اتفاق هیچ نبودیم،
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 .اشیمب خوب شما و من باید بنابراین،. است کرده تالش بیخود کند، تالش که

و  .. میو باتقوا باش نیمتد دیبا یعنیندارد.  ییدهیچیپ یمعنا کیخوب بودن هم 

 1«مینباش یو اسراف و بدخواه فاتیو اهل تجمل و تشر میحرص نزن ایبه مال دن

ما را بر آن داشت تا جزوه ای را به موضوعات اخالقی اختصاص دهیم؛ اما موضوعات بسیار گسترده 

 اند و انتخاب تعدادی از آنها کاری دشوار.

برای انتخاب موضوعات نیز تاکیدات اخیر حضرت آقا در زمینه هایی خاص بهترین راهنمای ما 

جایگاه سبک زندگی و مسائلی که جهادگران به طور روزمره با آنها سروکار دارند. لذا تصمیم بود؛ 

گرفتیم تا جزوه به موضوعاتی در این زمینه اختصاص دهیم و از بین موضوعات این زمینه نیز، 

 یکیقناعت .. افراد جامعه؛ مثل  یرفتار یهااخالق»را انتخاب کردیم زیرا که: « قناعت»

 یکشور قناعت است، و اگر امروز ما در برخ کی یبرا یاخالق لیفضا نیاز مهمتر

 مهم یاخالق حسنه نیاست که ا نیخاطر ابه م،یهست بتیدچار مص هانهیزم

  2«.میهست یتوجه یمصرف دچار ب نهی. ما در زممیارا فراموش کرده یاسالم

با توجه به اینکه مرجع محتوای جزوه بیانات مقام معظم رهبری هست، شناخت سیر و منظومه ی 

فکری ایشان حائز اهمیت است. با همین انگیزه کار روی سخنرانی هایی که مستقیماً از لفظ 

قناعت استفاده کرده بودند، شروع شد، در هر سخنرانی به الفاظ و مفاهیمی برخورد شد که حضرت 

ا توجه به شروط و شرایطی آنها را هم معنای قناعت تعبیر کرده بودند. لذا ممکن است در آقا ب

، «ساده زیستی»، «اسراف»، «اصالح الگوی مصرف»قسمت هایی از جزوه به مفاهیمی مانند 

که در ظاهر مستقلند از معنا و مفهوم قناعت و هرکدام از آنها  خورد شود برو.. « گراییتجمل»

 یکتاب را به خود اختصاص بدهند اما قطعه ا ایجزوه  کیه طور مستقل و مجزا عنوان ب توانندیم

 .کنندیم لیتکم زیاز پازل قناعت را ن

،  هدف پرهیز  از طوالنی و   "جزوات"و کالم آخر اینکه به دلیل نحوة ارائه ی مطلب در قالب 
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ت ها محدودیاز سخنرانیخسته کننده بودن مطالب بوده لذا در گزینش و انتخاب قسمت هایی 

از مطالب حذف نشوند.   "کاربردی"هایی  بوجود آمد، اما تالش بر این بوده که قسمت های 

ماندن جهادگران بودن و جهادیامیداست که جمع آوری این مجموعه مقدمه ای باشد بر جهادی

 شاءاهلل.و کمک کند که مسیر رشد و کمال را با کمترین آفت طی  شود؛ ان

 های جهادیتوانمندسازی حرکت هسته
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 !دیرا با مجاهدت خود پر کنشما میدان 

اً فرو نشسته، ضمن یادیانقالب تا حدود ز هیاول جانیکه شور و ه یدوران یعنیدوران جهاد اکبر 

 نیرینشان داده و چرب و ش یاریخود را به بس ،یهم بدست آمده و چهره راحت زندگ ییتهایموفق

 نی)ع( در چننیرالمؤمنیام آن دوران خطرناک است. ن،یمزه کرده است. ا ییدر دهانها یزندگ

 سخن از زهد و گرید زیاز هر چ شیالبالغه بو لذاست که نهج دیبود که به حکومت رس یدوران

وانست هم نت «یزهد علو»و  «یعدل علو» یگفت که حت دیدارد و غمگنانه با ایبه دن ییاعتنایب

 شد آنچه شد. تیرا در آن دوران مهار کند و در نها یاطلبیموج مخرب دن

ل ما به صدر او ازی. البته امتمیخود قرار دار قیو عم میو عظ ریدوران از انقالب کب نیامروز در ا ما

ما صفحه درس  یآن دوران در برابر ما که برا یدر دو نکته، مهم است. نخست: وجود تجربه

 بسا خواهد توانست از آن خطرات مانع شود. یاست که ا ییآموزنده و هشداردهنده

 پاک و یجوشان و دلها یمانهایمؤمن و آگاه با ا یکثرت و تراکم دلهانکته دوم:  و

ه ک یمیدو نکته خواهد توانست ما را از خطر عظ نیا کشور بزرگ است. نیا یدر همه جا

د نجات اندر باتالق آن فرو رفته ایبزرگ دن یو انقالبها انددهیمسلمانان آن دوران ضربه آن را چش

 زیعز یبه شما جوانان دانشجو یادیو آن شرط تا حدود ز !شرط کیاما به بدهد 

 یو کم عالقگ ینهاد پاکاست که شما به مدد صفا و  نیو آن ا ابدییارتباط م

 تیفعال ،یحضور انقالب .دیو مجاهدت خود پر کن مانیرا با همه ا دانیم ا،یخود به دن

حدت و و ،یانقالب یاریو هوش یآگاه ،یانقالب تیطهارت و معصوم ،یانقالب ییپارسا ،یانقالب

ل و ت، توکیو امثال آن و در نها یو خط یگروه یهازهیبه انگ ییاعتنایب ،یقیحق یکپارچگی

 میعظ یدوران را کم کند و سد نیقادر متعال خواهد توانست خطر ا یتضرع و توسل شما به خدا

 1.اوردیب دیپد زیدر مقابل تهاجم دشمنان ن
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 د،بو کشور مرزهای در دفاعی حرکت نیازِ روز یک بود، جامعه درون در دفاعی حرکت نیازِ روز یک

 به یازِن روز یک ایمانهاست، و عقاید تحکیم به نیازِ روز یک است، دانش و علم به نیازِ روز یک

. ودشیم گذاشته مردم اختیار در فصل با متناسب هایمیوه شرائط، این یهمه در است؛ خدمتگزاری

 ..1است انقالب حرکتِ این
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 های گمراهیی همهدلدادگی به دنیا، ریشه

 که یداستپ.« الس المعلیه بموسی عز وجل ناجیالل َّه ما فی یقول الس المعلیه اباعبدالل َّه سمعت قال

 بیان ودخ بزرگوار و الشأن عظیم پیامبر برای را حکمتها و حقایق عالیترین اهدخومی عالم پروردگار

 روحی کیهت و قلبی میل معنای به «رکون. »«الظالمین رکون الدنیا الی ترکن ال موسی یا. »کند

 «نداد دل» معنای که میرسد نظر به کنیم، ترجمه امروز فارسی به را آن بخواهیم اگر که است

 تمگرانس که چنان آن مده، دل دنیا به: »که کرد ترجمه طور این ودشمی بنابراین. باشد مناسبتر

 خدا دگانبن و کندنمی ستم انسان نباشد، دنیا به دادگی دل اگر.« اندداده دل دنیا به

 .میرساند را دنیا به رغبت و میل نهایت کردن ظلم. دهدنمی قرار آزار مورد را

 همه یعنی -اندکرده ات خاذ خود مادر و پدر را دنیا که کسانی. «اما و اباً ات خذها من رکون و»

 مثل دهندینم نشان رغبت و تمایل و اندیشندنمی دیگری چیز به دنیا به جز و دنیاست فکرشان

 موسی یا» .اندیشدنمی دیگری چیز به آنها به جز و بردمی پناه مادرش و پدر به که هستند کودکی

 «الیها لتنظر» با «لتنظرلها. »«زهرتها و الدنیا حب علیک لغلب اذن لتنظرلها نفسک الی وکلتک لو

 اگر! موسی ای. است مذموم اندیشیدن دنیا به نیست؛ مذمومی کار دنیا به کردن نگاه. دارد فرق

 غلبه تو بر یادن زیباییهای و دوستی گاه آن بیندیشی، دنیا به که میگذاشتم خود حال به را تو من

 .ردکمی پیدا

 و آبادانی و آن متعلّقات و زمین دنیا از مراد مشابه، احادیث و حدیث این در 

 جاه و مال) دنیا از هاییجلوه بلکه نیست؛ کارها این امثال و مردم امور به پرداختن

 از آنچه هر بنابراین. اهدخومی خود برای را آنها انسان که است نظر مورد( مقام و

 خود یبرا و میگردد بر انسان نفس به که تعی شها و لذ تها و زیباییها و زمین روی در الهی نعم

 بیشتر انسان چه هر که پیداست. است مذموم و ودشمی تلق ی «دنیا» حدیثی تعبیرات در اهد،خومی

 بتدریج رداند،برگ رو دنیا از که وقتی و ودشمی بیشتر او شوق و رغبت بپردازد، و بیندیشد دنیا به

 الیتفع  انسان که نیست این آن، امثال و روایت این مرادِ. ودشمی کاسته او دل از هم دنیا محب ت

 - الهاس و کردند خیال گونه این برخی. بنشیند خانه گوشه برود و کند رها را زندگی در تالش و

 ایتالشه و فع الیتها از دوری و انزوا و انعزال به منجر که را غلطی روی ه - قرنها بعضیها بلکه
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 برداشت ینا دنیا، از مراد بنابراین. دادند نسبت اسالم به را آن و گرفتند پیش در است، شده زندگی

 .1نیست غلط

 یعنی ستمناف. کن منافست اهلش با خیر کار در. «الیه واستبقهم اهله الخیر فی نافس موسی یا»

 خیر سوی به یعنی ،«الیه واستبقهم. »ندکمی پیدا چیزی به انسان که آلودی رقابت رغبتِ حالت

. ستا پسندیده و نیکو خودش اسم مثل «خیر» «کاسمه الخیر فان. »بجو سبقت آن اهل همه از

 اتّحاد و برادران به کمک و مؤمنین به احسان و عمومی و نیک کارهای مراد ظاهراً

 .. .است خوب صفات دیگر و دنیا در زهد و پروردگار عبادت و

 اجاتح جزو و نداری نیاز آن به که دنیا از چیزی آن «عنه الغنی بک ما الدنیامن اترک و»

  .کن ترک است، زیادی و نیست تو

 ریشه تاریخ طول در که میبینیم نیم،کمی نگاه که دنیا به. است همین هم واقعش ..

 در است، شده مخلوط هم به باطل و حقّ که جاهایی و گمراهیها و هافتنه همه

 اریک رفقا، و اهل به حب   و جاه و مقام و دنیا به حب  خاطر به که اندبوده کسانی. دنیاست حُبّ

 .است عجیب حِکَّم آن از یکی موضوع این واقعاً. اندآورده وجود به را ایفتنه و اندکرده شروع را

 .است گونه همین که میبینید نید،کمی نگاه که دنیا جای هر

 تالمب دردهای آن از این. نخور غبطه دارند زیاد مال که کسانی به. «المال بکثرة احداً تغبط وال»

 هایانهخ خاطر به آنها و دارد جریان النفوس ضعاف افراد بعضی زندگی در بیش و کم که ماست به

 اجبکو الذنوب تکثر المال کثرة مع فان! »رندخومی غبطه زیاد مراکب و فراوان تجم الت و عالی

. وندشمی زیاد هم گناهان خاطر همین به و ودشمی زیاد هم حقوق شد، زیاد که مال. «الحقوق

 کند، داا میتوانست اگر واال  کند، ادا را آن تواندنمی انسان شد، زیاد حقوق وقتی که ودشمی معلوم
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 کلش بود، حرام از اگر. باشد شده کسب حالل از مال که است صورتی در این. نبود کار در گناهی

 کثرت به حدیث اشاره که است این آن و دارد وجود هم احتمال یک البته. داشت خواهد بدتری

 ت،نیس حالل طریق از که ندکمی کسب مالی که وقتی انسان یعنی باشد؛ حرام طریق از مال

 ناسال برضی احدا والتغبطن. »آورد دست به زیادی مال تا باشد کرده پامال باید را زیادی حقوق

 لل َّها أن تعلم حتی. »نخور غبطه دارند، محب ت او به یا راضیند او از مردم که کسی حال به. «عنه

 محبت کسی به مردم اگر اما بخور؛ غبطه او حال به است، راضی کسی از خدا اگر. «عنه راض

 او حال به نند،کمی تقر ب و تحب ب او به و وندشمی جمع او دور و نددهمی شعار او برای و دارند

 را داخ که باشد عیبی و فساد و خلل او باطن در نکرده خدای شاید میدانید؛ چه شما. نخور غبطه

 هم واقعی اگر - مردم رضای واقعاً. خوردنمی او درد به مردم رضای وقت آن. ندکمی ناراضی او از

 .. دارد؟ ایفایده چه - باشد

 ت،نیس آن در ریبی و شک هیچ که آن عالی حکمتهای داشت،نمی هم سند اصالً روایت این اگر

 هک دارد جا و هستند اسالمی و الهی معارف دستورالعملها این. بود راهگشا ما برای

 در ام جامعه امروز که است این کردم، انتخاب را روایت این که آن عل ت. کنیم تمسّک آنها به

 گفته زیاد زهد از البالغهنهج در. خواند زهد روایات برایش بایستی که است گرفته قرار شرایطی

 زهد اییجاه در. خیر است؛ انسان تکالیف عالیترین زهد که نیست این دهنده نشان اما است؛ شده

 اننش را زمان موقعیت. است باالتر علم تحصیل و عبادت و جهاد دیگر جاهای در و است باالتر

 زیرا ؛بخوانیم فرا زهد به را جامعه بایستی که است زمانی امروز ما نظر به و ددهمی

 انیکس چنانچه که است جایی و است ازدیاد به رو کشور در ثروت و میرود پیش تمو ل سمت به

 سبک «حل ه غیر علی» را آن و آوردند دست به مختلف طُرق از را ثروت میتوانند باشند، دنیا اهل

 سوء عاقبتهای دچار و دنیا مفتون باشد، هم حالل طریق از ثروت آوریجمع اگر و کنند خرج و

 1شوند.. افتنان

 حساب به گناهان یریشه و خطایا رأس را دنیا هم، ما معارفی و اسالمی بیانات از دسته یک

 ستردهگ انسان افراد برای را طبیعت یسفره این متعال خدای که است این مطلب یخالصه. میآورد

 را الهی طبیعی یمائده این که است داده دستور است، کرده سفارش را انسان آحاد یهمه و است
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 ببرند؛ بهره هم خودشان و بدهند قرار بشر افراد اختیار در تررنگین تر،آماده تر،بالفعل میتوانند هرچه

 ایممنوعه یمنطقه یک است؛ حاکم این بر قواعدی و ضوابط و حدود یک لکن

 ار الهی موهبت این الهی، طبیعی یسفره این انسان که است این ممدوح دنیای. دارد وجود

 خطیت ضوابط و حدود از کند، رفتار او طبق بر است، داده دستور الهی قواعد و ضوابط که آنچنانی

 خدای که را متاعی این انسان که است آن مذموم دنیای. نگذارد قدم ممنوعه مناطق در نکند،

 بخواهد، دیگران از افزونتر را خود سهم بخواهد، خود برای است، داده قرار بشر افراد برای متعال

 الش یء حب  یمقتضا به دلبستگی این که کند پیدا دلبستگی کند، اندازیدست دیگران سهم به

 و عاشق که چیزی آوردن دست به راه در که آنجا تا ند،کمی کور و کر را انسان یصم ، و یعمی

 دنیای ودشمی این کند؛نمی رعایت را حدودی و حد هیچ و قرمزی خط هیچ هست، آن یدلبسته

 همس به اندازیدست خود، حق از بیش خود، یاندازه از بیش خواهیسهم دنیا، به دلبستن. مذموم

 دنیاست؛ مقام، دنیاست؛ مال،. مذموم دنیای آن ودشمی این دیگران؛ حقوق به تجاوز دیگران،

 الهی ادیان و اسالم. دنیاست همه اینها طبیعی، لذات دنیا، نعم دنیاست؛ محبوبیت، دنیاست؛ قدرت،

 گران،دی حق به اندازیدست اما دادند؛ قرار مباح انسان برای را دنیا این از برداریبهره کلی طور به

 نیاد متاع این در غرق را خود دیگران، به کردن ظلم طبیعت، عالم این قوانین و قواعد زدن هم به

 یسیلهو دنیا این. انددانسته مذموم اند؛دانسته ممنوع را ماندن غافل نهائی و اصلی هدف از و کردن

 .1وم.مذم ودشمی دنیا این نشد، توجه اینکه به بگیرد؛ قرار نباید هدف است، تکامل و تعالی

 اما ماست.. ذهن و دهن از بزرگتر علوی زهد کنم؛ دعوت علوی زهد به را کسی خواهمنمی بنده

 ورد،آ هجوم شما سمت به طلبیافزون و طلبیزیاده نگذارید اینکه به و قناعت به

 که تاس چیزهایی طلبی،عیش و طلبیرفاه طلبی،راحت. اهدخومی مراقبت اینها. نمکمی دعوت

 ند،ک حرکت اهدخومی وقت یک. فهمدنمی او ل هم انسان خود و میگذارد بد اثر انسان در بتدریج

 ذهنها نید؛ک حفظ را مجموعه باشید مراقب. تواندنمی میبیند کند، پرواز اهدخومی تواند؛نمی میبیند

 دانیدب. است من همیشگی سفارش این دهید؛ قرار دقیق پاسدارىِ مورد را ایمانها و فکرها و دلها و

 حرفهایی. کند غلبه شما بر بتواند که ندارد وجود آسمان این زیر نیرویی و عامل هیچ صورت، این در

 - را مؤمن لتم یک بتواند که نیست چیزهایی نند،کمی که تهدیدهایی و لشکرکشیها میزنند، که
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 تشکس را آن و کند وادار نشینیعقب به - دارد پوالدینِ هاییمجموعه چنین خود، میان در که

 وجود به طریق این از ملت یک برای شکستی هیچ اما است؛ معلوم مخر ب، سالح تأثیر. دهد

 1ند.کمی منهزم را انسانها که است آن و آیدمی وجود به دلها در او ل شکستها. آیدنمی

  

                                                           
 



 
 

02 

 اخالقی فضایل مهمترین از ،«قناعت»

 اجتماع، یک برای اصلی یسازه واقع در یعنی آنهاست؛ اخالقی هویت جامعه، حقیقی هویت

 یخیل اخالق به باید ما. میگیرد شکل آن محور بر چیز همه و است جامعه آن اخالقی یشاکله

نظم و  ،یوجدان کار ،یافراد جامعه؛ مثل انضباط اجتماع یرفتار یهااخالق ..بدهیم اهمیت

 دارند و یحق گرانید کهنیا - گرانیحق د تیتوجه به خانواده، رعا ،یادب اجتماع ،یزیربرنامه

کرامت انسان، احساس  -مهم است  اریبس لیو فضا اتیاز خلق یکیشود،  تیحق آنها رعا دیبا

 نیراز مهمت یکی -قناعت  ،یو شجاعت مل یشجاعت شخص ،یمل فساعتماد به ن ت،یمسئول

 اهنهیزم یکشور قناعت است، و اگر امروز ما در برخ کی یبرا یاخالق لیفضا

را  یمهم اسالم یاخالق حسنه نیاست که ا نیخاطر ابه م،یهست بتیدچار مص

 1.میهست یتوجه یمصرف دچار ب نهی. ما در زممیافراموش کرده

خود ما و به  یلهیکشور که به وس یکردن منابع مال نهیهز ینهیمصرف، در زم ینهیما در زم

 د،یآیبه وجود م ادیکشور با زحمت ز نیمسئول یلهیما و به وس هنیمبرادران هم یهمه یلهیوس

 ار. ما دچتوجه و اهتمام خاص کیبه  میکن لیرا تبد نیا یستیکه با م،یهست یتوجهیب یدچار نوع

 دیاز منابع کشور، شا یاری..بس م؛یدر مصرف هست یو ولنگار یما دچار ولخرج م،یاسراف هست

و  ،یمسائل شخص ینهیچه در زم - هانهیزم یاز منابع کشور در همه یبشود گفت بخش مهم

. ما شودیما در مصرف م یهایروادهیصرف اسرافها و ز - یعموم یهانهیدر زم یچه تا حدود

 . مصرف نه فقط از نظر اسالم، بلکه ازمیکن تیریکردن را مدبرانه و عاقالنه مد صرفم یستیبا

، و هوس یبا هو. ردیتحت کنترل عقل قرار بگ دیاست که با یزیعالم، چ یعقال ینظر همه

رف مص شودینم کند،یبا خواهش دل و آنچه که نفس انسان از انسان مطالبه م

 نیشکاف ب رود،یکه منابع کشور به هدر م رسدیم یکرد. کار به جائ تیریرا مد

ا ب یاو عده مانندیم یزندگ اتیدر حسرت اوّل یاعده شود،یم ادیز اءیفقرا و اغن

 .دهندیدر مصرف، منابع را هرز و به هدر م یو ولنگار یولخرج
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. کنیم رکتح مصرف الگوی اصالح سمت به بایستی ما. کنیم اصالح را مصرف الگوی بایستی ما

 ردمم آحاد و اجتماعی، مختلف هایرتبه در شخصیتها و اشخاص و اول یدرجه در کشور مسئولین

 اینجور. نندک اصالح را مصرف الگوی باید که کنند توجه اصل این به بایستی غنی، و فقیر از ما

 کردن مصرف - زندگی هایزیادی در زندگی، ضروری امور در - هازمینه یهمه در کردن مصرف

 1.تماس اشخاص و آحاد ضرر به و کشور ضرر به عقالنی، تدبیر بدون و منطق بدون و روی هبی
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 یگریاشراف یمسابقه

 مکک هدفها این به رسیدن برای چقدر واقعیات این نیم؛کمی زندگی داریم واقعیاتی یک در ما

 دف،ه این به رسیدن نداشت، وجود مارم،شمی حاال که مزاحمهائی اگر یقیناً بود؟ مزاحمت یا بود

 این دمیتوانستن قوی متشکل گروه یک سال ده سال، پنج طول در شاید. خواستنمی زیادی زمان

 که است مانع وجود همین اساساً. دارد وجود موانع انسان راه سر در منتها کنند؛ برآورده را اهداف

 هادج نبود، مانع اگر وال ا جهاد؛ ودشمی اسمش و میبخشد معنوی حقیقت و معنا انسان تالش به

 .موانع با چالش و زحمت با همراه جهد و جد یعنی جهاد. نداشت معنی

 درونی عموان. بیرونی موانع یکی درونی، موانع یکی: داشتیم موانع نوع دو ما بودند؟ چه موانع این

 درونی موانع اینها دارد؛ وجود انسانها ما خود درون در که چیزهائی آن یعنی چیزهائی؟ چه یعنی

 ست،ا طلبیراحت است، عقالنی ضعفهای است، فکری ضعفهای ضعفهاست؛ درونی، موانع. است

. تاس چیز آن تحقق موانع از یکی خودش اوقات گاهی این است؛ پنداریآسان است، گرائیآسان

 را اثمیر این متأسفانه و است گذشته از ما میراثهای جزو این اسراف و گرائیمصرف این ..مثل

 خیلی ما. بیاوریم بیرون تنمان از را زشت بیاندامِ ناسازِ یجامه این باید ایران ملت ما. داشتیم نگه

 حل را قضیه این و بدهند هم دست به دست باید همه. کنیم حلش را این باید هستیم؛ زدهمصرف

 .بود درونی عوامل اینها خوب،. دارد نقش بالشک هم سیما و صدا البته. کنند

 یبعض دارد؛ وجود بود، انقالب این علیه اول روز که آرائیهائیصف آن یهمه تردید بدون ..امروز

 متأسفانه امروز. است شده اضافه زمان بمرور هم آرائیهاصف بعضی کرده، عوض شکل

 یک ،کردن پول برای تالش و درآوردن پول یمسابقه و پرستیتجمل یمسابقه و گرائیمصرف

 خالفم ثروت ایجاد با نیست، مخالف ثروت تولید با اسالمی نظام. کرده درست جدیدی یطبقه

 خطر به عهجام بقای و حیات نباشد، ثروت ایجاد اگر نباشد، تولید اگر. اوست مشوق بلکه نیست،

 هک اینی اما. است اسالمی اصل یک این آورد؛ نخواهد دست به جامعه را الزم اقتدار افتاد، خواهد

 این ،پرستیتجمل برای گری،اشرافی یمسابقه برای بزند لک دلشان مردم آحاد
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: تهس ما درون در متأسفانه که است چیزی این است؛ نامطلوب بسیار چیز یک

  .1افراطی گرائیمصرف و اسراف
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 اند!اول این زمینهها، نقشِزن

زهرا باشند، کارش عبارت است  یو فاطمه نبیاو ز ی. اگر الگوخواهدیالگو م ایزن امروز دن

 ادنستیو ا یکارها؛ و لو با فداکار نیو انتخاب بهتر تهایدر درک موقع یاریاز فهم درست، هوش

که خدا بر دوش انسانها گذاشته است، همراه باشد. زن  یبزرگ فیانجام تکل یبرا زیهمه چ یپا

 پیغمبر دختر 1 ت:اس نی( باشد، اهماالس المی)علیکبر نبیز ایزهرا  یفاطمه شیکه الگو یمسلمان

 متوجه زنها و جوان دختران دل که را چیزهایی و تجمالت و تشریفات و دنیا لذتهای از ایذره

 2.دهدنمی راه خود به آنهاست،

شدن به  میزودگذر و تسل یو هوسها هایگذراناگر زن به فکر تجمالت و خوش

 هایابستگو نیا دیتواند آن راه را برود؛ بایباشد، نم شهیریو ب ادیبنیاحساسات ب

انسان رهروست، از خود دور کند، تا بتواند آن  کی یرا که مثل تار عنکبوت بر پا

کار را کرد، و انتظار  نیدر دوران انقالب و در دوران جنگ هم یرانیزن ا نکهیکمااراه را برود؛ 

 3.کار را بکند نیدوران انقالب هم یاست که در همه نیا

 در راطاف و طلبیتازه و گراییتجمل و مدگرایی سمت به گرایش من، اعتقاد به .. 

 و جامعه انحراف عوامل بزرگترین از یکی مردان، مقابل در نمایش و آرایش کار

 این به که کسی ..کنند مقاومت بایستی خانمها اینها، مقابل در. ماست زنان انحراف

 هست؛ هم مردان برای خطر این البته 4 رسید؟ خواهد واقعی ارزشهای به کی شد، مشغول چیزها

 تحت انمرد بسیاری، موارد در قضیه، این در وانگهی. است زیادتر امکانش و بیشتر زنان در منتها

 5.نمایید راقبتم هم خودتان کنید؛ مبارزه قضیه این با باید واقعاً شماها. گیرندمی قرار زنانشان تأثیر
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 و رهنگف خطرناک بسیار ناپیدای کمند این تا باشند، مراقب خیلی باید ما یجامعه در جوان زنان

  .1بدارند. برحذر و جدا آن از را زنان یجامعه و کنند پرهیز آن از بشناسند؛ را غربی تفکر

 زنان. ندکمی رشد دارد ما یجامعه در -ودشمی شنیده که طورآن -چیزها این باز متأسفانه

 به نانز نباید. بدانند خطر را این باید ما یجامعه معرفت با و فکر با و اندیشمند

 عتدلِم حد در گراییتجمل و تجمل به تظاهر با .. من .کنند پیدا سوق گراییتجمل سمت

 مزخرفی سیارب چیز کند، پیدا افراطی روند که شد بنا اگر لیکن کنم؛نمی مخالفتی ناگزیرش کمِ

 بدهند اهمیت خیلی بایستی خانمها جواهرات، و طال و زیورها و زر در آرایش، در لباس، در .است

 و گیهادرخشند به شاءالل َّهان شاید تا بگیرد، انجام چیزها این به بیاعتنایی و بشود امساک که

 2ظاهری. زیباییهای این به تا بشود، توجه بیشتر واقعیتر زیباییهای

 ارهدوب مؤمن زنان و انقالبی نسل است شده دیده غافل و سطحی افراد در که چنان مبادا

 لیجاه رسم یا بیاورند انقالبی غیرهای گرایش و پوچهای تجمل و مصرف به روی

 نایمانتری با و پاکترین ترین،انقالبی ترین،متدی ن امروز...3کنند زنده دوباره را پروا بی اختالط

 یدنچسب و تجم ل اهل که کسانی. هستند تحصیلکرده قشرهای میان در ما، جوان زنان و دختران

 و لباس در غربی الگوهای از اهندخومی بسته چشم و کورکورانه یا و هستند زیورآالت و زر به

 که کسی .ندارند بهره کافی معرفت و معلومات و سواد از غالباً کنند، تقلید زندگی وضع و پوشاک

 و حقّ چه هر با را آن و کند کنترل را خود رفتار میتواند باشد، داشته معلومات

 صالح خود، دنبال به جامعه، در زنان صالح 4.دهد تطبیق است، خوب و حقیقت

 شاید و برجسته هاینقش جزو مورد، این در زنان نقش. میآورد هم را مردان

  .5است اول نقش
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 ، الگوی زن مسلمان نیست«اسراف»

 در کشورهای جوامع جمله از و دنیا جوامع جان به خوره مثل غرب که گراییمصرف این سراغ

 در ایدب مصرف. نروید است، انداخته ما کشور جمله از و پیشرفت به رو کشورهای و توسعه حال

 خودشان یا همسرانشان که کسانی هایخانم. اسراف حد در نه باشد، الزم حد

 یگراند به نسبت اسراف، از دوری لحاظ از باید دارند، کشور مختلف هایبخش در هاییمسئولیت

 این از رباالت مسلمان زن شأن که دهند نشان و باشند درس دیگران برای باید. باشند الگو

 خواهیم. نمیشود قبیل این از و آالت جواهر و زیور و زر اسیر که هاستحرف

 است نای از باالتر مسلمان زن شأن بگوییم اهیمخومی است؛ حرام هااین بگوییم

 ولپ بروند کسانی اند،کمک محتاج ما یجامعه مردم از بسیاری که دورانی در که

 و واعان در و بخرند رنگارنگ زندگی وسایل بخرند، آالتزینت بخرند، طال بدهند

 .کنند اسراف زندگی، هایمنش و هاروش اقسام

 .1نیست مسلمان زن الگوی اسراف،
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 !کنید بهشتی را همدیگر

 نند،کمی مخالفت تجمالت با که کسانی آن. است بد و مضر جامعه، یک برای تجمالت 

 رایب مضری کار نه، اطالعند؛بی خوشیهایش و لذتها از که نیست این معنایش

 زیان جامعه زیادی، تجمالت با. مضر خوراکی یک یا دارو یک مثل است؛ جامعه

 بمرت طورهمین که وقتی اما ندارد؛ ایرادی متداول و معقول حد در البته. ندکمی

 جاهای به و ندکمی تجاوز خودش حد از اصالً آمد، میان به مسابقه و رقابت پای

 ازدواج یدرعرصه را مضر کار آن ما چنانچه حاال.است مضر جامعه برای این و ؛رودمی دیگری

 .1است بد بسیار شد؛ خواهد غلطاندرغلط دیگر این کنیم، استفاده آن از بخواهیم و بیاوریم

 این از است، ازدواج مراسم همین از هم او لش. کنید رعایت را سادگی زندگیتان امورِ یهمه در

 که شما ال ا و ساده ودشمی هم اشبعدی قدم کردید، برگزار ساده اگر. ودشمی شروع جا

 کردید، درست را طاغوت زمان اشرافهای و اعیان مثل کذاییِ مجلس آن رفتید

 زندگی مختصری وسایل با مثالً کوچکی یخانه توی بروید توانیدنمی دیگر بعد

 را اشپایه را زندگی او ل، از. است رفته دست از و شده خراب چون. دیگر شودنمی جور این. کنید

 شاء ان امعهج مردم بر و کسانتان بر خودتان، بر زندگی تا بگذارید زیستی ساده و سادگی اساس بر

 2.شود آسان اهلل

 روی،زیاده و اسراف و جشن 4.امنیت احساس و سعادت احساس آرامش، از عبارتست خوشبختی 3 

 روشِ  هب بندی پای. کندنمی خوشبخت را کسی هم جهیزی ه و مهری ه. کندنمی خوشبخت را کسی

 5.ندکمی سعادتمند و خوشبخت را انسان که است شرع
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 تردخ برای هم( وآلهعلیهاهللصلی) اکرم پیامبر حتی. است خوبی چیز شادی و عقد و عروسی

 و زدند دست هازن. خواندند شعر مردم و کردند شادی گرفتند، عروسی مجلس خودشان یمکرمه

 هارافاس از یکی. بگیرد انجام اسراف اینها و عروسی و عقد مجلسِ  این در نباید اما. کردند خوشی

 سانیک هستند، جامعه در فقرایی که روزگار این در. است قیمتگران عروسی و عقد مجالس همین

 ت،اس زیادی است، اسراف کارها این نیست، اختیارشان در درست هم زندگی اولیات که هستند

 زیاد، هایخرج ها،هتل توی یا چنانیآن هایسالن .1است خالف بکند کس هر. است بیخود

! هن ند،کمی باطل را ازدواج گویم. نمینیست مناسب هیچ اینها مهمانی، برای گران هایجنس

 .2ند.کمی تلخ را زندگی محیط و جامعه محیط اینها اما. است درست ازدواج

 نند،کیم که هاییاسراف با. برندمی گناه برد، ثواب آن با ودشمی که کاری این با مردم از بعضی

 امانج که حرامی کارهای به حسنه و حَّسن عمل این آمیختن با ند،دهمی انجام که هاییخالف با

 آنها. باشد چیزها این و نامحرم و محرم که نیست این هم اشهمه حرام. نددهمی

. است حرام اسراف. است حرام هم زیادی پاش و ریخت اما است، حرام البته هم

 و حرام کردن، رویزیاده. است حرام واقعاً مواردی در ندارند که مردمی دل سوزاندن

 3است. حرام اینها کند، فراهم را دخترش یجهیزیه بتواند کهاین برای کردن حالل
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 تشریفات، اخالقها را فاسد کرده!

 عیتتب آنها از وندشمی مجبور هم بزرگترها باشند، زیستی ساده و قناعت اهل پسر و دختر اگر

 و گران هایمهریّه و ازدواج تشریفاتِ به پرداختن این متأسفانه 1.کنند

 ماش! است کرده فاسد را اخالقها خیلی آنچنانی مجالس و سنگین هایجهیزیّه

 به م،خواهینمی جوری این ما بگویید. شوید پیشقدم وید،شمی داماد و عروس که پسرها و دخترها

 باید هست فقیر جامعه در وقتی دارد مشکل جامعه وقتی. خواهیمنمی زیادی این

 پدر .نخواهید زیاده. نکنید اصرار نیمکمی سفارش پسرها و دخترها به ما 2.کند مالحظه انسان

 یک ،اصل. دور بریزید را چیزها این...  بمانند بایستی در رو در تا ندهید قرار فشار زیر را مادرها و

 نکنید، ولیپ و مادی را این. دنیاست کارهای ترینانسانی زناشویی، چیست؟ آن. است انسانی حادثه

 3.نکنید اشآلوده

 تبدیل تفاخر یصحنه به است، وجدانی و انسانی و عاطفی امر یک که را ازدواج هم بعضیها

 را نهاای هم شما دختر یجهیزیه آیا داشت؛ را چیزهااین ما یجهیزیه که گویندمی مثالً. نندکمی

 جااین ما کهاین ... گرفتیم سالن فالن در را عقدمان ما که گویندمی مثالً یا! تنافس و تفاخر! دارد؟

 د،نکمی ماد یات به یآلوده را ازدواج محیط هم. است اندرغلطغلط بدهیم، قرار تفاخر یصحنه را

 عدب ند،کمی رویهازیاده و تنافسها و تفاخرها یصحنه را وجدانی لطیف و پاک یصحنه این هم

 گذرد؛ب تشریفات و تجمل بر آنان زندگی بایستی که نندکمی عادت اول از پسر و دختر این هم

 4 .کنند عادت متوسط زندگی یک به اول از بگذارید چرا؟

 بادام. بیندازید زحمت به را خودتان مبادا. کنید درست جهیزیه کنید، قرض پول بروید مبادا

 همسایه تردخ از کمتر اشجهیزیه اگر دخترتان که کنید خیال مبادا. بیندازید زحمت به را تانخانواده

 یک را، جوان عده یک کهاین جز کارها این .5است سرشکستگی این بود، خویش و قوم و
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 ندنتوانست اگر نماید، تلخ هااین بر را زندگی و کند دل به حسرت را دختر عده

 نتوانند اصالً یا بمانند دل به حسرت ابد تا بگیرند عروسی هم هاآن جورآن

 است، الیخ دستش چون بگیرند، را دخترش آمدند تا... نیست دیگری چیز. بگیرند عروسی

 1بماند. تأهلم غیر طورهمین ضعیف، کاسب یا کارگر یا دانشجو پسر این. خانه توی بماند دختر این

 و زحمت اسباب و دردسر جز و است زندگی فضولِ. است زندگی زوایای اینها

 2ندارد. ایفایده مشکل اسباب
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 .. ساده زندگیِ

 و زیادی تجم الت و زاید تقی دات که است این اشخاص، و هاخانواده سعادت موجبات از یکی

 زندگی اصلیِ  بخش الاقل. شود دور زندگیها از مادی، امور به الزم یاندازه از بیش پرداختن

 حیطم و برداشت ساده باید او ل از را زندگی. باشد کنار یک ای،حاشیه چیز یک. نشود محسوب

  1.کرد تحم لی قابل محیط باید را زندگی

 افراد هک نداریم اعتقاد البته،. کنید سعی جهت این در توانیدمی چه هر بردارید، ساده را زندگی اول

 را عقیده نای. بکنند نظرانهتنگ گیریهایسخت خودشان نزدیکان بر خودشان، عیال بر بایستی

 قانع حدی یک به خودشان دل و عشق و ایمان و عقیده روی از همه که داریم عقیده اما نداریم،

 ادهس سایه در اصالً که هم آسایش .ندارد هم رفاه با منافاتی کردن زندگی ساده .2باشند

 ما هک سادگی آن. نکنید خیال. نیستیم تقوا و زهد اهل هم خیلی ما البته 3.است کردن زندگی

 مردمِ هک است کارهایی این نسبت به سادگی. نیست اینها و عُب اد و زُه اد سادگی آن گوییم،می

 ایراد ات هزار شاید کنند نگاه بیایند خدا مردان آن چنانچه اگر را ما سادگی نه، ال ا و. نندکمی امروز

  4.بگیرند دانیممی سادگی ما که آنچه به هم

 دایخ که طوری آن را زندگی. دهید قرار ساده را زندگی ندهید، قرار اسراف یپایه بر را زندگیتان

 دالاعت هم. عدالت و اعتدال حسب بر شوید مندبهره الهی طی بات از و دهید قرار پسنددمی متعال

 بین لیخی. اندچطوری دیگران ببینید بکنید، را انصاف یمالحظه یعنی. عدالت هم و رویمیانه و

 از اگر. نکنید تشریفات اسیر را خودتان 5.نکنید درست فاصله دیگران و خودتان

 هم حاال .است سخت آن از شدن رها دیگر شدید، تشریفات مسابقه وارد اول

 شد،نمی که بود روزی یک. تواندمی کند زندگی ساده بخواهد کسی اگر. است اسالمی جمهوری
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 رد مسکنشان، در لباسشان، در. نندکمی مشکل خودشان دست به بعضی چه اگر. بود سخت

 1 .نندکمی سخت خودشان بر را همه تجم التشان،

 دارند گهن مستقیم راه در را یکدیگر. کنند هدایت خدا راه به را یکدیگر کنند کوشش شوهر و زن

 مهمترین و است مسلمانی خاصی ت که را [1«] بالص َّبرِ تواصَّوا و بالحق ِ تواصَّوا»  این. کنند حفظ و

 ترعای و بودنشان دیندار به نسبت یکدیگر به دو هر 2باشند. داشته مد نظر است، ایمان خصوصیت

 به هتوصی را همدیگر بدارند، قدم ثابت را یکدیگر اسالم راه در. کنند کمک تقوی

 به وصیهت قناعت، به توصیه عفاف، به توصیه دینداری، به توصیه و صبر و تقوی

 3..کنند...  و زیستی ساده
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 اهد!خومی دشمن که ندکمی را کاری همان ،«اسراف»

 خونریزی، ظلم، جز - امریکاست هم رأسش در که - دنیاست رهبری مد عىِ که نظامی امروز

 تواندنمی و دهدنمی نشان خود از دیگری چیز تبعیض، و حقوق تضییع نظیر،بی خشونتهای

 با و شخاصا خریدن با تبلیغات، با. ندارند استداللی بنابراین آورد؛ وجود به کسی دل در اطمینانی

 باید. دکنن ایجاد اختالل اسالمی نظام کالبد درون در نندکمی سعی آن، و این دهن کردن شیرین

 ایدب او ل درجه در کس هر. باشیم خطر این مراقب باید ما همه بلکه شما، تنها نه. بود این مراقب

 و ایمان از سرشار دلهای. باشد خود به مرتبطانِ و مجموعه دل مراقب سپس و خود دل مراقب

 شدن، مغلوب شدن، مرعوب برای. شوندنمی مرعوب و مغلوب هرگز بینی،روشن و معرفت

 وارد مغز راه از همیشه تردیدها این. کرد ایجاد تردید دلها در باید او ل وادادگی، و شدنتسلیم

 پول، مالِ به میل جسمانی، هوسهای و هاخواسته. ودشمی وارد هم جسم راه از گاهی شود؛نمی

 را تردید که تاس چیزهایی طلبیتجم ل و طلبیعیش طلبی،راحت طلبی،مقام طلبی،جاه انگیز،فتنه

 .1باشید اینها مراقب. ندکمی انسان مغز و دل وارد شهوات، و جسم طریق از

 او! اهدخومی دشمن که ندکمی کشور با را کاری همان اسراف این! من عزیزان

 هاربهض اقسام و انواع و اقتصادی تحریم یوسیلهبه نفت، یوسیله به طرف آن از

 جوییصرفه و اسراف با ما خود هم طرف این از ند؛کمی وارد ضربه ایران ملت بر

  2!نیمکمی تکمیل را او یضربه نکردن،

 است مهه مال خدا، برکات و نعمت! کنند زندگی نباید انقالبیون یا مردم کهاین نه

 و مال هب پرداختن شهوات؛ و دنیا به پرداختن اما. کنند استفاده آنها از باید همه و

 خدا و هدف و جمع به اندیشیدن و پرداختن از بیش خود به پرداختن اندوزی؛ مال

 رد که چنان آن نامشروع، و غلط طلبیهای جاه و اخالقی فساد به شدن دچار خدا؛ دین و

 تیحقیق هر و اسالم و انقالب آرمانی کاخ که هستند عواملی است، مطرح غرب دنیای
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 بناهای خدایی، غیر طاغوتی، بناهای اما شد؛ خواهد ساخته جدیدی بناهای .نندکمی ویران را

 ترجع همان یعنی این و. شد ریخته ما شهدای خون آنها خاطربه که ارزشهایی ضد  و اسالمی ضد 

 .1است آن منتظر دشمن که برگشت، و
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 ی عدالت اجتماعی!، مقدمه«قناعت»

 نیکرد؛ اگرچه ا یگردش قابل توج ه ،یما، به برکت انقالب، اخالقش به سمت اخالق اله جامعه

حرکت به سمت اخالق  نیکه ا دی. مواظب باشداکندیباز هم ادامه پ دیو با ستیگردش کامل ن

 برخوردار خواهد شد. یشود، جامعه ما از عدالت اجتماع گونهنیکند. اگر ا دایادامه پ ،یاسالم

وابسته به اخالق است. البته بخش عمده آن مربوط به مقر رات  یادیبه مقدار ز ،یتماععدالت اج 

 برخوردار یو اسالم یافراد از اخالق اله کهنیبدون ا ن،یجامعه است. اما مقر رات و قوان نیو قوان

 ای . حالرنددا یادیز یکه درآمدها ی. امروز در جامعه ما، هستند کسانستیباشند، چندان کارساز ن

آن تخص ص را دارند. به هر جهت و به هر  یافراد کم ایاست،  یازیتخص ص آنها تخص ص مورد ن

 یاخالقِ ماد  نیصرف خودشان کنند؟ ا دیهمه درآمد را با نیا ایدارند. آ یادیز یدرآمدها ل،یدل

ارد، هرچه د وانیاست. ح یوانیاخالقِ ح نیتر، ادرست ریاست. به تعب یطانیاخالقِ ش نیاست. ا

طور حکم  نیا ،یاسالم یو بخصوص آن اخالق واال یمال شخص خودش است. اخالق انسان

 یهاو خواسته دیکرد نیخودتان را تأم یضرور ازیکه نپس از آن دیبا د،ی. آنچه شما دارکندینم

ما ش هیکه در آن جامعه هستند صرف شود. همسا ییانسانها هیبق یبرا د،یخودتان را عمل نمود

در  امروز دیدارد، صرف او شود. فرض کن یازیشما اگر ن شاوندیدارد، صرف او شود. خو یازیاگر ن

 به یدگیرس نیهم ای ،یآموزش یمسأله مهم  است. ساختن فضاها کی یسازجامعه ما، مدرسه

 اریدارند، بس یامکان مال کهیکار مهم است. کسان کی ،یو ذهن یجسم نیها و معلولافتادهعقب

صرف  هانیا یاز ثروت خودشان را برا یاست که بخش ضهیفر کی یاست و از لحاظ اخالق ستهیشا

 نیتأم یشد، عدالت اجتماع نیاست. اگراخالق در جامعه تأم یاخالق یهمان دگرگون ن،یکنند. ا

 1.ایدن نیولو در هم کنند؛یم یو انسانها در بهشت زندگ شودیجامعه آباد م شود؛یم
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 هب کل ی شکل در که باشد متوج ه باید کند، عمل را جوییصرفه و قناعت بخواهد ایجامعه اگر

و  ییگراتجمل ،هودهیب یسفرها رینظ ییکارها 1.شود پرداخته عدالت یمسأله و اجتماعی عدالت

 کارهای در حتی که هستند کسانی 2کرد. زیاز آنها پره دیو با است عدالت ، خالفگزاف یهاحقوق

 ؟!چرا .نندکمی مسافرت کشور از خارج به مثالً. نندکمی اسراف هم خودشان تفریحىِ  و تفن نی

 از خارج به راچ بکنند؛ تفر جی و تفریح بکنند، مسافرتی مایلند که هستند ایخانواده کنید فرض

 هم را فر جت و تفریح همین خیلیها بزرگی، این به کشور این در ؟!نندکمی تفر ج و میروند کشور

 یا شانخود تفر جِ و تفریح برای میرسد، دهانشان به دستشان تا بعضیها. بکنند توانندنمی

 یاسراف همان اینها است؛ قطعی اسراف اینها. خارجی میروند کشور فالن به هایشان،خانواده

 تفاوت زمان به زمان و وقت به وقت روی،زیاده. این یعنی رویزیاده .است حرام که است

 کسانی هب ما او ل خطاب پس،. گرانقیمت اتومبیلهای در زندگی، مسائل امر در لباس، امر در ند؛کمی

 خرج مترک که نیمکمی عرض آنها به. کنند خرج میتوانند و دارند امکاناتی و متمک نند که است

 .نکنید اسراف و کنید مالحظه کنید؛

 ادرق ضعیف قشرهای چون گیرد؛می انجام مرف ه قشرهای سوی از قاعدتاً  زیاد، و روی هبی مصرف .

. است شورک زیان به گیرد،می انجام قشر یک سوی از که مصرفی. کنند مصرف زیاد که نیستند

 به باید ..مصرف .دارد اخالقی و روانی زیان هم و اجتماعی زیان هم اقتصادی، زیان هم یعنی

 بسیاری امروز. است متفاوت زمانی هر در اندازه این. روی زیاده و اسراف حد  به نه باشد، اندازه

 ثمرات و اثرات هنوز و زحمتند و مشکل دچار هاخانواده و مردم قشرهای از

 ههم به برکاتش و خیرات و نداده نشان کامل طوربه را خودش کشور، بازسازی

 به تواندمی چه هر را خودش انسان کهاین از است عبارت اندازه. استنرسیده

 خصوصب سایرین، و قضایی و دولتی از اعم کشور، عزیز مسئولین .کند نزدیک قشرها این

 .3کنند رعایت دیگران از بیش را اصل این باید
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 خشنود فقیر جامعه از متعال خدای. است خواسته ثروت و غنا جامعه، برای متعال خدای

 کند، نتأمی را خود زندگی تواندنمی که فقیری ملت و مستمند جامعه از و نیست

 و زندگی امکانات داشتن و ثروت و غنا جامعه، یک برای متعال، خدای. آیدنمی خوشش

 از الماس. است خواسته را این اسالم،. است خواسته را اینها امثال و زیرزمینی هایذخیره استخراج

 حال ینع در اما درست؛ این. بیفزاییم جامعه ثروت به و کنیم آباد را زمین روی که است خواسته ما

 اصلهف - غنی قشر و فقیر قشر - جامعه از قشر دو میان فاصله جامعه، در که است خواسته اسالم

 ایعدّه جامعه، در که نباشد طور این. نیاید وجود به شکاف و نباشد عمیقی دره و زیاد

 اما د؛نرس آنها دست به زندگی اوّلیات باشند، روزیتیره و تنگدستی و فقر دچار

. تاس عدالت خالفِ این،. خواهدنمی اسالم را این .کنند درست ایافسانه ثروتهای ایعدّه

 تأمین دیگر وقت آن شد، داده میدان آن به و آمد وجود به جامعه در اگر که است چیزی همان این،

 هک بود امیدوار شودنمی دیگر. گرفت خواهد خود به واریافسانه شکل جامعه، در اجتماعی عدالت

 1.گرفت را این جلوِ باید. رسید خواهد اجتماعی عدالت به جامعه
 با اسراف، حرکت در یمبارزه یو عدالت، .. مسئله شرفتیپ نیهم ینهیدر زم یاقدام اساس کی

 یمسئله اریبس نیاموال جامعه است؛ ا عییو تض هایاز ولخرج یریمصرف، جلوگ یسمت اصالح الگو

رف درست مص یبه معنا یجوئصرفه ست؛یمصرف نکردن ن یبه معنا یجوئصرفه..است.  یمهم

نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. اسراف در  عیکردن، بجا مصرف کردن، ضا

 یمصرف اثر و کارائ نیا نکهیاست که انسان مال را مصرف کند، بدون ا نیاقتصاد ا دراموال و 

 نیا دیما با یهدر دادن مال است. جامعه قتیو مصرف هرز، در حق هودهیداشته باشد. مصرف ب

ما از لحاظ  یدر مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه یشگیشعار هم کیمطلب را به عنوان 

 2.ستین یمصرف، وضع خوب

 یاز محرومان و دور یدارطرف ،یعدالت اجتماع یاست. مسئله یاز خطوط اساس یکیهم  نیا

  3جهت. نیو عمل در ا ییگراتجم ل یو خو یگریاشراف یاز خو
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 آورد.درمی پای از را جامعه ،«گراییمصرف»

 ینب شکاف و طبقاتی شکافهای روزروزبه اسراف،. است بزرگی بالی جامعه برای گراییمصرف

 ظیفهو خود برای مردم است الزم که چیزهایی از یکی. ندکمی عمیقتر و بیشتر را غنی و فقیر

 بخصوص دولتی، مختلف بخشهای مسئول دستگاههای. است اسراف از اجتناب بدانند،

 فقط نه را مردم بدانند خود وظیفه باید - سیما و صدا ویژهبه - فرهنگی و تبلیغاتی دستگاههای

 سمت به را مردم عکس، جهت در بلکه ندهند؛ سوق گراییتجم ل و گراییمصرف و اسراف به

 وقس و کنند دعوت اسراف و رویزیاده از اجتناب و کردن مصرف الزم یاندازه به و اکتفا قناعت،

 در د،باش بیشتر تولیدش از آن مصرف که ایجامعه. درمیآورد پای از را جامعه گرایی،مصرف. دهند

 از و کنیم کم و تعدیل را خود مصرف کنیم عادت باید ما. خورد خواهد شکست مختلف میدانهای

 .بزنیم زیادیها

 و دکنن جمع را خانواده افراد کمکهای و دهند تشکیل خانوادگی اجتماعات جوانان

 ازینی اگر و برسانند فامیل و خانواده همان نادارهای و فقرا مصرف به اوّل درجه در

 .کنند رسیدگی دیگر فقرای به نبود،

 هجامع در فقر کردن کنریشه اسالمی، نظام عنوان به ما وظیفه. دارد وجود فقر ما جامعه در امروز

 سالمی،ا نظام عنوان به دولت، عنوان به ماست تکلیف این. باشد محرومیت جامعه در نباید. است

 کدام هر. است همه وظیفه این ؛(«3)رعیته عن مسئول کل کم و راع کل کم. »مردم آحاد عنوان به

 . کنیم کم را رویزیاده و اسراف و تجم ل نحوی به

 اقعیو معنای به بلکه ندادن، کار به تن و پروریتن روی از نه که هستند بسیاری هایخانواده 

 اینها به و - نیست هم مشکلی کار - کنید پیدا و شناسایی را اینها باید. مستمندند و محروم کلمه

 نمایید. کمک

کمک  ییاکه توان یدست کسان گذاردیکه نم یاز عوامل یکی. دیکن یدگیو فقرا رس هاهیبه همسا

 یجامعه بال یو تجم ل در جامعه است. برا ییگرامصرف یهیفقرا دراز شود، روح یاریدارند، به 

 شتریمصرف کردن، ب شتریشود و همه به ب ادیبه مصرف، روز به روز در آن ز لیاست که م یبزرگ

 یزندگ لیوسا یتازه برا زیمُد و هر چ یهاو دنبال نشانه دنیتر پوشتر خوردن، متنو عمتنو ع خوردن،
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 و از مصرف رودیها هدر مراه نیکه در ا ییشوند. چه ثروتها و پولها قیو تجم الت آن رفتن، تشو

 1!ماندیاز مردم است، بازم یخدا و رفع مشکالت جمع یکه موجب رضا ییشدن در جا
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 ای انقالبی و رسمی اسالمی، فریضه«قناعت»

. تاس کبیره گناه یک شاید و گناه یک و ارزش ضد یک اسالم نظر از انفاق عدم و ثروت جمع

 از لوو - دارد حق انسان بنابراین پس هست، مباح و جایز سرمایه با کار چون که نیست اینجور

 به و او ثروت به جامعه که حالی در دارد، نگه را آن و کند جمع را ثروتی - حالل و مشروع طرق

 این نکند؛ خرج خدا راه در و عمومی مصالح راه در را آن دارد، احتیاج او دارائی به و او امکانات

 .نیست چیزی چنین باشد، مباح و باشد جایز

 تحصیل و نکنید معامله گویند. نمیکرد خرج خدا راه در بایداست؛  اصل یک انفاق اسالم در

 د،انآورده دست به که را آنچه که ددهمی عادت را مردم اسالم. کنید خرج اما بکنید، نکنید، مال

 با وأمت ولو متوسط، و معمولی نیاز فشار، و عسرت با حاال نه متوسط، نیاز - زندگی نیاز قدر به

 و او ماادای کند، خرج و کند صرف خودش برای - روزی در گشایش و آسایش و رفاه مقداری

 را آن و درآورد را ثروت کسی اگر. بشود خرج جامعه عمومی مصالح راه در باید آید،می زیاد آنچه

 خوراک با گری،اشرافی با تجمل، با گوناگون، هایرویزیاده با بیخودی، خرجهای با اسراف، با

 داشت هنگ را آن یا کرد خرج را آن یهمه مسرفانه، منزل یا مرکب با مسرفانه، پوشاک با مسرفانه،

 اب اگر و است مذموم و منفور انفاق عدم است؛ منفور و مذموم اسالم نظر از این کرد، ثروت جمعِ و

 1.است حرام باشد، همراه ثروت جمع

 عذابب فبشّرهم اللّه سبیل فی ینفقونها ال و الفضّة و الذّهب یکنزون الّذین»

 (4)؛«الیم

 - ندکننمی انفاق را آن خدا راه در و نندکمی ذخیره نند،کمی گنج را نقره و طال که کسانی آن

 نندکمی نجگ را سرمایه را، ثروت را، پول که کسانی آن باشد؛ نداشته خصوصیتی نقره و طال شاید

 نآ کنند،نمی انفاق خدا راه در را آن هست، او به جامعه مبرم نیاز که حالی در و نندکمی ذخیره و

. «یمال بعذاب فبش رهم: »میفرماید وقت آن - باشد «الفض ة و الذ هب یکنزون» همین مشمول هم

 عذاب به را هاآن چرا؟ دیگر «الیم بعذاب فبش رهم» این نباشد، کبیره گناه اگر نباشد، گناه این اگر

 مه دردناک عذاب این که باشند الهی دردناک عذاب منتظر که بگو یعنی بده؛ مژده دردناکی
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 گردد،برنمی جنتای این آنها خود به فقط البته که باشد آنها سوء اعمال طبیعی نتایج دنیا در میتواند

 دوی ره احتماالً که باشد، اخروی عذاب است ممکن البته و. میگیرد را جامعه یهمه گریبان بلکه

 انفاق عمومی هایراه در مردم فقرای مردم، ضعفای بلکه مردم، از متوسطین ...هست هم اینها

. میرود داخ راه در انفاق سمت به دستشان کمتر انباشته ثروتهای و هاسرمایه صاحبان اما نند؛کمی

 نیست قبول قابل اسالمی دولت یک در و اسالمی یجامعه در و اسالم نظر در این

 همانیمی یک صرف آقا این که پولی آن با که بینیممی دارد، احتیاج جامعه که آنوقتی اما

 در یا هگنجین و صندوقچه توی خانه، توی یا ندکمی بیجا خرید یک صرف ند،کمی

 ار آن یا ندارد، هم نیازی آن به که حالی در ند،کمی نگهداری گوناگون بانکهای

 فروشهای و خرید از بعضی مانند جامعه برای مضر و نادرست معامالت در

 اگر که است پولی این ناباب، و بد هایگریمعامله ند،کمی مصرف فسادانگیز

 اینها وضع در کلی بشود، جنگ یجبهه در نظامی واحد فالن مصرف در صرف

 یپروژه فالن صرف چنانچه اگر یا. گذاشت خواهد اثر و کرد خواهد ایجاد تغییر

 از و کرد خواهند استفاده آن از مردم از عظیمی بخش بشود، کشور در عمرانی

 و کنند ثروت کنز اینها که کنیم قبول ودشمی چطور ما خب،. یافت خواهند رهائی فقر

 رد ثروتهائی چنین وجود با هم آنها و نکنند مصرف خدا راه در و دارند نگه را خودشان ثروتهای

 و مانندب باقی نابسامان و نامقبول شکل یک در امور یبقیه و جنگ وضع یا نابسامان وضع آن

. پروردگار مالی عذاب به بشوند داده بشارت افراد این بایستی واقعاً. نباشد «الیم بعذاب فبش رهم»

 و المیاس یجامعه این، اساس بر بلکه نیست، فقط اخالقی حکم یک این البته

 1بکنند. هم ریزیبرنامه بایستی مسلمان ملت و اسالمی دولت

 را جیولخر و اسراف و گراییتجمل رسم ما مردم میان در تا وشندکمی کسانی کهاین از جانباین

 مورا در ایران انقالبی و فداکار مردم کهاین از و متأسفم و نگران شدیداً کنند، شایع

 خدا به ببرند، یاد از را انقالبی قناعت و شوند داده سوق گراییمصرف به شخصی

 . برممی پناه
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 و وسعت از ناشی دردیبی روی از را مآبانهولخرج و غیرضرورهای زیادی و تجمالت که آنان

 بر ،دستیتنگ و سختی با کهآنان و ;آورند روی انفاق به و آیند خود به نددهمی انجام مالی توانایی

 .بکشند دست خسارتبار امر این از نندکمی تحمیل را چیزی چنین خود

 و ،شخصی امور در قناعت متوسط، قشرهای برای و رویمیانه ،متمکنین برای 

 و یانقالب ایفریضه ،عمومی وضع به دادن رونق و تولید و کار و تالش ،همهبرای

  .1است اسالمی رسمی
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 بدانند! موظّف را خود همه،

 لّلهما. جائع کلّ اشبع الّلهم. فقیر کلّ اغن الّلهم»: میگوییم رمضان ماه روزهای دعای در

 همه که است این برای نیست؛ خواندن برای فقط دعا این(«. 1)عریان کلّ اکس

 چهره از محرومیت غبار ستردن راه در مجاهدت و فقر با مبارزه برای را خود

 قرآن آیات در. است همگانی وظیفه یک مبارزه، این. بدانند موظّف مستضعفان و محرومان

 طعام علی الیحض  و. الیتیم یدع  ال ذی فذلک. بالد ین یکذ ب ال ذی أرایت: »انیمخومی

 محرومان و فقیران فقر مقابل در انسان که است این دین تکذیبِ هاینشانه از یکی(«. 2)المسکین

 تشنگی و گرسنگی طعم روزه، برکت به رمضان، ماه در. نکند مسئولیت احساس و باشد بیتفاوت

 احساس به را ما باید این. چشیدیم و کردیم درک را است انسان نفس اشتهای آنچه به نرسیدن و

 دوش بر و است خواسته مسلمانان یکایک از فقیر و فقر مهم  مسأله قبال در اسالم که مسئولیتی

 .کند نزدیک است، نهاده وظیفه آنان

 در عادالنه نظام و اجتماعی عدالت استقرار راه از ای،جامعه هر در اصولی شکل به فقر عالج البته

 حق   هک را ثروتی نتوانند دیگرانند، حقوق به اندازیدست اهل که کسانی تا است، جامعه محیط

 به هم مردم اما است؛ حکومتی و دولتی وظیفه یک این. کنند مصادره خود سود به است، همگان

 مد تانمی و بلندمد ت در فقط اجتماعی هایبرنامه اجرای. دارند دوش بر سنگینی وظیفه خود نوبه

 برسد مرث به اجتماعی هایبرنامه تا ماند منتظر شودنمی اما است؛ امکانپذیر بتدریج و

 ممرد خودِ وظیفه این. بود جامعه در گرسنگان فقر و محرومان محرومیت شاهد و

 .کنند تالش راه این در میتوانند که است کسانی همه و

 و مسلمان هایخانواده از ایخانواده هیچ یعنی مواسات. بدانند مواسات به موظ ف را خود باید همه

 و رفتن آنها سراغ به نگذاشتن؛ تنها خود مشکالت و محرومیتها و دردها با را محروم و میهنهم

 ستا انسانهایی همه برای جهانی وظیفه یک این امروز. کردن دراز آنها سوی به کمکرسانی دست

 یفهوظ یک کهاین بر عالوه مسلمانان، برای اما هستند؛ انسانی عاطفه و اخالق و وجدان دارای که

  .است دینی وظیفه یک است، عاطفی و اخالقی

 انیکس دست گذاردنمی که عواملی از یکی. کنید رسیدگی فقرا و هاهمسایه به

 رد تجمّل و گراییمصرف روحیه شود، دراز فقرا یاری به دارند، کمک توانایی که
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 آن در روزروزبه مصرف، به میل که است بزرگی بالی جامعه برای. است جامعه

 تنوّعترم خوردن، متنوّعتر خوردن، بیشتر کردن، مصرف بیشتر به همه و شود زیاد

 نآ تجمّالت و زندگی وسایل برای تازه چیز هر و مُد هاینشانه دنبال و پوشیدن

 رفمص از و میرود هدر راهها این در که پولهایی و ثروتها چه. شوند تشویق رفتن،

 باز است، مردم از جمعی مشکالت رفع و خدا رضای موجب که جایی در شدن

   1!میماند
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 جویی صحیح است ، همان صرفه«قناعت»
 اندهانش به دستشان کشورند؛ به متمکنین که است کسانی متوجه اول یدرجه در من خطاب

 درن،م محصوالت زندگی، امکانات غذایی، مواد گوشت، توانندمی کنند؛ خرج توانندمی و رسدمی

 ترهستهآ خرج نیست، دخلت چو. »کنند تهیه گرانقیمت ماشینهای و برقی وسایل اقسام و انواع

 هک وقتی. است مالک کشور دخل نیست؛ مالک شخصی دخل جااین دارم؛ دخل من نگو. «کن

 گفتیم مردم به وقت هر ما. کنند مالحظه باید ود،شمی کم درآمدش مقداری ملت یک

 اسراف و دننکمی گوش - هستند متوسط طبقات که - مردم اکثریت نکنید، اسراف

 ثروتمندان و متمکنین یعنی - کنند گوش باید که کسانی آن لیکن کنند؛نمی هم

. تاس بدهکار گوششان کمتر - آنهاست بین در هم اسراف موارد، از بسیاری که

 یتاهم - نکردن اسراف معنای به - قناعت یمساله به که است الزم. آنهاست به خطابم حاال من

 ننکرد اسراف حتی! ودشمی ریخته دور زاید غذایی مواد چقدر غذایی؛ مواد در نکردن اسراف. دهند

 بدون و ودشمی برده هاخانه به و ودشمی خریده الزم غیر دارویی مواد چقدر دارویی؛ مواد در

 با باید داخل در یا بیاورند، و بخرند خارج از باید را دارو خود یا و اولیه مواد! ماندمی باقی مصرف

 .1رودمی دست از و است مملکت یسرمایه و ثروت اینها. کنند درست زحمت

 چرا گویندب بعضی که نیست گدابازی معنای به جوییصرفه. دهید قرار خودتان شعار را جوییصرفه

. نکنند رویزیاده و اسراف ولی کنند، استفاده نه؛. کنند استفاده خدا نعمتهای از مردم گذاریدنمی

 عمتن و عمومی اموال تضییع مایه و ثروت نابرابر تقسیم و گریاشرافی الزمه جامعه، در اسراف

 هب - میگویند قناعت آن به اسالم در که همان - صحیح جویىِصرفه .است الهی

 و نکردن حرام را خدا مال نکردن، رویزیاده معنای به. نیست نخوردن معنای

 هک - را جوییصرفه و قناعت بخواهد ایجامعه اگر. است نکردن ضایع را الهی نعمت

 و اعیاجتم عدالت به کل ی شکل در که باشد متوج ه باید کند، عمل - است اسالمی دستور یک

  2...نندک کوشش باید همه و همه داد، ادامه را راه این بشود که این برای. شود پرداخته عدالت مسأله
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 دامِ تکیّف!

 خودمان یدوستانه شعارهای انقالب، شعارهای نه - انقالب پیروزی از قبل ما شعارهای از یکی

 مبارزه و کار و ردیمکمی فکر هم با بودیم، هم با که هاییمجموعه و رفاقتی یمجموعه در

 انقالب، که بعد! دنیا هایجلوه از بردن بهره کمتر و ساده زندگی بود؛ «زیستی ساده» - ردیمکمی

 .کنیم دنبال را مبنا همین و شعار همین روش، همین هم باز کردیم سعی شد، پیروز

 رزشا برایش حقیقتاً دنیوی، تعی نات که بود آدمی بود؛ معنا همین مظهر خودش ما بزرگوار امام 

 اصالً  ی،دنیو تکل فات و تعل قات تعی نات، که میدید بزرگوار و معنوی مرد آن در را این آدم. نداشت

 را یزندگ و نباشید دنیایی زندگی تکیّف دنبال شما خودنداشت ارزش خودش برای

 عین در اام داشت؛ را زندگیها ترینزاهدانه شخصاً ،(الس المعلیه) امیرالمؤمنین. بگذرانید ساده

 اداره را کشور و ردکمی جهاد رد،کمی جاری آب، چاه و آباد را مزرعه رد،کمی کار هم مرتب حال،

 .ردکمی سیاستمداری و سیاستگذاری رد،کمی ریاست را عظمت آن به حکومت رد،کمی

 رد و نیفتند زندگی تعیّنات و تکلّفات دام به که باشند مواظب باید همه 

 ادهد قرار متعال خدای که قدری به را دنیا زینت. نشوند غرق اینها و گریاشرافی

 .بخواهند کس همه برای است، مباح و

 یرادا فرزندان نه دارد، ایراد مال نه. ندارد ایرادی هیچ ،«الدنیا الحیوة زینة البنون و المال» البته 

 در را خود و اینها قراردادن هدف و کردن عمده اینها، در شدن غرق لیکن اینها؛ و مقام نه دارد،

 ما شود،ب اصالح اینها چنانچه. میزند آسیب که است کردن منحصر زندگی، تعی نات و تکی فات

  .1نباشد مشکلی شاءاهللان که امیدواریم
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 ممنوع! یتجمالت یزندگ ترویج

 هایرنامهب گذشته سال چند در سیما و صدا خوشبختانه. بزنید دامن فقیران با همدردی فضای به

 دلهای و ذهنها در را عدالت یدغدغه. است تقدیر درخور که داشته، زمینه این در خوبی بسیار

 هانتا تهیدست و فقیر جماعت به شود سعی البته. است خوب بسیار کار این بزنید؛ دامن مردم

 صورت هزمین این در که کارهایی از بعضی در میبینم من. نرود بین از آنها انسانىِ کرامت و نشود

 به ییههدی آیدمی که ییدختربچه یا پسربچه آن. ودشمی رعایت معنا این دقیق طوربه میگیرد،

 آن در و است لطیف و شیرین و خوب خیلی که ودشمی پخش او از حرفی د،دهمی صندوق فالن

 یزندگ فقرا، به رسیدگی و اجتماعی عدالت یدغدغه به زدن دامن کنار در منتها نیست؛ اهانت

. تاس تخریب خور در واقعاً زندگی این کنید؛ تخریب هم را بیهوده و پوچ تجمالتىِ و اشرافی

 ینقطه و شود تخریب باید بلکه شود؛ ترویج وجههیچبه نباید تجمالتی زندگی

 اهدخویم دلش نفر یک اگر کند؟ پیدا رواج گراییتجمل بیخود چرا .بیاید حساببه منفی

 حس و نفسعزت باید فقیر به ما که کنید توجه کنیم؟ ترویج را آن باید چرا ما باشد، متجمل

 باید ه،جامع زندگی کل در هرحالبه. بیاموزیم را فقیر به کمک باید غنی به و بدهیم مناعت

 میانه بایستی مراحل یهمه در .1نکنیم الگوسازی تجمالتی و اشرافی زندگی از

 نای که نکرد فراموش را فقیرانه و متواضعانه روش به گرایش و قناعت و روی

2.است اسالم نظر
 

 یتفادهاس مورد هایخانه غالباً که ودشمی ساخته سریالهایی و فیلمها اجتماعی عدالت یمقوله در ..

 آیا است؟ طوریاین ما مردم زندگی وضع واقعاً! است اشرافی و اعیانی فیلمها این هایشخصیت

 ؟دارد لزومی چه کار این ؟!نندکمی زندگی هاییخانه چنین در شوهر و زن یک یا جوان زوج یک

 االن الهایسری مثل آنها کیفیت هرچند د،شمی پخش سیما از که سریالهایی از بعضی قبل سالها
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 د؛بو معمولی یخانه یک در و متواضعانه آنها، در زندگی فضای لیکن - بود ترعقب - نبود

 .1.است خوب طوریآن
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 هاسترسانه یبه عهده یسازفرهنگ

 نای. شود مدیریت باید هم مصرف. است مصرف مدیریت مقاومتی، اقتصاد در هم مسئله یک

 باید چگونه حاال خب، .است کشور در مهمی یقضیه روی،زیاده و اسراف یقضیه

 اشسازیفرهنگ. است الزم هم عملی اقدام است، الزم هم سازیفرهنگ گرفت؟ را اسراف جلوی

 مهه از بیش و اول یدرجه در سیما و صدا هم زمینه، این در واقعاً. هاسترسانه یعهده به بیشتر

 مسلمانِ لتم یک ما. کنید سازیفرهنگ باید. دارند مسئولیت دیگر هایدستگاه هم دارد، مسئولیت

 ندگیمانز در متأسفانه ما و شده، منع اسراف اسالم در اینقدر هستیم، اسالمی مفاهیم به مندعالقه

 رسای زبان هنرمندان، 1.شود آغاز باید دولت خود از من نظر به هم عملیاتیاش بخش! اسرافیم اهل

 نندک مردم افکار تعالی صرف را الهی یعطیه این و گیرند کاربه اسالم و انقالب خدمت در را هنر

 انمی به آن تعالی حفظ با را هنر. سازند رها بیگانه فرهنگ زیانبار مظاهر با آمیزش از را هنر و

 خاص گروهی مخصوص و تجملی کاالی شکل از و کنند وارد آنان دل و ذهن در و برند مردم

 .2سازند خارج
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 بگیرید!را جدی « قناعت»

 نزنید الهی نعمتهای به دست که نیست این قناعت از منظورم. بگیرید جد ی را قناعت .. موضوع 

 د؛نکنی اسراف و رویزیاده دارید؛ نگه اندازه و حد  که است این مقصود. نشوید مندبهره آنها از و

 سانیک اسالمی، جمهوری در. نندکمی بسیاری متأسفانه که ننمایید؛ ضایع را الهی نعمتهای

 به. یمدار کم کهاین خاطر به نه. رسدنمی الهی نعمتهای به دستشان که هستند

 و حساببی را الهی نعمتهای که نددهمی حق خودشان به بسیاری کهاین خاطر

 نگه یحد هیچ نکنند؛ ایمالحظه هیچ کنند؛ مصرف بیاندازه کنند؛ مصرف کتاب

 بخط غذای چقدر! ودشمی ضایع نان چقدر. کنند ضایع را الهی نعمتهای حتّی و ندارند

 چقدر! دوشمی ریخته بیرون هاخانه از و ودشمی ضایع نشده مصرف میوه چقدر! ودشمی ضایع شده

 صندوقها و هاخانه در و ودشمی خریداری - الزم اندازه برابر چند - الزم اندازه از زیادتر لباس

 .است اسراف اینها! شود پوشیده مراسمی در بار یک کهاین برای میماند،

 و مال اسراف و باشد اسراف که آنجایی است؛ شرع خالف است؛ گناه است؛ حرام فعل اسراف،

 را کار ینا بگیرید تصمیم. است نعمت کردن تلف و تضییع گیرد، انجام الهی نعمتهای اسراف

 اما کنند؛ اسراف بخواهند که نرسد هم وسعشان شاید درآمد، کم هایخانواده البته. نکنید

 جمله نای من. نندکمی اسراف متأسفانه متوس ط، هایخانواده از بسیاری حت ی و پردرآمد هایخانواده

 وردم را سخن این عزیزمان، ملت که خواهشمندم و نمکمی پافشاری و تأکید برآن کردم، عرض را

 .1اشدب نکردن اسراف بر سعیشان و کنند باز حسابی آن برای دهند، اهمیت آن به دهند، قرار توج ه

 یاد نآ و این از که غلطی روشهای ما، سنتهای ما، عادتهای. مسئله این به کنیم اعتراف باید ما 

 جامعه در باید نسبتی یک. اسراف نحو به مصرف در رویزیاده به است داده سوق را ما ایم،گرفته

 جامعه ولیدت یعنی تولید؛ سود به ایشایسته نسبت یک باشد؛ داشته وجود مصرف و تولید میان

 آنچه ند؛ک استفاده کشور موجود تولید از جامعه. باشد داشته افزایش جامعه مصرف بر باید همیشه

 . شود کشور اعتالی صرف هست، زیادی که
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 اطرخ به این شده؛ تأکید اقتصادی امور در اسراف از پرهیز به راجع بارها قرآن یشریفه آیات در

 یاجامعه وقتی. میزند فرهنگی یلطمه هم میزند، اقتصادی یلطمه هم اسراف،. است همین

. ذاردمیگ منفی تأثیرهای او روی بر هم فرهنگی لحاظ از شد، اسراف بیماری دچار

 تصادیاق یمسئله یک فقط اسراف، از اجتناب و جوئیصرفه یمسئله بنابراین

 ورکش یآینده است؛ فرهنگی هم است، اجتماعی هم است، اقتصادی هم نیست؛

 .1ندکمی تهدید را

 الگوی ما. شود اصالح کشور و جامعه مصرف الگوی باید. کنیم اصالح را خودمان باید 

 . است غلط مصرفمان

  بخوریم؟ جوری چه

  بخوریم؟ چه

 بپوشیم؟ چه

 کأن ه را نای ود،شمی بازار وارد باالتر مدل یک اینکه مجرد به ایم؛گذاشته جیبمان توی همراه تلفن

 دچار آن به ما که است بازیایهوس چه این ؟!چرا بخریم؛ باید را جدید مدل آن و میاندازیم دور

 .2هستیم

 چه را رقب کرد، مصرف باید جور چه را آب ندانیم وقتی تا نکنیم، اصالح را مصرف الگوی وقتی تا

 را هااین تا کرد، مصرف باید جور چه را پول کرد، مصرف باید جور چه را نان کرد، مصرف باید جور

 ایدب. ماند خواهند باقی خود حال به ما مشکالت ندانیم، را مصرف هایراه نکنیم، مصرف درست

 .3کنیم دنبال را مصرف الگوی اصالح ما
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 اندمسئولین الگوی مردم

 به دستشان که کسانی و مردم بین در امروز ما.1ودشمی زیاد اسراف ما، کشور در! من عزیزان

 یمنکمی هم خطاب دارد؛ وجود اسراف موارد از خیلی در بینیم،می زیاد اسراف هم میرسد دهانشان

 یمجموعه2.«اَّلسِنَّتِکُم بِغَّیرِ  الناسِ دُعاةَّ کونوا» که است جاهایی یجمله از این لکن مردم، به

 اسراف: کنند توجه این به خودشان مدیریت تحت یمجموعه شئون در بایستی کشور مسئولین

 .باشد اسالمی مدبرانه، عاقالنه، حقیقتاً الگوی یک مصرف، الگوی نباشد؛

 سیاستهای کهآن از بعد. نندکمی القا بعضی گاهی جوراین بکشند؛ ریاضت که گوییمنمی مردم به ما

 ارندد اینها" که کردند شروع ایعده یک نشده، خشک آن مرکب هنوز شد، ابالغ مقاومتی اقتصاد

 عتقدیمم ما است؛ بعکس بلکه نیست، جوراین وجههیچبه نه، ؛"نندکمی دعوت ریاضت به را مردم

 خواهند داپی گشایش ضعیف طبقات شد، خواهد بهتر مردم وضع بشود، اعمال سیاستها این اگر که

 مصرف ؛نباشد وپاشریخت میگوییم ما[ بکشند] ریاضت گوییمنمی مردم به وجههیچبه ..ما.کرد

 .است دیگر حرف یک کردن مصرف بد است، حرف یک کردن

 زندگی، وسایل در اسراف دارو، در اسراف غذایی، مواد در اسراف نان، در اسراف آب، در اسراف ؛ 

 ؛ددهمی هدر را کشور یزنده منابع از مهمی بخش اینها، مانند و آرایش و تجمل وسایل در اسراف

 یرغ درست، و خوب مصرف بگیرد؛ قرار مالحظه مورد بایستی که است چیزهایی از یکی هم این

 .است کردن وپاشریخت و ریختن دور و کردن اسراف از

 یک اوقات گاهی .. 3ندکمی تعیین را مل ی اقتصاد سرنوشت پاشوریخت و رویزیاده و اسراف این

 کی به هم زائد شاید است؛ زائد ام ا است، حرام غیر که آنجایی حاال - بیجا بیخود، زیاد، خرجهای

 رفتهگ باید جلویش - است زائدی خرج ام ا نیست، حرام صراحت آن با باالخره ام ا باشد، حرام معنا

 4. کرد زیادی و بزرگ کارهای میتوان طریق این از میتوان؛ و. بشود

                                                           
 



 
 

45 

 رد که پاشوریخت و رویزیاده و اسراف این بدانند، اسرافند اهل که کسانی ..

 ند؛کمی تعیین را ملّی اقتصاد سرنوشت است، شده مذّمت همهاین اسالم

 نان، چه آب، چه شخصی، اموال وپاشریخت و رویزیاده و اسراف از اگرچنانچه

 ممراس یبقیّه در ها،عروسی در عقدها، در ها،مهمانی در زیادی تشریفاتی وسایل

  1...ندکمی کمک ملّی اقتصاد به بشود، پرهیز دیگر چیزهای یبقیّه چه و
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 یعنی توقف در حد کفایت «قناعت»

 الزم ردیگ داشت، آدم اگر و است فقیر و تهیدست آدمهای مال قناعت که نندکمی خیال بعضیها
 .کند توق ف انسان کفایت، حد در الزم، حد  در یعنی قناعت نه،. کند قناعت نیست
 1.نکشید خجالت قناعت از کنید، قناعت
 رام در مادی یمسابقه دام در را خودتان. نشوید چشمی هم و چشم و تشریفات و تجم الت اسیر

 و زرق ظواهرِ این. شودنمی کامیاب و خوشبخت مسابقه، این در کس هیچ. نیندازید زندگی

 لشادد نه ند،کمی خوشبخت نه را انسان کدام هیچ اینها شخصی، زندگی دارِبرق

 حسرت در. اهدخومی را بیشتری چیز باز آید،می گیرش چه هر انسان اصالً .ندکمی راضی و

 زندگی همان به. ـ الکفاف و العفاف ـ هست مقدس شرع در. است بهتری چیز یک

 یشپ جور این. نباشد عسرت در و نباشد کسی محتاج انسان و گذراند بشود که

 2.ببرید

 زندگیشان توانندب و نباشد کسی محتاج یعنی کفاف نند؟باکمی اشتباه هم با چرا بعضیها را تا دو این

 زیاد رآمدِد با زندگی ال ا و باشند داشته باید هم دلخوشی. کس هیچ به احتیاج بدون کنند، اداره را

 دلخوشی آورد،نمی راحتی اصالً اینها. نیست خوب که تشریفات و زیاد مخارج و

 3.آوردنمی

 سانان اگر ود،شمی انسان خود ناراحتی موجب و معیشت تنگی موجب باال، و زیاد ماد یِ توق عات

 نه. بود خواهد سعادت یمایه این دهد، قرار کمی توقّع زندگی از را خودش توقّع

  4.خوبست هم انسان دنیای برای که است، خوب انسان آخرت برای فقط
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 ، ریاضت نیست!«قناعت»

 داریمن این به احتیاجی ما بحمدالل َّه. کنمنمی دعوت «ریاضت» به را ایران ملت بنده! من عزیزان

! ادب دور مردم این زندگی از ریاضت، آلودغم فضای. کنیم دعوت ریاضت، به را خودمان ملت که

 عاقل انسان قناعت سرافرازانه، قناعت نم؛کمی دعوت «قناعت» به را مردم من

 روال و زندگی و ندکمی تأمین قناعت با را خود آینده داندمی که خردمندی و

 را صحیح یرتداب بتوانند که ندکمی کمک مسئولین به و تسهیل را کشور اقتصادی

 پرهیز رویزیاده و اسراف از جدّاً عزیز ملت .. .کنند اِعمال مملکت اداره کار در

 و مهم دنق مصالح بلکه - دورنگر و ملی و بزرگ مصالح ملت، یک عنوان به نداریم حق ما. کنند

 در بندوباریبی و اسراف به را ما که - خودمان شخصی هایخواسته خاطر به را خود - کنونی

 .بگیرند جد ی را جوییصرفه مسأله باید همه. بگیریم ندیده را آنها و کنیم فدا - شاندکمی مصرف

 راههای یبایست جوییصرفه بر عالوه دولت،. بکند باید هم ملت کند؛ جوییصرفه باید هم دولت. 

 شدهن سپری سال، او ل ماههای تا - است نگذشته وقت تا. دهد تعلیم مردم به هم را جوییصرفه

 بنزین نان، ،آب در - بکنند توانندمی مردم که را جوییهاییصرفه انواع از فهرستی بایستی - است

 تنف و کشور هایسرمایه از مجبوریم آنها صرف برای که چیزهایی همه و گوناگون مصارف در و

 سعی جد اً هم مردم دهند؛ نشان و تعلیم مردم به را آنها در جوییصرفه راههای و - کنیم مصرف

 .1نمایند جوییصرفه که کنند
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 ...لغزیدند که آنها

 در عمقت عدم از بود ناشی دیدیم، ما که را مواردش از خیلی لغزید، پایشان که کسانی! من عزیزان

 دلشان در اما بود زبانشان بر بود، احساساتی بود، شعارهایی بود، شعائری اسالمی؛ معارف و دین امر

 ودند،ب هم پُرشوری و داغ و تند خیلی هایآدم که دیدیم را کسانی ما گذشته در لذا. نداشت عمق

 با من- بودند کسانی انقالب اول هایسال. شد عوض هااین وضع درجه صدوهشتاد بعد

 راحت را بهشتی شهید مثل افرادی که -نیست کلیات یعنی ناسم؛شمی را هایشآدم خصوصیات،

 ذشتگ از بعد. ردندکمی نفی امام، راه از و انقالب از درستش فهم و بودن انقالبی نظر از صریح و

 هایدمآ که هاآن از بعضی! کردند انکار را نظام و انقالب مبانی که شد چنانآن هااین مشی مدتی،

 ترشانانصافبی هایآدم. کردند انکار مزوراً  و ملتویاً شانبعضی و صریحاً بودند، تریانصاف با

 این خاطربه این. نیست طوراین باطنشان اما نندکمی تظاهر هم ایمعانی یک به که هستند هااین

 و دنیاطلبی و شهوات هم عامل یک است؛ عوامل از یکی این البته. نداشتند عمق هااین که بود

  1..... ندکمی منحرف دارند، عمق که هم را کسانی که هاستاین امثال

 برای یوقت سجادیه، یصحیفه دعای در( الص الةوالس المعلیه) سجاد امام. بترسید هالغزشگاه از ..

! دایاخ که است این نند،کمی تکیه آن روی که چیزهایی یجمله از نند،کمی دعا اسالم سربازان

 ول،پ و مال. بگیر اینها دل از را - انگیزفتنه مال - «الفتون المال» به یعالقه و محبت و یاد

 که یمدید تاریخ در را درشتی آدمهای ما. میلغزاند را خیلیها و است انگیزفتنه و خطرناک خیلی

 این اسم س،مقد شرع در. باشید مراقب باید خیلی بنابراین لغزید؛ رسید، جااین به پایشان وقتی

 مینه معنایش شده، توصیه تقوا به همه این آخر تا اول از قرآن در کهاین. تقوا چیست؟ مراقبت

 هخان آدمی بفرمایید فرض ..مثالً. است خواهزیاده انسان، نفس. است خود از مواظبت و مراقبت

 .2... اهدخومی امتیاز باز دارد، امتیاز اهد؛خومی خانه باز دارد،
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 دعا

 قرار خودت مرضی و مقبول و خودت راه در و خودت برای شنیدیم، و گفتیم را آنچه! پروردگارا

 1بده؛

 2بفرما؛ کارگر و مؤثر ما دل در را آنها

 و مؤمنان به که آنچه به خود، وعده به خود، لطف به خود، کمک به خود، فضل به را ما! پروردگارا

 .3بگردان نزدیکتر روزروزبه ای،فرموده وعده صالحان و محسنان

 ما و مرگ .بده قرار ود،شمی گفته اسالم و دین سرباز آنها به که کسانی جمله از را ما! پروردگارا

 4.بده قرار خودت راه در را ما زندگی و

 به رسیدگی و مواسات منافع و گراییمصرف و اسراف ضررهای محم د آل و محم د به! پروردگارا

 .5رماف موف ق کار این به را آنها و بکن روشن ما جامعه افراد یکایک برای را مستمندان و محرومان

 6.کن یاری اساسی و بزرگ وظیفه این دادن انجام در را ما! پروردگارا

برکاته و رحمةاللَّه و علیکم والسّالم  

 

                                                           
 






