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1. ساده زیستی دولتمردان از منظر عقل
یکی از مسـائل اساسـی در بحث کارگزاران و صاحب منصبان دولتی، مسـئله ی 
سـطح معیشـت آنان اسـت؛ یعنی دولتمردان از حیث امکانات و رفاه و بهره وری 
از مواهـب دنیـوی، در چه سـطحی باید باشـند؟ اگـر طبقات جامعـه را از جهت 
زندگـی مـادی به چهار طبقـه ی عالی، خوب، متوسـط و ضعیف تقسـیم کنیم، 
سـطح زندگـی مطلـوب دولتمردان چیسـت؟ آیـا آنهـا می توانند ماننـد طبقه ی 
مرفـه زندگـی کننـد؟ آیـا می توانند در سـطح طبقه ی خـوب یا متوسـط جامعه 
امکانـات مـادی بـرای خـود در نظـر بگیرنـد یـا باید در سـطح طبقـات ضعیف 

زندگـی کنند؟
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش باید گفـت جوامع بـه دو دسـته ی خـواص و توده ها 
تقسـیم می شـوند و همـواره توده هـا تحـت تأثیـر مواضـع و روش هـا و سـبک 
زندگـی خـواص هسـتند؛ یعنـی خـواص را الگـو قـرار داده، سـعی می کننـد 

موضع گیری هـا و روش زندگی شـان را بـه خـواص نزدیـک کننـد.
خـواص کسـانی هسـتند کـه به علـت بهره منـدی از امتیـازات اکتسـابی یـا 
خـدادادی، در جامعـه نفـوذ دارنـد و مـورد توجـه توده ها قـرار می گیرنـد. آنها در 
تمـام اصنـاف ممکـن اسـت وجود داشـته باشـند؛ یکـی از اصناف خـواص که 

ساده زیستی، پيشانی نظام اسالمی



7676

بسـیار مـورد توجـه هسـتند و الگـوی تـوده محسـوب می شـوند، دولتمـردان 
می باشـند؛  به طـوری کـه روش زندگی آنها به سـرعت در جامعه معیـار و ارزش 
می شـود؛  چنان کـه فرموده اند: النّـاسُ عَلی دیـنِ مُلُوکِهِم؛2 »مـردم طبق مرام 

می گرایند«. پادشاهانشـان 
از سـوی دیگـر، یکـی از امـور مهمـی کـه موجب انسـجام اجتماعـی و پیوند 
دولت و ملت می شـود، همسـانی سـطح زندگی مسـئوالن و مردم است، یعنی 
هرقدر ملت احسـاس کند دولتمردانشـان مانند آنان زندگی می کنند، احسـاس 
نزدیکـی بیشـتری بـا آنها می کنـد. این حقیقـت، یک امـر وجدانـی و فطری 

است.
بـا ایـن دو مقدمـه بایـد گفت با توجـه به زیان های عقلی و شـرعی اشـرافیت 
)زندگـی همـراه با اسـراف و تجمل گرایـی و ثروت اندوزی(، اگر سـطح زندگی 

مسـئوالن دولتی در سـطح عالی باشـد، امری ناپسـند و نادرسـت است.
بـا توجـه بـه ایـن مقدمات، هرقـدر سـطح زندگی مـادی مسـئوالن دولتی به 
سـطح زندگی قشـر محـروم و متوسـط و فقیر جامعـه نزدیک تر باشـد، جامعه 
بـه خیـر و صـالح نزدیک تـر می شـود؛ زیـرا در ایـن صـورت، فقـرا با تأسـی 
بـه دولتمـردان، بـر محرومیـت مـادی خـود صبـر می کننـد و وقتـی می بینند 
مسـئوالن جامعـه مانند فقـرا زندگی می کنند، آسـتانه ی تحمـل محرومیت ها 
بـرای آنها بـاال می رود و پیوند دولـت با محرومان تقویت می شـود؛ و ازآنجاکه 
محرومان مددکار بسـیار خوب و کم توقعی هسـتند، قدرت ملـی و توان جامعه 

بـرای مبـارزه با مشـکالت و حرکـت رو بـه تعالی، افزایـش می یابد.
کـه  می شـود  باعـث  دولتمـردان  پاییـن  زندگـی  سـطح  دیگـر،  سـوی  از 
 ثروت انـدوزی و تجمل گرایی و اسـراف در جامعه ارزش نشـود؛ زیرا ثروتمندان 
و طبقـات باالتـر از طبقـه ی ضعیـف وقتی می بیننـد دولتمردانشـان حرص و 
ولـع تکاثـر و تجمـل و اسـراف ندارند و به مـال و منال تفاخـر نمی کنند، برای 
کسـب مـال افزون تـر و تجمل بیشـتر، دسـت بـه طغیانگـری نمی زننـد و به 

ثـروت خویـش فخـر نمی کنند.
در مقابـل، اگر سـطح زندگی مـادی دولتمردان به طبقات باال و قشـر برخوردار 
جامعـه نزدیـک شـود، دو پیامد منفـی دارد: نخسـت آنکه ثـروت و برخورداری 
در جامعـه ارزش می شـود و نـداری و فقـر و محرومیـت، بدبختـی و ضدارزش 
جلـوه می کنـد. درنتیجـه انسـان های محـروم احسـاس پسـتی و کهتـری 
می کننـد و برخـی از آنهـا بـا رنـج نـداری، روزگار بسـیار تلخـی را می گذرانند 
و برخـی دیگـر سـعی می کنند ولـو از طریـق خالف قانـون و شـرع، درآمدی 
بـرای خـود به دسـت آورنـد؛ دوم آنکـه وقتـی طبقـات محـروم، فقر خـود را با 
رفاه و عیش و نوش دولتمردانشـان مقایسـه می کنند، کینه ی مسـئوالن را به 
دل می گیرنـد و پیوندشـان بـا آنهـا قطع می شـود و انسـجام اجتماعـی از بین 
مـی رود. مسـئوالن نیـز به دلیـل درک نکـردن درد طبقات محـروم نمی توانند 

بـرای رفـع محرومیت های آنـان گامـی بردارند.
ا از ایـن رو در معـارف اسـالمی بـه رهبـران و دولتمردان اسـالمی توصیه شـده 
اسـت سـطح زندگی مادی خویـش را در حد طبقات محروم جامعـه قرار دهند؛ 
لکـن شـواهد دینی  درباره ی ساده زیسـتی رهبـران و دولتمردان اسـالمی انواع 
گوناگونـی دارد؛ برخـی از شـواهد، توصیه هـای عـام بـه زهـد و دنیاگریـزی و 
ساده زیسـتی دارد کـه شـامل دولتمـردان نیـز می شـود، ولـی برخـی دیگـر از 
شـواهد دینـی به طـور خـاص حاکمـان و دولتمـردان اسـالمی را موظـف بـه 
ساده زیسـتی می دانـد. در ایـن نوشـتار، تنها به شـواهد خاص دال بـر ضرورت 

ساده زیسـتی دولتمـردان اسـالمی می پردازیم.

2.  ساده زیستی حاکمان از منظر شرع
روایاتـی کـه  در زمینه ی ساده زیسـتی مسـئوالن دولت اسـالمی به طور خاص 
وارد شـده اسـت، بـه چنـد دسـته تقسـیم می شـود. برخـی از آنهـا ضـرورت 
ساده زیسـتی را در ظاهـر فقـط در مورد شـخص خاِص بیـان می کند؛ چنان که 

 امیـر مؤمنـان می فرمود:
»اّن اهلل َجَعلنی اماماً لخلقه َفَفَرَض َعلیَّ التقدیر فی نَفسـی وَمطَعمی َوَمشـَربی  
وَمَلبَسـی کَضُعَفـاء النـاسِ، کَی یقتَـدی الفَقیرُ بِفَقـری واَل یطغِی الغنـی غِناهُ؛3 
خداونـد مـرا پیشـوای خلـق خویش قـرار داد. ازاین رو سـخت گیری بـر من را، 
در خـودم، غذایـم و نوشـیدنی ام الزم کـردـ  تا مانند ضعیفان مردم باشـمـ  که 
فقیـر بـه فقر من اقتدا کند و بی نیـازِی ثروتمند، وی را به سرکشـی وادار نکند.
از ظاهـر عبـارت »َفـَرَض َعلَـی« چنیـن به نظـر می رسـد کـه ایـن وجـوب، 
مختـص شـخص امـام علـی بـوده، ولی بـا توجـه به اینکـه ابتـدا حضرت 
فرمـوده اّن اهلل َجَعلنـی امامـاً لخلقـه، و بعـد با »فـاء« نتیجه و تفریـع، وجوب 
سـخت گیری در زندگـی را از نتایـج امامـت بـر مردم دانسـته، به نظر می رسـد 
کـه ایـن حکـم، خاص امام علی نیسـت و شـامل همه ی کسـانی می شـود 
کـه امامت جامعه ی اسـالمی را بر عهده می گیرند؛ چنان کـه در برخی روایات، 

ساده زیسـتی وظیفـه ی همـه ی امامان عادل شـمرده شـده اسـت.
مقصود از »فی نفسـی« در عبارت َفَفَرَض َعلیَّ التقدیر فی نَفسـی، این اسـت 
که در امور مربوط به کسـب معاش و اداره ی مملکت و مانند آن، اهل امسـاک 
و سـخت گیری بـر خود باشـد؛ مانند متکبران و مترفانی نباشـد کـه برای اکثر 
کارهایشـان خدمتگزارانـی به خدمـت می گیرنـد؛ و کضعفاء النـاس، یعنی امام 
بایـد ماننـد کسـانی زندگی کنـد کـه از نظر اقتصـادی ضعیف هسـتند و مال 

ندارند.
وَکـی یقَتـدی الَفقیـُر بَِفقـری یعنـی تا فقـرا به سـبک زندگی فقیرانـه ی من 
اقتـدا کننـد، یـا کنایـه از ایـن اسـت کـه فقـرا به فقـر رضایـت دهنـد و آن را 

کنند.4 تحمـل 
وَوال یطِغـی الغنـی ِغنـاُه نیـز یعنـی تـا ثروتمنـدان بـا دیـدن سـبک زندگـی 

فقیرانـه ی مـن بـه خـود مغـرور نشـوند و دسـت بـه طغیـان نزننـد.
حاصـل آنکـه فقیـر وقتـی به زندگـی سـاده ی امامش بنگـرد، بـه محرومیت 
مالـی خـود تـن داده، به نـداری راضـی می ماند؛ ثروتمنـد نیز وقتـی فقیری را 
ببینـد، بـه ثروتـش نمی نازد؛ زیـرا می دانـد اگر ثـروت تحفه ی خواسـتنی بود، 
امـام و حاکـم جامعـه که دسـتش بـرای  ثروت اندوزی باز اسـت، بدان سـبقت 

می جسـت.
برخـی دیگـر از روایـات، حاکـی از ایـن اسـت کـه ساده زیسـتی، خـاص یک 
حاکـم خاص معصوم نیسـت و شـامل همه ی امامان و حاکمـان اهل عدالت و 
حـق می شـود؛ چنان کـه در زمان حضرت علـی عاصم بن زیاد لباس پشـمی 
و زبر و خشـن می پوشـید و از پوشـیدن لبـاس نرم  و لطیف خـودداری می کرد. 

بـرادرش، ربیع بن زیـاد از وی نـزد حضرت علی شـکایت کرد.
امیـر مؤمنـان دسـتور داد عاصـم را حاضـر کردنـد و با حالت خشـم به وی 
فرمـود: »آیـا از خانـواده ات حیا نکـرده ای؟ چرا بـه فرزندانت ترحم نکـرده ای؟ 
آیـا می پنـداری خداونـد خوبی هـا را بـر تو حـالل کرده اسـت، ولی اسـتفاده از 

آن را برایـت نمی پسـندد؟«
عاصـم بـه آن حضرت عرض کـرد: »ای امیر مؤمنان، پس چرا شـما به غذای 

خشـک و نامرغوب، و لباس زبر و خشـن بسنده کرده ای؟«
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امام فرمود:
ُروا  ـِة الَعـدِل أَن یَقـدِّ  إِنَّ اهللَ َعـزَّ َوَجـلَّ َفـَرَض َعلَـی أَئِمَّ
اسِ کَیال یتَبَیغَ  بِالفَقِیرِ فَقـرُه؛5  خداوند  أَنفُسَـهُم بِضَعَفَةِ النَـّ
بـر پیشـوایان عدالـت، واجـب کرده اسـت زندگی خـود را 
ماننـد ضعیف تریـِن مردم  سـازند تـا فقر و  تنگ دسـتی به 

فقیـران فشـار نیـاورد و سـبب هالکت آنان نگـردد.6
در ایـن حدیـث شـریف، أَئَِمـة الَعـدِل عنوان عام اسـت و 
ماننـد اّن اهللَ َجَعلَنِـی اِمامـاً لَِخلِقه نیسـت کـه موهم این 
معنا باشـد کـه این حدیـث، مخصوص امامـان معصومی 
اسـت که از سـوی خداوند متعال به اسـم بـرای حاکمیت 
و امامـت جامعـه نصـب شـده اند، بلکـه شـامل همـه ی 
امامـان و حاکمـان عـادل می شـود؛ چه معصوم باشـند و 
چه نباشـند؛ چه به اسـم از سـوی خداوند متعال به امامت 

نصـب شـده باشـند، و چه بـه وصف.
ایـن حدیـث می نویسـد: در  ابن ابی الحدیـد در توضیـح 
ُروا أنُفَسـُهم بَِضَعَفـِة النَّاِس، »َضَعف« جمع  عبارت أن یَقدِّ
ضعیف اسـت؛ یعنی سـبک زندگی و سـطح معیشت خود 
م« نیز به معنای  را شـبیه طبقه ی ضعیف  کنـد. »تََبیَغ الـدَّ
هیجـان و فشـار خون اسـت. بنابراین »یَتَبیـَغ«، در اصل، 

»یبَتِغـی« بوده که قلب  شـده اسـت.7
»َفـَرَض« بـه معنـای واجـب بودن اسـت؛ یعنـی »واجب 
اسـت بـر پیشـوای عدالت که خـود را در لبـاس و خوراک 
ماننـد ضعیفـان مردم سـازد تـا فقرا هـالک نشـوند؛ زیرا 
وقتـی آنـان پیشـوای خـود را بـا آن وضعیـت و آن  غـذا 
چشـم  دنیـا  لذت هـای  از  می تواننـد  به راحتـی  دیدنـد، 

بپوشند«.8
ولـی بر همه ی مؤمنـان چنین زهد و ساده زیسـتی واجب 
نیسـت؛ زیرا حضرت علـی در این ماجـرا عاصم بن زیاد 
را از تأسـی بـه زهـد و ساده زیسـتی خـودش منع کـرده و 
فرمـوده این سـبک زندگـی بر امامان عـدل و حق، واجب 

است.
مؤیـد دیگـر ضـرورت ساده زیسـتی حاکمـان جامعـه ی 
اسـالمی، داسـتانی اسـت کـه احنف بن قیـس از سـبک 
زندگـی  امیـر مؤمنـان نـزد معاویـه نقـل کـرده اسـت. 
احنف بن قیـس گویـد: بـر معاویـه وارد شـدم. وی چنـد 
نـوع غـذای تـرش و شـیرین حاضـر کـرد؛ به طـوری  که 
سـبب  شـگفتی بسـیار مـن شـد. آن گاه گفـت: غـذای 
مخصـوص را بیاوریـد! غـذای ناشـناخته ای آوردنـد. یدم: 
ایـن چیسـت؟ معاویه پاسـخ داد: سـنگدان مرغابی اسـت 
کـه از مغـز سـر و روغن پسـته پـر گردیده و شـکر نیز به 
آن افزوده شـده اسـت! احنف می گوید: با مشـاهده ی این 
منظـره گریسـتم! معاویـه علت گریـه ام را پرسـید. گفتم: 
آفریـن بـر علی بن ابی طالـب! آن چنـان بـه نفـس خویش 
خدمـت کـرد کـه  هیچ کسـ  نه تـو و نه غیر تـو ـ به خود 
خدمـت نمی کنـد! وقتـی معاویـه از چگونگی آن پرسـید، 

گفتـم: شـبی هنـگام افطار بـه خدمتش شـرفیاب شـدم. به 
مـن فرمود: برخیز با حسـن و حسـین شـام  بخـور؛ و خود به 
نماز ایسـتاد. آن گاه دسـتور داد کیسـه ی سـربه ُمهری آوردند. 
از میـان آن مقـداری  جـِو آردشـده بیرون آورد. عـرض کردم: 
ای امیـر مؤمنـان، من تـو را بخیل نمی دانسـتم! چرا کیسـه  
را مهـر می زنـی؟ امـام  فرمـود: ایـن کار مـن از روی بخل 
نیسـت، بلکـه از آن بیـم دارم کـه حسـن و حسـین آن را به 

روغـن آغشـته کنند! گفتـم: آیا حـرام اسـت؟ فرمود:
»ال ولکـن َعلـی أئمة الحقِّ أَن َیتأَُسـوا بِاَضَعِف َرعیتِهم حاال 
ِفـی اأَلکِل َواللبـاِس وال َیَتَمیَّـُزوَن َعلَیِهم بَِشـی ء ال َیقِدُروَن 
َعلَیـِه لَِیراُهـم الفقیـُر َفَیرضـی َعـِن اهللِ تَعالـی بِمـا ُهـو فیه 
وَیَراهُـم الغَنِـیُ فَیَزدَادَ شُـکرا وَتَواضُعا؛9 نه، ولی بر پیشـوایان 
حـق،  الزم اسـت در خـوراک و پوشـاک از ضعیف ترین مردم 
الگـو بگیرنـد و هیچ گونـه امتیـازی کـه  مـردم قـدرت بر آن 
ندارنـد، بر آنان نداشـته باشـند، تـا فقیـران وی را بنگرند و از 
وضعیتـی کـه در آن  هسـتند، خشـنود گردند و بی نیـازان به 
وی نـگاه کننـد و بر مراتـب سپاسـگزاری و فروتنی  خویش 

 بیفزایند.
بنابرایـن از احادیـث فـوق اسـتفاده می شـود کـه بـر رهبـر، 
حاکـم و پیشـوای  مسـلمانان، به عنـوان امـام حـق، واجـب 
اسـت سـطح زندگی خود را در خوراک  و پوشـاک، با سـطح 
زندگی پایین ترین و فقیرتریـن مردم زمان  خویش  هماهنگ 
و هم سـطح سـازند و ایـن یـک حکـم اخالقی  و اسـتحبابی 
؛ »بـر من واجب  نیسـت؛ چراکـه عباراتی مانند فَفـَرَض َعلَیَّ
کـرد«؛ َفَرَض َعلـی أئِّمة الَعدل؛ »بر پیشـوایان عدالت واجب 
کـرد«؛ َعلَی أئِّمـة الَحّق؛ »بر پیشـوایان حق الزم اسـت«، یا 
َوااِّل َفالنـار؛ »در غیـر ایـن صورت  آتش اسـت«، که در برخی 

روایـات آمده اسـت، بر حکـم وجوبی داللـت دارد.
پیش تـر گذشـت کـه ایـن حکـم، اختصاص بـه پیشـوایان 
معصـوم ندارد و شـامل  همه ی زمامـداران و حاکمان عادل و 
حق مـدار می گـردد. از اینکـه بگذریم، می تـوان گفت وجوب 
ساده زیسـتی بـرای حاکمـان غیرعـادل و کافر نیـز به عنوان 
وظیفـه ای که فـردا از آن بازخواسـت می شـوند، وجـود دارد؛ 
ولـی بنابـر قـول اختصـاص خطابـات شـرعی بـه مؤمنـان، 
ازآنجاکـه آنهـا به عدالت و حـق پایبند نیسـتند، بیان وظیفه 
برایشـان تأثیری نـدارد؛ لذا مخاطب روایات فوق نیسـتند، نه 

اینکه وظیفه از آنها برداشـته شـده اسـت.
اوصافـی چـون »امـام عـدل« و »امام حق« نشـان دهنده ی 
علیـت داشـتن این اوصـاف برای ساده زیسـتی اسـت؛ یعنی 
تجمل گرایـی و  ثروت انـدوزی و غرق تنعم شـدن حاکمان و 
بـی دردی در قبال محرومیت محرومان، بـا عدالت محوری و 

حق مداری سـازگار نیست.
ا ایـن اوصـاف می تـوان گفت حکم مذکـور بـرای ولّی فقیه 
در عصـر غیبت نیز سـاری و جاری اسـت؛ زیرا ولـّی فقیه در 
عصـر غیبت جانشـین امام معصـوم غایب اسـت و اختیارات 
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امامـان معصـوم را در عرصـه ی مدیریـت جامعـه دارد. درنتیجـه تکالیـف و 
وظایـف امـام را در حـد طاقتش بـر عهـده دارد؛ چه اینکه نمی تـوان پذیرفت 
کـه ولـّی فقیه در زمـان  غیبت از اختیارات پیشـوایان معصوم برخوردار باشـد، 

ولی   مسـئولیت های آنان را نداشـته باشـد.

3.  ساده زیستی سایر کارگزاران
همان گونـه کـه گذشـت، شـواهد فـوق نشـان می دهـد ساده زیسـتی بـرای 
حاکـم و پیشـوای جامعـه ی اسـالمی، چـه معصوم باشـد و چـه غیرمعصوم، 
امـری واجـب و ضـروری اسـت. اکنون پرسـش این اسـت که آیـا این حکم، 
به شـخصیت اول حکومت اسـالمی اختصاص دارد یا شـامل دیگر کارگزاران 
و دولتمـردان نیـز می شـود؟ آیا سـایر دولتمـردان و کارگزاران نظام اسـالمی، 
ماننـد آحـاد مـردم و مثل عاصم بن زیاد هسـتند و وظیفه ندارند سـبک زندگی 
خـود را ماننـد طبقـات محـروم جامعـه قـرار دهنـد یـا آنهـا نیـز بـر حسـب 

جایگاهشـان بایـد ساده زیسـتی را برگزینند؟
دالیـل و مؤیـدات متعـددی حاکـی از این اسـت کـه وجوب ساده زیسـتی در 
حکومـت اسـالمی، منحصر به حاکم جامعه نیسـت، بلکه سـایر کارگـزاران و 
دولتمـردان، مخصوصاً صاحب منصبـان مهم را  دربر می گیـرد؛ مهم ترین آنها 

 عبارت انـد از:
أ. اگـر بـر اسـاس علـت حکم کـه در ذیل روایات گذشـته بدانها اشـاره شـد، 
بخواهیـم بـه این پرسـش پاسـخ دهیم، باید گفـت همان علـت و مناطی که 
بـرای وجـوب و ضرورت ساده زیسـتی رهبران جامعه ی اسـالمی وجـود دارد، 
بـرای مراتـب پایین تـر از رهبـران و حاکمان وجـود دارد؛ چراکه علت تشـریع 
ایـن حکـم، تسـکین آالم روحـیِ   تهی دسـتان و تحمل پذیر کـردن وضعیت 
سـخت زندگـی برای آنها و جلوگیـری از غرور و تکبر و سرکشـی ثروتمندان 
اسـت و پیداسـت تنهـا بـا ساده زیسـتی حاکمـان، بـدون ساده زیسـتی سـایر 
دولتمردان اسـالمی، آالم روحی مسـتمندان و رنج فقرا تسـکین نمی یابد. لذا 
سـایر دولتمـردان نیـز باید با سـبک زندگی فقیرانـه ی خود با فقـرا همدردی 
کننـد تـا تحمـل محرومیت ها برای فقرا آسـان گـردد و ثروتمنـدان به ثروت 

خود مغرور نشـوند.
بـه دیگر سـخن، تنها با زهـد و ساده زیسـتی حاکم، آالم محرومان تسـکین، 
و حـرص و ولـع و غـرور ثروتمنـدان و ارزش ثروت کاهش نمی یابـد و زهد و 
دنیاگریزی و سـایر  ارزش های معنوی اسـالم در جامعه حاکم نمی شـود؛ بلکه 
الزم اسـت میان  سـطح زندگانی رهبر و پیشوای  مسـلمانان با سایر کارگزاران 
 سـنخیت و همخوانی وجود داشـته باشـد؛ به طـوری که  بتوان آنـان  را کارگزار 
 ،آن حاکـم و آن شـیوه ی حکومـت به شـمار آورد. آیـا اگـر حضـرت  علـی
بـا آن دنیاگریـزی و ساده زیسـتی حکومـت کنـد، ولـی به کارگـزاران خویش 
اجـازه دهـد ماننـد معاویـه  زندگـی  کننـد، می تـوان انتظـار داشـت توده های 
مـردم مسـتضعف، سـختی های زندگی مـادی را تحمـل کنند؟! پیداسـت در 
چنیـن شـرایطی توده هـای محروم، بریـز و بپاش هـای دولتمـردان را تحمل 
نخواهنـد کـرد و ثروتمندان می گویند اگر ثروت ارزش نیسـت، چرا دولتمردان 
حکومـت علـوی به دنیـا چنـگ زده، روزبـه روز بر اموالشـان می افزاینـد و در 

انباشـت افزون تـر ثـروت و تجمل گرایـی بـر هم سـبقت می گیرند؟!
لـذا امیـر مؤمنـان  در دوران حکومتـش وقتـی مطلـع می شـد یکـی از 
دولتمردانـش از ساده زیسـتی فاصلـه گرفتـه اسـت، او را توبیـخ، و از آنهـا 
درخواسـت می کـرد در سـبک زندگـی مـادی بـه خـط مشـی آن حضـرت 

بنگرنـد؛ چنان کـه وقتـی مطلـع شـد عثمان بن حنیـف انصـاری ـ صحابـی 
بزرگـوار پیامبـر و اسـتاندار امـام در بصـرهـ  در میهمانـی مجللـی حضور 
یافتـه کـه  تهی دسـتان  در آن حضـور نداشـتند، وی را به شـدت نکوهـش و 
سـرزنش می کنـد و می فرمایـد: »بـدان کـه هـر پیـروی، پیشـوایی دارد کـه 
بـه وی اقتـدا، و از نـور علمـش راه  خویـش را روشـن می کنـد. آگاه بـاش که 
پیشـوای شـما از دنیـای خـود بـه دو جامـه ی  منـدرس، و از غـذای آن به دو 

قـرص نان بسـنده کـرد«.10
ایـن سـخن نشـان می دهـد کـه امیـر مؤمنـان در همـه ی  زمان هـا از 
کارگـزاران حکومت اسـالمی و تمام کسـانی کـه پیروی از شـیوه و روش آن 
حضـرت را در حکومـت، شـعار خود قـرار داده انـد، انتظار دارد تـا حد ممکن از 
شـیوه ی زندگانی وی پیروی کنند؛ لکن ازآنجاکه میزان مسـئولیت و ظرفیت 
سـطوح پاییـن دولتمـردان، مانند امامان معصـوم و ولّی فقیـه و رهبران دینی 
نیسـت، سـخت گیری هایی کـه در مـورد حاکمـان دینی هسـت، برای سـایر 
دولتمـردان وجـود نـدارد؛ چنان کـه زهـد و ساده زیسـتی امـام علـی بیـش 
از زهـد و ساده زیسـتی اسـتاندارانش بـود و آن حضـرت در عین اینکـه از آنها 
توقـع داشـت سـطح زندگی خـود را بـه محرومان نزدیـک کننـد، می فرمود: 
شـما نمی توانیـد مثـل مـن زندگـی کنیـد؛ چنان کـه در ادامـه ی نامـه بـه 
عثمان بن حنیـف، فرمـود: »بدانید که شـما قدرت بـر آن ندارید، ولـی با ورع و 

تـالش  و عفـت و پاکی، مـرا یاری رسـانید.«.11
از منظـر امـام علـی همـه ی دولتمـردان اسـالمی بایـد در همـه ی فـراز و 
فرودهـای زندگی در کنار مردم باشـند؛ این طور نباشـد کـه در راحتی با مردم، 
ولـی در سـختی ها به دور از آنها باشـند. لذا در بخش دیگـری از همان نامه به 
عثمان بن حنیـف می فرمایـد: »آیـا بـه ایـن قانع باشـم و دل خـوش کنم که 
بـه مـن گفته  می شـود "این امیـر مؤمنان اسـت" و در سـختی های  روزگار با 
آنان شـریک نباشـم و الگوی آنان در فشارهای زندگانی نباشـم«.12 این جمله 
به خوبـی داللـت می کند بر اینکه هر  مسـئولی در حوزه ی  مسـئولیت خویش، 
باید همراه دیگران در سـختی ها شـرکت  داشـته، و در فشـارهای زندگانی نیز 

در کنار زیردسـتان خود  باشـد؛
ب. غیـر از روایـت فـوق، روایـات دیگـری وجـود دارد کـه نشـان می دهد در 
فرهنگ اسـالم، وظیفه ی ساده زیسـتی تنها خاص حاکم نیسـت، بلکه سـایر 
دولتمـردان و کارگـزاران حکومـت اسـالمی را نیـز  دربـر می گیـرد؛  به طوری 
کـه  هرکـس از مقـام و موقعیت  اجتماعـی برتری برخـوردار باشـد، وظیفه ی 

سـنگین تری بـر  عهـده  دارد؛ چنان کـه معلی بن خنیـس می گویـد:
روزی بـه امـام  صـادق  عـرض کـردم: فدایـت شـوم! بـه  یـاد بنی عباس و 
نعمت هایـی کـه از آن بهره مندنـد افتـادم و بـا خود گفتـم: ای کاش  حکومت 
در اختیـار شـما بود تا ما نیز همراه شـما زندگی مرفهی داشـتیم! امـام فرمود: 
بعیـد اسـت ای معلـی! به خدا سـوگند اگـر این گونه بـود، جز بیـداری و تدبیر 
امـور در شـب، گـردش و سرکشـی امـور در روز، پوشـیدن لبـاس خشـن و 
خـوردن غـذای  نامرغوب، برای ما بهره ای نداشـت. چنین چیـزی از ما گرفته 

شده اسـت.13و14
عبـارت » لَِعشـَنا َمَعُکـم «؛ »تـا ما نیز همراه شـما زندگی مرفهی داشـتیم!« 
 حاکـی از ایـن اسـت که معلی، به عنوان یکی از یـاران و وکالی امام صادق
می پنداشـت در حکومـت اسـالمی نیـز مثل دیگـر حکومت هـا، حاکم جامعه 
و نزدیـکان آنـان از زندگـی مرفـه برخوردارند؛ ولـی  امام  این پنـدار را باطل 
شـمرد و بـه وی فهمانـد کـه در حکومـت اسـالمی نه تنهـا رهبـران جامعـه  
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و اطرافیانـش، اعـم از دولتمـردان و سـایر مسـئوالن، از نظر 
مـادی به رفاه نمی رسـند، بلکه باید سـطح زندگی خـود را از 
دوران قبل از مسـئولیت، پایین تر آورده، هم سـطح محرومان 

و فقـرا زندگی کنند.
همیـن پنـدار بـرای مفضل  بن عمـر، یکـی دیگـر از وکالی 

امـام صـادق ایجـاد شـده بـود. وی می گوید:
 در طـواف نـزد امـام صـادق بـودم. امـام نظـری بـه من 
افکنـد و فرمـود: ای مفضل، چه شـده اسـت؟ تـو را غمگین 
و رنگ پریـده می بینـم! گفتـم: فدایـت گـردم! چشـمم بـه 
بنی عبـاس و حکومـت و سـلطنت و جبروتـی اسـت کـه در 
دسـت آنهاسـت. اگـر حکومـت در اختیار شـما بود، مـا نیز با 
شـما در آن شـریک  بودیـم. امـام  فرمـود: ای مفضل، اگر 
چنیـن بـود، جـز تدبیـر در شـب و گـردش در روز و خـوردن 
غـذای نامرغوب و پوشـیدن لباس خشـن بهره ای نداشـتیم؛ 
ماننـد امیرمؤمنـان؛ در غیر این صورت، سرنوشـت ما با آتش 
بـود. پـس چنیـن چیـزی از مـا گرفته شـده و مـا می خوریم 

می آشـامیم.15و16 و 
آری، معلی بن خنیـس و مفضل بن عمـر تصـور می کردنـد در 
صـورت رسـیدن امامـان به حکومت، یـاران و نزدیـکان آنها 
 بـه  زندگی راحـت، مرفه و تشـریفاتی خواهند رسـید؛ امام
بـرای آنـان  بیان کـرد که تصـدی مناصب حکومتـی نه تنها 
بـر رفـاه و دارایی شـان نمی افزایـد، از رفاهشـان کاسـته، بـر 

ناداری شـان می افزایـد. 

دربـاره ی ساده زیسـتی   امـام خمینـی دیـدگاه   .4
مسـئوالن

امـام خمینی به عنـوان رهبر جمهوری اسـالمی ایران، هم 
در زندگی شـخصی و سـیره ی عملی خود بسیار ساده زیست 
بـود و هم ساده زیسـتی مسـئوالن را توصیه می کرد. ایشـان 
وقتـی بـه رهبری جمهـوری اسـالمی ایران رسـید، سـطح 
زندگـی خـود را تـا سـطح طبقـه ی محـروم تنـزل داد؛ در 
خانـه ای بسـیار محقـر در محلـه ی جمـاران تهران سـکنی 
گزیـد و نه ماشـین آن چنانـی برای خود تهیه کـرد و نه لوازم 
خانـه اش زرق و بـرق داشـت؛ نه غذای اعیانی خـورد و نه بر 
سـر سـفره های رنگین نشسـت. نوشـته اند پیـش از پیروزی 
انقـالب اسـالمی ایـران، شـخصی در قـم مجلـس افطاری 
برگـزار می کـرد و از حضـرت امام نیز دعوت می کـرد. پس از 
انقـالب، زمانـی که امام در قـم بودند، از ایشـان دعوت  کرد. 
بنیان گـذار جمهـوری اسـالمی ایران، پـس از نمـاز مغرب و 
عشـا وارد مجلـس شـد؛ زمانـی که  سـفره چیده شـده بود و 
بسـیاری بر سر آن نشسـته بودند. امام سـالم کرد، ولی پس 
از اندکـی  توقف، بازگشـت. وقتی میزبان دلیل آن را پرسـید، 
ایشـان پاسـخ داد: »نمی توانم شـرکت کنـم!« میزبان گفت: 
»آقـا ایـن همان سـفره و همان افطاری اسـت که هر سـال 
شـرکت می کردیـد؛ آقایان  نیز همان ها هسـتند. امسـال چه 

شـده کـه نظرتان تغییـر کرده اسـت؟ امام فرمود: »هر سـال  
حکومـت اسـالمی نبـود و ما  مسـئولیتی آن چنان نداشـتیم. 
االن وضـع فقـرا نامرتب اسـت و این  سـفره رنگین اسـت و 

مـن معـذورم«. هرچـه میزبان اصرار کـرد، امـام  نپذیرفت.17
 ساده زیسـتی حضـرت امـام خمینـی نقـش بی بدیلـی در 
پیـروزی انقـالب اسـالمی و برانـدازی حکومـت طاغوتی و 
تثبیـت حکومت دینـی در دنیای مدرن و عصـر نوگرایی ایفا 
کـرد؛  به طـوری کـه برخـی از شرق شناسـان و تحلیل گـران 
انقـالب اسـالمی ایـران، یکـی از دو عامل پیـروزی انقالب 
 امـام خمینـی را ساده زیسـتی شـخص  ایـران  اسـالمی 
می داننـد. یکـی از اسـاتید دانشـگاه نیویـورک در مقام تبیین 

علـل پیـروزی انقـالب اسـالمی ایران می نویسـد: 
آیـت اهلل خمینـی بـرای انقالب اسـالمی همان شـخصیتی 
اسـت کـه لنین بـرای انقالب بلشـویکی، مائو بـرای انقالب 
چیـن، و کاسـترو بـرای انقالب کوبا بـود. دو عامـل می تواند 
نقـش تعیین کننـده و محبوبیت گسـترده ی آیـت اهلل خمینی 
را روشـن کنـد. عامـل نخسـت، شـخصیت، به ویـژه زندگی 
سـاده ی آیـت اهلل خمینی و خودداری از سـازش بـا آن »ظالم 
شیطان صفت« است. در کشوری که بیشتر سیاست مدارانش 
در آسـایش و رفـاه به سـر می بردنـد، آیت اهلل خمینـی زندگی 
ریاضت منشـانه ای همچون صوفیـان داشـت و مانند توده ی 
مـردم رفاه مـادی چندانی نداشـت. در جامعه ای کـه رهبران 
سیاسـیان هزارچهـره، اهـل زدوبنـد و خویشاوند پرسـت های 
اصالح ناپذیـر بودنـد، آیـت اهلل خمینـی سرسـختانه هرگونه 
سـازش را، حتـی هنگامـی که الزم بـود، رد می کـرد؛ معتقد 
بـود کـه حتـی فرزندان خـود را هـم اعـدام خواهد کـرد اگر 
مسـتحق چنان مجازاتـی باشـند؛ و همچون »مـردان خدا« 
کـه نـه در  جسـت وجوی قدرت ظاهـری، بلکه در پـی اقتدار 
معنـوی هسـتند، عمـل می کـرد. همچنیـن در دهـه ای که 
بـه داشـتن سیاسـت مدارانی بدگمان، سسـت عنصر، فاسـد، 
بدبین و ناسـازگار معروف بود، وی همچون فردی درسـتکار، 
مبـارز، پویـا، ثابت قـدم و مهم تـر از همه فسـادناپذیر، پای به 
میدان گذاشـت. خالصـه او چونان رهبری انقالبی و فرهمند 
هنگامـی بـه صحنـه آمـد که چنیـن رهبرانـی اندک شـمار، 

ولـی بسـیار مغتنم و مقتضـی بودند.18
حضـرت امـام خمینی معتقد بـود نه تنها رهبـری حکومت 
اسـالمی، بلکـه  رئیس جمهـور، وزرا و نمایندگان مجلس باید 
ماننـد محرومـان زندگی کنند تـا درد محرومان را بچشـند و 

در راسـتای رفع مشکالتشـان بکوشـند؛ می فرمود:
توجـه داشـته باشـند  رئیس جمهـور و وکالی مجلـس، از 
طبقه ای باشـند کـه محرومیـت و مظلومیت مسـتضعفان و 
محرومـان جامعـه را لمس نمـوده و در فکر رفاه آنان باشـند، 
نـه از سـرمایه داران و زمین خـواران و صدرنشـینان مرفـه 
و غـرق در لـذات و شـهوات  کـه تلخـی محرومیـت و رنـج  

گرسـنگان  و پابرهنـگان را نمی تواننـد بفهمنـد.19

از احادیث استفاده می شود 
که بر رهبر، حاکم و پیشواى  

مسلمانان، به عنوان امام حق، 
واجب است سطح زندگی خود 
را در خوراک  و پوشاک، با سطح 
زندگی پایین ترین و فقیرترین 
مردم زمان  خویش  هماهنگ و 

هم سطح سازند و این یک حکم 
اخالقی  و استحبابى نیست؛ 
چراکه عباراتی مانند ففَرََض 

عَلَیَّ؛ »بر من واجب کرد«؛ فَرََض 
عَلی أئِمّة الَعدل؛ »بر پیشوایان 

عدالت واجب کرد«؛ عَلَی أئِمّة 
الَحّق؛ »بر پیشوایان حق الزم 
است«، یا وَااِلّ فَالنار؛ »در غیر 

این صورت  آتش است«، که در 
برخی روایات آمده است، بر حکم 

وجوبی داللت دارد.
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حضرت امام خمینی معتقد بودند کوخ نشـین ها و پابرهنگان و مسـتضعفان 
جامعـه همـواره بـرای اسـالم و حکومت اسـالمی ایثـار کرده و می کننـد؛ لذا 
بـر کاخ نشـینان مرفه و بـی درد ترجیح دارند و مسـئوالن بایـد در خدمت آنها 

باشـند، نـه در خدمت کاخ نشـینان؛ می فرمود:
»مـن  شـما طبقـه ی  گودنشـینان  را از آن کاخ نشـینان، باالتـر می دانـم؛ اگـر 
آنهـا الیق این باشـند که با شـما مقایسـه بشـوند. مـن وقتی کـه در انقالب 
می دیـدم کـه یـک پیرمـردی از آن گودنشـین ها، از آن منـزل محقـر خرابـه 
بیـرون می آمـد و می گفـت کـه مـا بـا بچه هایمـان صبـح کـه می شـود، 
می رویـم بـرای تظاهـرات، ]مباهـات می کـردم [. یک موی شـما بـر همه ی 
آن کاخ نشـین ها و آنهایـی کـه در ایـن انقـالب هیـچ فعالیتی نداشـتند، بلکه 
کارشـکنی هـم تا آن انـدازه که می توانسـتند می کردند و اآلن هـم هر مقدار 
کـه بتواننـد می کننـد، یـک مـوی شـما بـر همـه ی آنهـا ترجیـح دارد؛ بلکه 

مقایسـه ی یـک موی شـما بـا آنها نبایـد صحیح باشـد.20
حضـرت امـام معتقد بودند  رئیس جمهـور و نمایندگان مجلس الزامـاً باید جزء 
طبقات متوسـط باشـند و طمع قدرت و ثروت نداشـته باشـند و اساسـاً نباید 
از طبقـات مرفـه و مـالکان و بـرج داران و سـرمایه داران باشـند؛ و اگـر خدای 
نخواسـته روزی ملـت مشـاهده کـرد ایـن مناصـب مهـم، آرام آرام از دسـت 
طبقـه ی متوسـط بـه دسـت طبقه ی اشـراف در حـال انتقال اسـت، مـردم با 

آنهـا بسـتیزند و آنهـا را سـر جای خودشـان بنشـانند؛ می فرمود:
»آن روزی کـه هـر یـک از شـماها را ملت دیـد که دارید از مرتبه ی متوسـط 
می غلتیـد به طـرف مرفـه و دنبـال ایـن هسـتند کـه یـا قـدرت پیـدا بکنیـد 
یـا تمکـن پیـدا کنید، مـردم باید توجـه داشـته باشـند و این طور افـرادی که 
به تدریـج ممکـن اسـت یـک وقتی خـدای نخواسـته پیدا بشـود، آنها را سـر 
جـای خودشـان بنشـاند. اگر ملـت می خواهـد که این پیـروزی تا آخر برسـد 
و بـه منتهـای پیـروزی کـه آمال همه اسـت برسـد، باید مواظـب آنهایی که 
دولـت را تشـکیل می دهنـد، آن کـه  رئیس جمهـور اسـت، آن کـه مجلـس 
هسـت، مجلسـی هسـت، همه ی اینها را توجـه بکنند که مبادا یـک وقتی از 
طبقـه ی متوسـط به طبقه ی بـاال و به اصطالح خودشـان مرفه بـه آن طبقه 

برسد.21
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بشـي ء ال یقـدرون علیـه لیراهم الفقیر فیرضی عـن اهلل تعالی بما هو فیه ویراهـم الغني فیزداد 

شـکرا وتواضعا )سـبط بن الجـوزی،  تذکرة الخـواص، ص 106(.
10. أاََل َوإِنَّ لِـُکلِّ َمأُمـوٍم إَِماماً َیقَتِدي بِِه َوَیسـَتِضي ُء بُِنورِ ِعلِمـِه، أاََل َوإِنَّ إَِماَمُکم َقِد اکَتَفی ِمن 

دُنیَـاهُ بِطِمرَیهِ َومِن طُعِمهِ بِقُرصَیـهِ )نهج البالغه، نامة  45(.
َّةٍ وَسَدَاد )همان(. َّکُم ال تَقدِرُونَ عَلَی ذَلِکَ وَلَکِن أَعِینُونِي بِوَرَعٍ وَاجتِهَادٍ وَعِف 11. أاَلَ وَإِن

هر أو أَُکون أسـو  12. أَ أَقَنُع ِمن نَفسـی بأن یقال: هذا أمیرالمؤمنین واُلشـارُِکُهم فی َمکارِِه الدَّ
لَهُم فی  جُشُـوبَ العَیشِ )همان(.

13. المعلّـی بـن خنیـس قال: ُقلُت أِلَبِـي َعبِد اهللِ َیومـاً: ُجِعلُت ِفـَداَک َذَکرُت آَل ُفـالٍن َوَما 
ُهـم ِفیـِه ِمـَن النَِّعیِم َفُقلـُت: لَـو َکاَن َهَذا إِلَیُکم لَِعشـَنا َمَعُکـم َفَقاَل َهیَهـاَت َیا ُمَعلَّی أََمـا َواهللِ 
أَن لَو َکاَن َذاَک َما َکاَن إاِلَّ ِسَیاَسـَة اللیِل َوِسـَیاَحَة النََّهارِ َولُبَس الَخِشـنِ َوأَکَل الَجِشـِب َفُزِوَي 
َذلِـکَ َعنَّـا )محمد بـن یعقوب کلینی، اصـول کافـی، ج 1، ص 410؛  محمدباقر مجلسـی،  بحار 

االنـوار، ج 52، ص 340، ح 88(.
14. عالمه مجلسـی می نویسـد: در اعتبار سـنِد این حدیث اختالف اسـت ) محمدباقر مجلسی، 
َّی بن خُنَیس اسـت که نجاشـی وی را ضعیف   مـرآة العقـول، ج 4، ص 362(؛ دلیل اختالف در مُعَل
شـمرده )احمـد بـن علی نجاشـی، رجـال النجاشـی، ص417، رقـم 1114(؛ ولـی بنابر تحقیق 
برخـی از متخصصـان، وی شـیعة امامـی، مورد وثـوق، و فردی جلیل القـدر بوده. لذا براسـاس 
تحقیقـات محققـان رجـال مرکز تحقیقـات کامپیوتری نور، سـند این روایت صحیح می باشـد 

)مرکـز تحقیقـات کامپیوتـری نور، نرم افـزار داریة النور، بخش سـند(.
ُل َما المفضـل قـال: ُکنـُت ِعنـَد أَبِـي َعبـِد اهللِ .15 ـَواِف َفَنَظَر إِلَـيَّ َو َقـاَل لِي َیـا ُمَفضَّ  بِالطَّ
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ـلَطاِن َو الَجَبُروِت َفلَـو َکاَن َذلِـَک لَُکم لَُکنَّا ِفیِه َمَعُکـم َفَقاَل َیا  أَیِدیِهـم ِمـن َهـَذا الُملِک َو السُّ
ـلُ أََمـا لَـو َکاَن َذلِـَک لَـم َیُکن إاِلَّ ِسَیاَسـُة اللیِل َو ِسـَیاَحُة النََّهـارِ َو أَکُل الَجِشـِب َو لُبُس  ُمَفضَّ
 َو إاِلَّ َفالنَّاُر َفـُزِوَي َذلَِک َعنَّا َفِصرنَا نَأُکُل َو نَشـَرُب َو َهل َرأَیَت الَخِشـِن ِشـبَه أَِمیِر الُمؤِمنِیـَن
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