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 بغی اقتصادی

 

 سلام محسن قنبریاناالیادداشت درباره این مفهوم قرآنی از حجت پنج
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وَّ آتَّيْناهُ مِنَّ الْكُنُوزِ ما إِن َّ مَّفاتِحَّهُ لَّتَّنُوأُ بِالْعُصْبَّةِ أُولِی  فَّبَّغى عَّلَّيْهِمْإِن َّ قارُونَّ كانَّ مِنْ قَّوْمِ مُوسى  

 وَّ  الْآخِرَّةَّ الد ارَّ الل ه آتاکَّ فِيما ابْتَّغِ وَّ ﴾67﴿الْقُو َّةِ إِذْ قالَّ لَّهُ قَّوْمُهُ لا تَّفْرَّحْ إِن َّ الل َّهَّ لا یُحِب ُ الْفَّرِحِينَّ

 لایُحِب ُ  ل هال إِن َّ الْأَّرْضِ فِی الْفَّسادَّ لاتَّبْغِ وَّ إِلَّيْکَّ الل ه أَّحْسَّنَّ كَّما أَّحْسِنْ وَّ الد ُنْيا مِنَّ نَّصِيبَّکَّ لاتَّنْسَّ

 نِ الْقُرُو مِنَّ قَّبْلِهِ  نْمِ أَّهْلَّکَّ قَّدْ الل ه أَّن َّ یَّعْلَّمْ أَّوَّلَّمْ عِنْدِی عِلْم عَّلى أُوتِيتُهُ إِن َّما قالَّ ﴾66﴿الْمُفْسِدِینَّ

فَّخَّرَّجَّ عَّلى قَّوْمِهِ فِی زِینَّتِهِ  ﴾67﴿الْمُجْرِمُونَّ ذُنُوبِهِمُ عَّنْ لایُسْئَّلُ وَّ جَّمْعاً أَّكْثَّرُ وَّ قُو َّةً مِنْهُ أَّشَّد ُ هُوَّ مَّنْ

وَّ قالَّ ﴾67﴿قالَّ ال َّذِینَّ یُرِیدُونَّ الْحَّياةَّ الد ُنْيا یا لَّيْتَّ لَّنا مِثْلَّ ما أُوتِیَّ قارُونُ إِن َّهُ لَّذُو حَّظ ٍّ عَّظِيمٍّ

فَّخَّسَّفْنا  ﴾78﴿ونَّال َّذِینَّ أُوتُوا الْعِلْمَّ وَّیْلَّكُمْ ثَّوابُ الل َّهِ خَّيْرٌ لِمَّنْ آمَّنَّ وَّ عَّمِلَّ صالِحاً وَّ لا یُلَّق َّاها إِلا َّ الص َّابِرُ 

وَّ أَّصْبَّحَّ ﴾78﴿صِرِینَّبِهِ وَّ بِدارِهِ الْأَّرْضَّ فَّما كانَّ لَّهُ مِنْ فِئَّةٍّ یَّنْصُرُونَّهُ مِنْ دُونِ الل َّهِ وَّ ما كانَّ مِنَّ المُنْتَّ

ا أَّنْ مَّن َّ لمِنْ عِبادِهِ وَّ یَّقْدِرُ لَّوْ ال َّذِینَّ تَّمَّن َّوْا مَّكانَّهُ بِالْأَّمْسِ یَّقُولُونَّ وَّیْكَّأَّن َّ الل َّهَّ یَّبْسُطُ الر ِزْقَّ لِمَّنْ یَّشاءُ

لد َّارُ الْآخِرَّةُ نَّجْعَّلُها لِل َّذینَّ لا یُریدُونَّ عُلُو ًا تِْلکَّ ا﴾78﴿الل َّهُ عَّلَّيْنا لَّخَّسَّفَّ بِنا وَّیْكَّأَّن َّهُ لا یُفْلِحُ الْكافِرُونَّ

 (38الی  67)سوره قصص، آیات ﴾78﴿فِی الْأَّرْضِ وَّ لا فَّساداً وَّ الْعاقِبَّةُ لِلْمُت َّقينَّ

های مال و ثروت آن اندازه به او دادیم همانا قارون از قوم موسی بود كه بر آنان تعدی و تجاوز كرد، و از گنجينه

آمد. ]یاد كن[ هنگامی كه قومش به او گفتند: كه حمل كليدهایش بر گروهی نيرومند گران و دشوار می

در آنچه خدا به تو * ]متكبرانه و مغرورانه[ شادی مكن، قطعاً خدا شادمانان ]متكبر و مغرور[ را دوست ندارد

و نيكی كن همان گونه كه خدا به عطا كرده است سرای آخرت را بجوی، و سهم خود را از دنيا فراموش مكن، 

گفت: * ]قارون[ تردید خدا مفسدان را دوست نداردتو نيكی كرده است، و در زمين خواهان فساد مباش، بی

كه  دانستاند. آیا نمیجز این نيست كه این ]ثروت و مال انبوه[ را بر پایه دانشی كه نزد من است به من داده

رده است كه از او نيرومندتر و ثروت اندوزتر بودند؟ و مجرمان ]كه جرمشان خدا پيش از او اقوامی را هلاک ك

]قارون[ در ميان آرایش و زینت خود بر قومش درآمد؛ *شودمعلوم و مشهود است[ از گناهانشان بازپرسی نمی

 واقعاً او دارای اند برای ما هم بود،آنانكه خواهان زندگی دنيا بودند، گفتند: ای كاش مانند آنچه به قارون داده

و كسانی كه معرفت و دانش به آنان عطا شده بود، گفتند: وای بر شما پاداش خدا برای * بهره بزرگی است

اند بهتر است. و ]این حقيقت الهی را[ جز شكيبایان در كسانی كه ایمان آورده و كار شایسته انجام داده

و هيچ گروهی غير از خدا برای او نبود كه وی را ]برای پس او و خانه اش را در زمين فرو بردیم، * یابندنمی

و بامدادان، آنانكه دیروز مقام و جایگاه او * رهایی از عذاب[ یاری دهد، و خود نيز نتوانست از خود دفاع كند

! گویی خدا رزق را برای هر كس از بندگانش بخواهد ایرا آرزو داشتند ]چنان حالی شدند كه[ می گفتند: و

گيرد، اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود، ما را نيز در زمين فرو دهد، و ]برای هر كه بخواهد[ تنگ میوسعت می

ه دهيم كآن سرای ]پرارزش[ آخرت را برای كسانی قرار می* شوند، گویی كافران رستگار نمیایبرده بود، و

 .[ برای پرهيزكاران استخواهند؛ و سرانجام ]نيکدر زمين هيچ برتری و تسل ط و هيچ فسادی را نمی
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 فهرست

 

 5............................... ( ...........................................................................................................................1ها )ستيز لاكچری

 

 3............................. .............................................................................................................................( 2ها )ستيز لاكچری

 

 11.................................................................... ( و بغی قارونی .............................................................................علی )

 

 11.. ............................................................................................................................. امام خمينی)ره( و اشرافيت مذهبی

 

 11............................. .....................................................................................................................................................كبيره 

 

 21.............................................................................. های مرتبط ..........................................پيوست: فهرست یادداشت
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 (1) 1هایلاکچر زستی

 

 یزیربدون خون یزيتجاوز و ست یعنی. دیگویم "او نتیخروج در ز"و  "قارون بغی" از قصص سوره در قرآن

 تجمل! و با مانور

 ايهستند كه به دن اياز اهل رغبت به دن یهاشما طاغوت بتيمومنان مص یا ":دیفرمای( هم مسجاد) امام

 (.116ص، ديمف، ی)أمال"اندآورده یو مفتون آن شده بدان رو لندیما

 زيچگونه به ست "هایلاكچر"و  "نيمرفه"، "نيمترف"، "هاقارون"، "یطاغوت اقتصاد"است؟  ییچه معما نیا

در  یكی نكهیباشد؟! ا یبغ نیكنند چرا ایاش را مفيدارند، ك! یاست و برازندگ ی! دارندگند؟یآیبا مردم م

خوانده  "و تجاوز یبغ"قرآن چرا  رااش بدهد، ییمانور تجمل در مصرف دارا ایاش غلط بزند)مترف( ییدارا

 است؟!

 :ودشیم دايسه طبقه پ نیدر ا لوكس عمدتاً یو زندگ فیلا یلاكچر ندیگویم یاسسي اقتصاد در :توجه

 و فوتبال یقيو موس نمايس یهاستاره (1

 صاحبان ثروت بادآورده (2

 انيقاچاقچ (8

اشته د یایارديليرقم م یديتول رینظرتان اگر مدهلنگ است، ب ديدارد و چرخ تول یكه ركود اقتصاد یاجامعه

! پس معلوم است پورشه كند؟یم اءياش را احكارخانه ديتول ایاش دور دور كند خرد تا بچهیباشد، پورشه م

ها یاز دوم ها نباشند عمدتاً از ستاره راگ ستنديدر چرخش ن یهاهیكنندگان و صاحب سرما ديتول سوارها عمدتاً

 هستند.

 

 یو اقتصاد یفساد ادارها به جامعه: لاکچری اول ضرر

حساب هم كسب یب دیبا كندیكه شاهانه خرج م یمذمت كرده است. كس فیلا یبار از اتراف و لاكچر 3 قرآن

ارچاق . با كستين یو اخلاق یقانون قیاز طر -مطلوب ريغ یخصوص در وضع اقتصادهب–حساب یكند. كسب ب

و  یرا به نظام ادار ودضربه خ نياول پيت نیو اختلاس و...است. پس ا بیجعل سند و فر ،یباز یو پارت یكن

 .زنندیكشور م یروال اقتصاد

                                                             
 رازيش 16 هيشعبان ادياع یسخنران دهيچك 1
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گوگوش خواننده زمان  ديكش رانیكه چک بلا محل در ا یكس نياز باب مثال: اول تابلو شده، صرفاً یانمونه

اد اقتص ديهم اسات ديكن قيوصول شود. تحق تا بعداً دادیو چک م دیخریكه شاهانه م یایطاغوت بود. لاكچر

 هیرو نیقانون چک به نفع ا 55سال یاز او شروع شد. حت هیرو نیاند كه اله صحه نهادهأمس نیو هم حقوق به ا

 ه،یندارد معروف شد به قانون گوگوش! رو یفريك گرديمشروط است پ ایامضاء  ديكه سف یشد كه چك حيتصح

كه برود وصول كند اگر به  شودیپول نقد داده م یخلاف فلسفه چک است! چک بجا . اصلاًديبه بحران رس

 است. رخلق اعتبار فاجعه با نینباشد ا یازاءاش پول

را  یدهد. بدهكاران بانكیپس نم رديگیم یارديليچند هزار م ایحالا اعتبار چند ده  ،ن بدترندآال یهایلاكچر

ار نوع دوم. خوش حسابش آن اعتب ایاند فوتبال یها و حواشستاره ایاغلب  اند،كنندگان ديتول یاقل دينگاه كن

 دهد!یم -كه با سود نازل است- ابازار گذاشته، قسط بانک اول ر یبخش دلال ای گریرا در بانک د

 شود.یم یكش ییو لا یها پورشه سوارپول نیا با

 

 جامعه است: یاخلاقها به نظام  لاکچری دوم ضربه

 ییايدن یكه زندگ یدر مقابل مانور تجمل قارون، كسان دیگویقصص م 61 هیتر است. آتر و مخربیكار نیا

: كاش به ما هم مثل آنچه به قارون داده شده گفتند: یرا دوست داشتند م

 كند!یم یفي: او چه كداد! یم

 آورد.یرا در م یپدر نظام اخلاق "كاش یا" نيهم

 یرونقا یهایبود! زندگ دئویو زشانیبنگلادش آمدند، اول تجو یتوسعه اقتصاد یاست برا نيفرمول هم هنوز

 شود.یكاش... بعد شروع م ی: اندیتا بگو ننديرا بب

و غم  هم كسرهیكرد و  یصبح تا شب كار كرد، حلال و حرام را قاط دیآن مقدار مصرف كردن با یبرا گرید بعد

 خود را پول قرار داد.

 :شودیفوت م كبارهی زيچ دو

 علوم نافع، ارتباط با خدا و... ل،یبه خود: توجه به فضا دنيرس .1

 ندكیم یو فقط كار رديگیپول م زياز همه چ ؟یبخش گانیچرا را گری: دیتبرع یو كارها یكوكارين .2

 كه پول داشته باشد!

 ست؟يجامعه ن یبردن تمام نظام اخلاق نياز ب نیا ایآ
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 شمارد؟یم یها را قرآن اهل بغیمعلوم شد چرا لاكچر حالا

 

( در جامعه ( و ابالفضل)( و امام سجاد))نیمثل امام حس ییها، با نمادهارونقا با مقابله

 است.

در حد متوسط بسنده و همه وقت و كار خود را در همان دو قسم مصرف  یو زندگ یها به سادگمقابل آن قاًيدق

 .گانیو خدمت را ینوع دوست، كنند: توجه به خود و رابطه با خدایم

ها از خانواده را هم تحت پوشش داشت. شب1۱۱خواند. یركعت نماز م1۱۱۱ یشبانه روز ()سجاد امام

مداومت  نیاز ا ءالشهدا دي. خودش و پدرش سرفتیافتادگان مكار و در خانه از گرفتیدسترنج خود انبان م

محرومان  نيب نكهیمگر ا ديرسی( نم)نيبه حس یمال چيه سندینویشان اثر زخم كهنه برداشت. مشانه

 (.1ج  ،)ر.ک:راه روشن كردیم ميتقس

نهادند تا جاماندگان و یآتش م یرا داشتند كه شب بر كوه رهيس نیهردو ا ()اكبر یو عل ()ابالفضل

 .ننديسر سفره هرشب آنان بنش گانیو را كنند شیدايماندگان پ در راه

 خود بسازند؟  یبرا یترلوكس یانداز و زندگها را پسخرج نیتوانستند اینم ایآ

 هاست.یلاكچر زيها و ستقارون یالگوها در جامعه راه مقابله با بغ نیا ريتكث

  



8 
@m_ghanbarian                                                                                                               ghanbarian_ir        

 (2) هالاکچری ستیز

 

 و مردم به تهاون به مشروط "تجمل مانور" روایات. شودمی خوانده "بغی" قرآن فرهنگ در لایف لاكچری

 ه حرمت آن دارند.ب فتوای نيز فقها( 856ص، 1ج ،المتقين روضه)خوانندمی ملعون را آنان تحقير و حقوقشان

های اخير از له اصلی و خطر اصلی خواندند. و این سالأپيدایش این طبقه جدید را مس 1/12/66 در رهبری

 .های پایتخت، هشدار دادندسواری پورشه

 

 سينما،) هاستاره در بيشتر و گردش در هایسرمایه و هاكارآفرین در كمتر زندگی سبک این شد گفته چنانچه

 .شودقی یا حتی مذهبی!( و صاحبان ثروت بادآورده پيدا میموسي فوتبال،

 

. شودمی جامعه اخلاقی نظام زوال موجب جامعه، اقتصادی و اداری فساد از غير تجمل مانورهای و لایف لاكچری

 یكاش ای و "" خورده، گره هم در غيرمهذب بشر قارونی رویاهای و دنيا به ميل ها،آن تجمل مانور

ای دواند. دیگر نه وقتی برتر میهمه جامعه را پی كار بيشتر برای مصرف بيشتر و زندگی لوكس كه سازدمی

 .ماند و نه برای نيكوكاری ورسيدگی به هم نوعخود و خدا می

 

 جامعه در الله ثواب یجلوه :مقابله راه

) ها نيست. راه همان است كه دارایان علمهای لوكس و زدن لاكچریراه مقابله اسيدپاشی روی ماشين

: وای برشما ثواب الهی ..."( در مقابل قارون زدگی جامعه خود گفتند: 

بل ( ثواب الله همان پاداش الهی در مقا3۱،)قصص"دهند بهتر استبرای مومنان و آنان كه عمل صالح انجام می

ا هشود. این جلوهتبرعی است. اعمال تبرعی، اعمال دلبخواه و رایگانی است كه به قصد قربت انجام می اعمال

 .ها باید در جامعه به رخ كشيدها و لاكچریرا مقابل مانور تجمل قارون

 "رزق طلب در اجمال": تبرعی کارهای و الله ثواب شیوع لازمه

روایت 1آورده است.  "الاجمال فی الطلب"نام هروایت در بابی ب11( 38تا3۱ص، 5مرحوم كلينی در كافی)ج

 )دو روایتش صحيح"أجملوا فی الطلب: در طلب رزق و روزی نيكو و به اجمال بسنده كنيد"این عبارت را دارد: 

 .السند است(
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 :طلب در اجمال معیار

شت بالاتر از كسب كسی باشی كه كار را باید در طلب معي"( است: در همين باب روایتی از امام صادق)

كند و مادون كسی كه در طلب مال حریص است، راضی به دنيا و مطمئن به آن است. خود را از ضایع می

عرضه( بی) خواهد( و از جایگاه آدم سست و ضعيفچنين تيپی تنزل بده به یک منصف عفت پيشه)كه حرام نمی

 "بالاتر باش...

 .آوردن باش بقيه را خرج خود و خدا و نيكوكاری كنهمينقدر دنبال پول در

 

 اند؟! ان الله یحب الجمال و التجمل!پس چرا از تجمل گفته "اجمال در کسب مال است" دستور اگر

اند. خدا جمال و قرار داده "التباؤس"و تجمل را مقابل،  "البؤس"در همين روایات جمال را مقابل،  جواب:

 .باب التجمل واظهار النعمه(، 7دارد)ر.ک:كافی جدو را دشمن می تجمل را دوست دارد و این

جمال و راحتی و تجمل و خود را به ن؛ فقر كردن، گریه و زاری از فقر، خود را ذليل كرد اظهار تبأس یعنی

 .زیبایی زدن را دوست دارد

 

 !است فارسی در تجمل از غیر عربی در تجمل: دقت

داشتن، جمع آن تجملات است. همين لاكچری لایف كه محل بحث است.  درفارسی یعنی اسباب و اثاث لوكس

شود تجمل. لذا سازد. یک پيراهن دارد اما نظيف و اتو كرده، میاما درعربی یعنی آراستگی لذا با فقر هم می

بدهيد یعنی فقيری كه ظاهرش  "ذوی التجمل من الفقراء"در فقه)باب زكات( دارند كه زكات چارپایان را به 

 كند ولو محتاج است.اظهار نداری نمی آراسته است و

مان وقتی كه گ -نباشد ولو واقعاً-نيازی استحباب آشكار كردن بی"نام هبابی ب 5صاحب وسائل الشيعه در جلد

 برخی گمان فقر بردند (دارد. از قضا روایتی آورده كه از شدت حال ظاهری امام سجاد) "برندفقر به او می

گفت این زكات من  درهم معين و به آنان فرستاد و1۱۱۱مدینه افتاد كه حضرت فقير است امام و پچ پچ در 

رد نه كانداز میكند ولو دارد. آن مازاد را نه پساست! ببينيد اجمال در طلب دارد، متوسط به پایين زندگی می

بود او از قرضی كه توان كرد. سراغ محمد بن اسامه رفت كه مریض گشت با آن كارهای تبرعی میلوكس می

سكه بهار 15۱۱۱دینار)نزدیک 15۱۱۱پرداختش را در این وضع نداشت گریست فرمود چقدر است؟ گفت 

 برعهده من! آزادی!( فرمود:

 كند.شد زندگی را لوكس كرد؟! اما نيكوكاری میبا این پول چقدر می
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نت رساندی و جای پول گرفتن یک صلوات با ماشي آورد. وقتی كسی رااین موج نيكوكاری در جامعه پدید می

 .هاستها و لاكچرییابد. این سد اصلی مقابل قارونكند وزنجيره ادامه میگرفتی او هم جای دیگر چنين می

 

 سه دو زءج "بافت وارن". بگيرید یاد( گردش در سرمایه با) ثروتمندان و كارآفرینان از اقلاً نگرفتيد یاد ائمه از

 ،شودمی سوار را اشقدیمی وماشين نكرده عوض تاكنون 1156 از را اشخانه اما دنياست اصلی دار سرمایه

 است. "پسندممن سادگی را بيشتر می"عارش ش

 

 مابقی .است لازم كار ساعت چند ببين آن "خرج" برای كن فهرست متوسط حد در را اتزندگی نيازهای

 قتشو و پول و حذف را "برج" بگذار قرار. كنيممی تجملات و غيرضروری صرف كه هاییپول یعنی است "برج"

 .یكن نيكوكاری صرف را
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 1!قارونی بغی و( )علی

 

 !اقتصادی بغی: کندمی باز ایتازه حقیقت به را ما چشم قصص سوره

 شناسيم: شورش و آشوب طلبی و... اما قرآن از نمونه دیگریاش را میبغی یعنی تجاوز و تعدی. صورت سياسی

بود كه بر آنان بغی  -هانه فرعون-: قارون از قوم موسی زند: حرف می

 كرد!

هایش! یعنی خروجش با شمشير نبود : بر مردم خروج كرد در زینتفرماید: یا می

( خون كسی را هم نریخت 31،اشت)قصصهایش بود! او عده و لشكری ندتجمل و به رخ كشيدن گنج مانور با 

 خواند. این بغی را باید شناخت.اما قرآن او را باغی می

 

 :كرد بررسی باید صورت و مرحله دو در را اقتصادی باغی

 ثروت تكاثر و آوری جمع مرحله .1

 او اسراف و اتراف و ثروت مصرف مرحله .2

 فعلا با مرحله دوم کار داریم: آیا مانور تجمل حرام است؟!

 

 یات:روا

 -شده هم فتوا منشأ كه- روایت این در(: نواهی به معروف) 18تا11، ص1ج الفقيه در صدوق روایت .1

 :است بحث به مربوط فقره دو

خود نمایی بسازد. كه پيامبر فرمود به طبقه هفتم زمين كه  كسی كه بنایی از روی ریا والف( 

پرسيدند: چگونه بنایی ریایی شود. شود و طوقی در گردن صاحبش میآتش است حمل می

 شود؟ فرمود: وقتی زیاده از كفایت و برای برتری جویی بر همسایه و مباهات بر برادران باشد!می

نهی از پوشش برای تفاخر كه فرمود: هركس لباسی بدین منظور بپوشد خسف به جهنم شده  ب(

 گيرد.و قرین قارون قرار می

                                                             
 1۱/1/16( سخنرانی شب ميلاد اميرالمومنين) 1
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(: هركس چيزی برای مفاخره بسازد لمومنين)اميرا از 255ص الاعمال عقاب در صدوق روایت .2

 كند.خداوند سياه محشورش می

 

 :فتاوا

 نهاده است. "و التبختر اليالاخت میتحر"عنوان باب را  18وسائل ص 5در جلد  یحرعامل خيش 

 فرش و حال و مال  آن است هي( در لباس و آنچه شب81و88ص، 8كاشف الغطاء در كشف الغطاء)ج(

اشاره  ثیو به همان احاد "لاءيلباس التبختر و الخ": شماردیرا م نیها از جمله اقسم حرام آنو...( در 

 .كندیم

 ( و محقق اردبيلی در 781ص ،الجامع للشرایع )ر.ک: 21سيد جزایری در التحفه السنيه)خطی( ص

 .( حكم به حرمت دارند1۱3زبده البيان )ص

 821و 82۱ص ههيالفق اتیو حوار 835ص سرهيالم یدر الفتاو یستانيالله س تیآ. 

 

 تجمل مانور حرمت شرط

 خوب عطر و خورممی خوب غذای من: داردمی عرضه( )صادق امام به كه هست یزید بن عمر صحيحه در

 تركش كه هست هااین در تجب ر از چيزی آیا است روان دنبالم هم غلام شوممی سوار خوب مركب و زنممی

فرماید: جز این نيست كه جبار ملعون آن است كه غمص الناس سپس می و اندازدمی پایين را سرش امام كنم؟

فرماید: كسی كه مردم را شناسم، غمص الناس چيست؟ میپرسد حق را میكند و حق را نشناسد! عمر می

 حقوقشان و مردم به تهاون به را الناس غمص الاخبار معانی .(811ص، 2ج ،)الكافی تحقير و بر آنان تكبر كند

 .كندمی معنا

( توضيح خواهد ای باشد كه حقوق مردم ضایع شود )در مواجهه علی)فقط یک نيت نيست، حركت بگونه

 .یافت(

 

 ها؟قارون این تعظیم و تحسین حکم: دیگر مسأله

 او بر خداوند بدارد دوست دنيا به طمع بخاطر را او و تعظيم را دنيایی صاحب هركس فرمود( ملسو هيلع هللا ىلص)الله رسول

 (131ص، 16ج ،)وسائل كند!با قارون در تابوتی در پایين جهنم قرینش می او درجه در و كرده غضب

 فانه خوی قارون پرستی در مستضعفين بسيار است.تسأها دارند. متفقها فتوای بر حرمت تعظيم و تكریم این
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 قارونی بغی و( )علی

 البلاغه در اینباره است.نهج  61و  15و  11و  1۱و  21و  8های نامه

 نویسد خواندنی: ای برای آن خانه میدیناری شریح قاضی اوست. امام هم قباله 3۱خانه  یرهدربا 8 نامه

ها ها و طرف سومش هواها و هوسخریده از مرده، یک طرفش آفات و بلاهاست یک طرفش مصيبت

 و چهارمش شيطان گمراه كننده...

 

 قرار گرفته  ()اران علیكارگز شمارگان در كه صفتی قارون. است جارود بن منذر یدرباره 61 نامه

كرد و پسندی دائم چپ و راست خود را نگاه میپوشيد و از روی خوداست. دو برد گران قيمت می

اند درست باشد شتر خانواده و نویسد: اگر آنچه از تو برایم نوشتهكرد! به او میهایش را فوت میكفش

 تو بهتر است!بند كفشت از 

 هاست یاد بگيرید و عمل كنيد.این بهترین مواجهه با این تيپ آدم

 

 مانور در و رودمی دارایان سفره سر اما ندارد خود كه است سخن دیگری فرماندار از 15 ینامه در 

 دهخوان مهمانی به را تو بصره جوانان از یكی كه یافتم خبر حنيف پسر ای: است شریک هاآن تجمل

گمان  ،های پياپی طعام برایت آوردهو ظرف گشوده برایت رنگين ایسفره. ایشتافته جا بدان نيز تو و

رانند و توانگرشان را به آن فرا ی كسی بنشينی كه نيازمندشان را به جفا میكردم بر سفرهنمی

 خوانند!می

لعون نی خود آن را مصداق تكبر مببينيد این معنای غمص الناس است. فقط نيت تفاخر و...نيست همين لژ نشي

 .كندمی

 

آورند مال ما كه نيست دعوت حنيف كه عذر میحكومتمان هم مثل منذر داریم هم مثل ابن و جامعه در امروز

 بودیم! سوارمان كردند! هدیه دادند! و...

مر ثبحث را كه بیكنم توصيه می ؛كنندتوجيه می را بر اینان بخوانيد. حتماً ()وظيفه دارید كلمات علی

 دیدید محترمانه بگویيد: ولی قانع نشدم!
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 1و اشرافیت مذهبی )ره(امام خمینی

  

  اهمیت موضوع

 كشند این است كه متصدیانها میملت هایی كهسرچشمه همه مصيبت: »71شهریور 6 امام خمينی– 

 «باشندها اصطلاح خودشان از آن امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعيان به

الرغبة فی الدنيا المائلون  لمومنون مصيبتكم الطواغيت من اهلایها ا«: است () همان فرمایش امام سجاد –

 (.116)أمالی مفيد، ص « اليها

لت هيد مما باید كوشش كنيم كه اخلاق كاخ نشينی را از این ملت بزدایيم اگر بخوا: »1/1/72 امام خمينی –

خواهد در جامعه ما تحقق پيدا كند مردم طوری كه خدای تبارک و تعالی می به آن را شما جاوید بماند و اسلام

 «را از آن خوی كاخ نشينی به پایين بكشيد

 

 منظور از اشرافیت مذهبی

 ...اشرافيت معلوم است

 .آمده است ... مورد اشرافی و اشرافيت و23، مورد كاخ نشين 5۱ ،مورد كوخ نشين26 ،ر صحيفه امامد

 :مقابل اشرافیت سیاسی، مذهبی اشرافیت

واژه مساجد اشرافی در ادبيات امام  = ، شعائر و مناسک و محافل و مجالس دین اشرافی شودوقتی رجال دین

 .ببينيد را

امام این صورت را =  دو خواهد شد نشينند كه انطباق هرگاهی رجال مذهبی در مناصب سياسی هم می

 .خواندخوانده شدن فاتحه كشور  مساوی

 :پیدایش اشرافیت مذهبی منشأ

 .شاهی پيشه كنند یظاهر به دینی درآیند یا متدینانی ز وقتی شاهان به حسب

ی های مخفی براپذیرفته شد از آن روز مسيحيان خائف و بيغوله رومميلادی توسط قيصر 1مسيحيت در قرن  

 .شد...  های قيمتی وهای مجلل و مجسمهتبدیل به كليسا وعظ

                                                             
 11/8/17)ره( در تاریخ سخنرانی مراسم رحلت امام خمينیچكيده  1
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 یكنزون الذهب و) تی برخی علماء یهود زی اشرافی و توجه به دنيا پيدا كردند و طلا و نقره گنج كردندوق

 !شدن »اكالون السحت«كارشان كشيد به توجيه ربا و  (الفضة

 .كندها مذمت میخداوند عوام یهود را در تبعيت آن

  :در اسلام

ن ، قرآهاها و تفریحگاهكنار كاخ = مسلمانی حفظ كنندشاهان اموی و عباسی خواستند شاهی خود را به نام  

 .كردند و مساجد اشرافی هم ساختند مطلا

از سوی خداوند در سرزمين او ای مردم من پادشاه  :گفت اًصراحت (()معاصر امام صادق) منصور عباسی

بخواهد برای دادن عطایا و تقسيم دار اموال اویم خداوند مرا قفل این اموال قرار داده و هر زمان خزانه من هستم

 .كند، قفل مید و هر زمان بخواهد مرا قفل كندكنمرا باز می شما اموال ميان

 ... ها كه نساختندها چه كاخبعدی. ترین بوداو تازه خسيس

  درهمی ساخت ۱۱۱/۱۱۱/5۱مهدی عباسی گردشگاه. 

  درهم ساخت ۱۱۱/۱۱۱/211 كاخ به ارزش11متوكل. 

  درهم شد ۱۱۱/۱۱۱/83هزینه عروسی مأمون و پوران. 

 چرا؟. شودهمين زمان مساجد اشرافی و قرآن مطلا ساخته می

مسجد فلان این جور است؟ اگر لباس طلایی  ود اگر بد است چرا، گفته شواضح است، هركه به كاخ ایراد گرفته

 !است چرا قرآن از طلاست؟ بد

 :موضع گرفتدرباره این اشرافيت  ()امام صادق

 ...شوددرباره مساجدش فرمود خلاف سنت است و هنگام فرج همه خراب می -

، حدیث 1)كافی، ج درباره قران مطلایش فرمود باید همانطور كه نازل شده با سياهی نوشته شود -

8567.) 

گلایه دارد و حتی وعده جهنم  »اقامه حروف قرآن و اضاعه حدود آن«روایاتی از ایشان كه از  -

 (.311، ص1؛ وسائل، ج 18، ص35؛ بحار، ج 161)امالی صدوق، ص دهدمی

 

 :در شیعه همین اتفاق افتاده

 .ها، مساجد و منارهای مجلل ساختندشاهانی كه متشيع شدند و كنار كاخ

 ،كنندها و مجامع مذهبی از كسانی كه جور دیگر زندگی میهيئت
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 ميليونی پای درس رهبر،2۱۱ماشين 

 هایی با زندگی آنچنانیبا آدم هابرخی هيئتبرخی مداحان 

 .انددار شدهها سرمایه، برخی مذهبیاندسرمایه دارها هيئتی نشده= 

 .، نه ثروتمند و مثل خدیجهدارسرمایه= 

 

 امام خمینی و اشرافیت مذهبی

 

 :مساجد اشرافی -1

های تزیيناتی ندارد پيامبر و منارهپيامبر اسلام نيازی به مساجد اشرافی «: مساجد سعودی را چنين ناميد 

های غلط حاكمان دست نشانده به سفانه با سياستأپيروان خود بوده است كه متمجد و عظمت  اسلام دنبال

 (.پيام در سالگرد كشتار خونين مكه، 76تير 21) »اندخاک مذلت نشسته

 :مصلای تهران یای و هاشمی دربارهدر پاسخ به نامه آقایان خامنه

 سادگی اًمسلمانان موفق باشيد ضمنن شاءالله در كنار ساختن مصلای تهران، در ساختن بينش كفر ستيزی ا» 

های مساجد از زرق و برق ساختمان اً مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیدیادآور سادگی محل عبادت  مصلی باید

آبان  28) «یيد فرمایدأمساجد الله را تكننده اندركاران برپاخداوند تمامی دست .جلوگيری شود اسلام آمریكایی

76.) 

 

 :پول خواستن شورای عالی حوزه از امام و پاسخ امام -2 

، زمانی كه شورای مدیریت حوزه م پدر و مراد بزرگوار پس از سلامبسم الله الرحمن الرحي: »نامه سيد احمد -

 .مربوط به حوزه را كرده بودند خدمت حضرتعالی رسيده بودند تقاضای كمک برای پيشبرد امور علميه قم

ای به قرار بر این شد كه شورا در نامه .مسئله را به احمد بگویيد تا او دنبال كند: بودید حضرتعالی فرموده

ای برای حضرتعالی نوشتند كه در صورت آنان پس از بررسی، نامه .بنویسند حضرتعالی مقدار احتياجشان را

نامه مذكور خدمتتان  .ها كمک گرددجنابعالی از بنياد مستضعفان به آن عدم پرداخت پول از طرف شخص

ها به بنياد چيزی گفته نشود دهيد و از طرف شماانجام نمی چنين كاری» :حضرتعالی فرمودید .تقدیم شد

و چند بار تقاضای برادرانمان را عنوان نمودم  «شودكم می ساختمان زیاد گردد درس و معنویت هرچه پول و

خدمتتان عرض كردم اگر چنين بود خودشان  .هزار تومان احتياج دارند 5۱كردم من خيال می :از فرمودیدب

ای نظر نخواسته )احمد( است كه تو شان اینپرداختند برای آقایان شورا مسئله حل نشده است و عقيدهمی
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ای كنی و یا شما یاد امام نياورده لاغمبارک حضرت امام را كه با این مسئله موافق بوده است به مسئولين حوزه اب

عرض كن كه اگر مسئله را به  به حضرت امام. كه حضرت امام در این قضيه پول مورد احتياج شورا را بپردازند

 (.12/8/77)احمد خمينی، « نشود هافكند بعد موافقت كنند كه موجب اینگونه حرشما محول می

 

 برای حوزه من با این تشریفات مخالفم و :امگفته اًكرار است كه قبلاًنظر من همان » :77خرداد18پاسخ امام  -

 ها منافی است و من از بعض آقایاناساس، اسلام و تحصيل است كه با این نحوه زیاده روی .دانمعلميه مضر می

 (.263، ص 2)صحيفه امام، ج« ال بردندؤكنم كه تو را زیر ستعجب می

 

 :برخورد مشابه رهبری

از وضع نابسامان ( 25/2/15)های علميه تهران در دیدار طلاب تهران با آقا رشاد رئيس شورای حوزهآقای 

های علميه گلایه كرد و گفت اگر مهمانانی از كشورهای دیگر بيایند ما هيچ مكانی جهت حوزه هایساختمان

 !اسكان و پذیرایی نداریم

ای كه این بزرگواران از آنجا را به جاهای مخروبه و ساده )مهمانان(هااش این است كه ببرید اینشوخی: »آقا

حالا بریم یک جایی رو بسازیم و هزینه درست كنيم كه برای امام. تحول ایجاد كردند مثل حضرت  ما آمده و

 »شود ما در معيشت طلاب ماندیمجزء اولویت محسوب نمی این .نداریم مهمانان

 هایی كهشود آنز علومتان كاسته میا ،رویدبروید و ان شاءلله كه نمی سراغ تجملات: »فرمودامام بارها می -

شيخ انصاری و مثل امثال  .، زندگيشان یک زندگی طلبگی بودهای قطور را نوشتند و پر ارزش راكتاب این

 (.251-2ص11جلد  ،صحيفه امام...« )طلبگی بوده یک زندگی هااین

 تشود وقتی تشریفاكه دارد زیاد میهای روحانيت است یفات حوزهمسئله دیگر مسئله تشر: »78شهریور11 - 

شود بنيه فقهی ها زیاد شود موجب میها و دم و دستگاهها و ماشينرود وقتی ساختمانمحتوا كنار می زیاد شد

 این موجب. شود شيخ مرتضی و صاحب جواهر تحویل جامعه دادها نمیببيند یعنی با این بساط اسلام صدمه

شود كه روحانيت شكست دانم با این وضع چه كنم؟ این تشریفات اسباب آن مینمی اًواقع نگرانی است و

ای خودمان فهميم كه چه ضربهجواهر را با زندگی روحانيون امروز كه بسنجيم خوب می زندگی صاحب. بخورد

 «.زنيمبه خودمان می

 حالا چه خبر است؟

 :آن روحانيت با این موسسات مجلل

 ...آیندسازند و یكی به كار مستضعفان نمیكی زود با اشراف سياسی میی
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 :ماجرای بودجه برای خبرگان قانون اساسی و موضع امام -3

 .ای قانونی برای مجلس خبرگان قانون اساسی از طرف دولت موقت تصویب شدبودجه 53سال- 

مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجه جناب آقای وزیر كشور : »ای خطاب به وزیر كشورامام در نامه

تومانی و هتل مجلل اشرافی لازم ندارد آقایان وكلای محترم كه عمده آنان از علمای اعلام هستند  ميليون1۱

اند بودجه نگران هستند آنان بحمدالله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت نموده از این نحو تشریفات

برگشت مازاد صحيح نيست زیرا اعتبار مذكور ممكن است سنتی به شود در  مذكور را تعدیل نمایيد و عذر

 «آتيه

 (.1۱۱، ص1، جصحيفه امام)یک بار دیگر در سخنرانی هم فرمود  -

  

  چه باید کرد؟

 .توجه و بصيرت و عدم تعارف در نظارت و تذكر

 

غلتيد به از مرتبه متوسط میآن روزی كه هریک از شماها را ملت دید كه دارید : »7۱بهمن11 )ره( امام -

قدرت پيدا كنيد یا تمكن پيدا كنيد مردم باید توجه داشته باشند این  طرف مرفه و دنبال این هستيد كه یا

. ها را سرجای خودشان بنشاندخدای نخواسته پيدا بشود آن طور افرادی كه به تدریج ممكن است یک وقتی

پيروزی كه آمال همه است برسد باید مواظب  رسد و به منتهایخواهد كه این پيروزی تا آخر باگر ملت می

ها مجلس است مجلسی هست همه این دهند آن كه رئيس جمهور است آن كههایی كه دولت را تشكيل میآن

 «خودشان مرفه به آن طبقه برسد را توجه بكنيد كه مبادا وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح

 

انی كه در این تدریج آمدند و وجه انقلابی و محترم خود را خرج تئوریزه كردن مانور تجمل فانه كستسأمت -

 ..شان مبالغه شدسوی برخی شاگردان خوب امام توجيه شدند و درباره كردند از

جمهوری اسلامی را نزد  یاظهار فقر و بيچارگی كافی است این رفتارهای درویش مسلكانه وجهه :او گفت

از امروز به خاطر اسلام  .خریب كرده است زمان آن رسيده كه مسئولين ما به مانور تجمل روی آورندت جهانيان

  (.1، صروزنامه جمهوری اسلامی، 73آبان 11... )مسئولين وظيفه دارند مرتب و با وقار باشند و انقلاب

ای از انيم قبر ایشان روضهداین گفت: مرگ او را نبرده است او مرگ را احاطه كرده و همچنان زنده است می

 !بهشت است رضوان
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 !کبیره

 

 در صدر و انقلابی ضد كاری شكنند،می را خارجی فشار مقابل در مردم آوری تاب كه هاییآن گرایی تجمل

به گناه شائ باشند دین لباس در اگر بخصوص هاآقازاده و مسئولين از لوكس هایگریجلوه !است آمریكایی صد

 كبيره دارد!

 

 :زمان شرایط

حرام نباشد  ساختمان، مهمانی، جشن، ماشين و وسایل اگر لوكس و تجملی بود شاید در شرایط عادی الزاماً

ه محارب"دشمن است و نه تنها حرام بلكه كنجی از ستون  "جنگ تحریمی"اما در این شرایط جزئی از پروژه 

 است! "و بغی اقتصادی

 

 :توضیح

عنوان ا كتابی ب 16اوایل سال "تحریم هوشمند"ها عليه ایران و مبتكر تحریم ریچارد نفيو مسئول تيم طراحی

 كند.انتشار داد كه به خوبی مبنای كارخود را روشن می "ها، نگاهی از درون ميدانهنرتحریم"

 كند:های هوشمند را بر دو پایه استوار میاو تحریم

 جامعه در عمومی درد ایجاد (1

 كننده تحریم مقابل مردم استقامت شكستن (2

توان وارد كرد؟ در عين حال استقامت ها را چه زمانی؟ چگونه؟ و بركجا میدهد كه درد تحریماو توضيح می

ها را چگونه متناسب با این و تحریم توان سنجيد؟هایی میطرف مورد تحریم را چگونه و بر اساس چه شاخص

 رجای گذارد؟ها تنظيم و باز تنظيم كرد كه بيشترین تأثير را بشاخص

ها را خط كشيد و مشمول تحریم برای نمونه وقتی با واردات اقلام لوكس و تجملاتی به ایران مواجه شد، دور آن

 سزایی در شكستن استقامت مردم دارد!هو مانورهای تجمل نقش ب یچنيننكرد! چون اشياء این

 یعنی این. هوشمندی تحریم دقیقا  

 

 چيست؟ شرایط این در تجملی و لوكس اشياء جور این كردن وارد حكم بگویيد شما حساب این با! 
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 دارند؟ حكمی چه دهند،می نشان خود از تجمل مانور از انحایی شرایط این در كه حكومت منتسبين! 

خوانند؟! و حداكثر مثل یک مكروه اخلاقی با آن مواجه و در نمی "ییآمریكا" را هاآن خطباء چرا

 زنند؟!مسئول ناچيز شمرده، به این طاقش می مقابل خدمات آن منتسب و

 و !شكنند؟می را مردم استقامت بيشتر چقدر باشند، هم تقدس و دین لباس در منتسبان آن اگر 

 !كنند؟می مينتأ را نفيو آقای منظور

 ها، ضد انقلاب، خرابكار و... خطابشود، اما آنها، وابسته به ضد انقلاب قلمداد میپس چرا منتقد این 

 شوند؟!نمی

 برای عرفی ملاک و معيار یک -است هوشمند هایتحریم مقصد كه- مردم نياوری تاب شودنمی آیا 

 شود؟ تلقی برانداز هایگرایی لوكس مصادیق تشخيص

  خوانده "نفوذ"علامت  -حتی اگر گوینده ناآگاه باشد-چگونه اگر سخنی شبيه سخن دشمن شد 

 چنين نباشد؟! -آگاهانهحتی نا-كار هوشمندانه دشمن راستایی آشكار با شود؟ اما هممی

 

 فقهی ادله حسب به

 حقوقشان و هاآن تحقير مردم، شدن سست موجب كه نعمتی اظهار و تجمل السندی صحيح روایات .1

 ،الكافی؛ )برای نمونه صحيحه عمربن یزید ناميده و مورد لعن قرار داده است "الناس غمص" را شود

 (811ص، 2ج

 است داده جهنم آتش در دخول وعده را( او بر درازی گردن و تجاوز) "فقير بر بغی" دیگر روایات در .2

 (825ص ،صدوق، الاعمال ثواب :ک.ر)

، الفتاوی الميسره )ر.ک: انداز این روست كه برخی فقهاء نيز بعضی از موارد اظهار تجمل را حرام دانسته

 (.821و82۱ص ،هم حواریات الفقهيه و835ص ،سيستانی

 های لوكسی از مصادیق بغی بر فقراء و هم محاربه اقتصادی نباشد؟!چرا در این شرایط چنان جلوه گری
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 سلام والمسلمین قنبریاناالهای اشرافیت مذهبی از حجتفهرست یادداشت

 :"امام خمينی و اشرافيت مذهبی"سخنرانی 

https://t.me/m_ghanbarian/1296 

 رسد)مسجد روی آب(:هر دم از این باغ بری می

https://t.me/m_ghanbarian/1463 

 آدرس غلط!

https://t.me/m_ghanbarian/1677 

 ام!برادران و خواهران ایمانیتقاضایی از 

https://t.me/m_ghanbarian/1688 

 :16بودجه حوزه در سال 

https://t.me/m_ghanbarian/1653 

 گزارشی فقهی از طلاكاری قرآن:

https://t.me/m_ghanbarian/1693 

 الله اراكی در دفاع از قرآن مطلا:پاسخ به سخنان آیت

https://t.me/m_ghanbarian/1700 

 الله جزایری درباره حرم امام:نقد موضع آیت

https://eitaa.com/m_ghanbarian/13 

 :1الله جزایریپرسش و پاسخ درباره نقد موضع آیت

https://eitaa.com/m_ghanbarian/10 

 :2الله جزایریپرسش و پاسخ درباره نقد موضع آیت

https://eitaa.com/m_ghanbarian/14 

 :8الله جزایریپرسش و پاسخ درباره نقد موضع آیت

https://eitaa.com/m_ghanbarian/17 

 :1الله جزایریپرسش و پاسخ درباره نقد موضع آیت

https://eitaa.com/m_ghanbarian/20 

https://t.me/m_ghanbarian/1296
https://t.me/m_ghanbarian/1463
https://t.me/m_ghanbarian/1677
https://t.me/m_ghanbarian/1688
https://t.me/m_ghanbarian/1653
https://t.me/m_ghanbarian/1693
https://t.me/m_ghanbarian/1700
https://eitaa.com/m_ghanbarian/13
https://eitaa.com/m_ghanbarian/10
https://eitaa.com/m_ghanbarian/14
https://eitaa.com/m_ghanbarian/17
https://eitaa.com/m_ghanbarian/20
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 جمكران مطلوب:

https://eitaa.com/m_ghanbarian/23 

 باز حرم امام!:

https://eitaa.com/m_ghanbarian/205 

 تعمير و توسعه مزار معصومين در فقاهت انقلابی امام:

https://eitaa.com/m_ghanbarian/212 

 كبيره!:

https://eitaa.com/m_ghanbarian/294 

 های فكر در ساختمان جدید بعثه:های خالی جای اتاقاتاق

https://eitaa.com/m_ghanbarian/351 

 الله جوادی آملی و طلاكاری حرم و قرآن:آیت

https://eitaa.com/m_ghanbarian/561 

 قرآن مطلا و قرآن اسير!:

https://eitaa.com/m_ghanbarian/563 

 های اعتقاد سوز:مسئولين و پدیده

https://eitaa.com/m_ghanbarian/590 

 زكات یا كفاره؟!:

https://eitaa.com/m_ghanbarian/647 
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