
موضوعِ مـحورى ا�ن شماره از نشـر�ه ن�ز، «سبك زندگى» و سهـم آن در توسعه
فرهنـگى، اجتمـاعى، اخالقى، علمـى، س�اسى، اقـتصـادى و حقـوقى جامـعه
اسـالمى اسـت، عناصـرى كـه مـى:توانند با اعـتــالى خـود، بن�ـان �ـك تمـدن را

پى:ر�زند و با ضعA و انحطاط خود، پا�ه:هاى �ك تمدن را فرو ر�زند.
در دو شماره پ�ش�ن از نشر�ه و ن�ز شـماره حاضر، موضوع «سبك زندگى»
از زوا�اى گوناگـون به بوتهE بحث و تحق�ق قرار گـرفته است. در ا�ن مقـال ن�ز،
برآن�م، از مـقـوله:اى سـخن به مـ�ـان آور�م كـه پ�ـوندى ژرف و دقـ�ق با حـوزه و

روحان�ان دارد، مقوله:اى كه عنوان و رسالت اصلى ا�ن نشر�ه است.
در اســاس «نگاه نقــادانـه به خــود»، از گــزاره:ها�ى است كــه در حــ�ــات
اجـتـمـاعى سـ�ـاسـى و فـرهنگى جـامـعـهE مـا جـا�گاهـى ندارد و به آن بهـا�ى داده
نمى:شود. البـته شعـار آن، گاه، از زبان رجال سـ�اسى، در دو دهه اخ�ـر شن�ده
شده است و بـه طور خالصه انتـقاد از كـاركرد و بازده كـارِ مد�ران اجـرا�ى و گاه
فرهـنگى در شمـار برنامه:هاى صـدا و س�ـما �ا نشـر�ه:ها قرار گـرفتـه است؛ ولى
هنوز، كـم:تر به چشـم مى:آ�د كــه احـــزاب و گــروه:ها و نهـــادهاى فــرهـنگى و
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س�اسى، رجال سـ�اسى و �ا مجموعه:هاى علمى و صنفى، به نقـد خود پرداخته
و كاركرد خو�ش را در به حـق�قت پ�وستن هدفهـا و برنامه:ها، به ارز�ابى دق�ق و
همه:سو�ه و با ب�ـانِ كاستى:ها و سسـتى:ها، نشسته باشند؛ چرا كـه در بس�ارى از
موارد، خـود بزرگ:ب�نى و خودخـواهى، مانع د�دن كاسـت�هـا و كژ�هـاى خو�ش
است و در مـواردى هم افـراد و احـزاب و مـجـمـوعـه:ها، نگران سـوء اسـتـفـاده

مخالفان از اقرارها و اعترافهاى آنان عل�ه خو�ش:اند!
ما نـ�ز، برخالف ا�ـن كه نگران سـوء استفـاده بدخواهان و دشـمنان هستـ�م و
احتمال مى:ده�م، ا�ن نقّادى مصلحانه و از روى خ�رخواهى، از سوى آنان بمانند
اعتـرافى عل�ه خـود ما انگاشتـه شود، اّمـا ضرورت و ناگز�رى ا�ن نگـاه مى:طلبد،

خطر كن�م و به اشت�اق رو�ارو�ى با واقع�ت، خار ا�ن مس�ر را بر جان بخر�م.

سهم روحان�ان، در مد�ر�ت سبك زندگى مردم

اگر د�ن را در جامعه:هاى بشرى، بو�ژه در جامعه:هاى اسالمى، از عناصر مهم و
اصلى زندگى ساز و اثرگـذار بر سبك زندگى د�ندارانه بدان�م، مروّجان و مـبلّغان
و مناد�ان د�ن، سهم بسـزا�ى در منش و كنش شهروندان جـامعه داشتـه و خواهند
داشت و با ا�ن كـه جـامـعه:هـاى اسالمى در چنـد قرن اخـ�ـر، تحت تأث�ـر فـرهنگ
سلطه جو و نفـوذگراى غرب، قرار گـرفته:اند؛ امّا همـچنان تأث�رپذ�رى توده:هاى
مـردم از عـالمـان د�ن، سـهم بسـزا�ى در زندگى آنان دارد و بو�ژه رخـداد انقـالب
اسالمى در منطقه:اى كه جز�رهE امن سلطه:هاى نظامى اقتصادى و فرهنگى شناخته
مى:شد، نشـان داد كه اسـالم، نه تنها اف�ـون جامـعه:ها ن�ست و آنان را بـه برتاب�دن
خـوارى، پستـى و فقـر و بى:فـرهنگى تشـو�ق نمى:كند كـه ن�ـرومندتر از هر مكتب
سـ�ـاسى و انقـالبى، مى:تواند امت اسـالمى را به شگفت:تر�ن انقـالب اسـالمى و

فرهنگى فراخواند و آنان را تا رس�دن به پ�روزى رهبرى كند.
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رهبرى فكرى و عملى روحـان�ان، در به حق�قت پ�وسـتن انقالب اسالمى و
استمرار ح�ات آن، نشان داد كـه هنوز روحان�ان مناد�ان و مروّجان د�ن سهمِ بس
مهم و نقش آفر�ن در مد�ر�ت اند�شه:ها، آرمانها و هدفها و زندگى مردم دارند.

هدف ا�ن نوشــتـه از ب�ـان نـكتـه:هاى �اد شــده، سـتـا�ش و بزرگ شــمـارى
روحان�ان و خودستا�ى و فخرفروشى ن�ست! بلكه هدف، ب�ان ا�ن حق�قت است
كـه اگر مناد�ان د�ن ومـعـرفت:د�نى، چن�ن جـا�گاهى در جـامعـه دارند، پس با�د
رسالت خود را ن�ز بشناسند و بپذ�رند و حق ا�ن جا�گاه و منزلت را به جا آورند.

چنانكه اگر رسول اكرم (ص) فرموده است:
١«q}z«d�« vM� ¡U}��Q� v��« ¡ULK� »

عالمان امت من، چونان انب�اى بنى:اسرائ�ل:اند.
و �ا فرموده است:

٢«‰u�d�« ¡UM�Ô« ¡UNIH�«»
فق�هان، ام�نان رسول خداى:اند.

و اگر على (ع) مى:فرما�د:
٣«”UM�« vK� ÂUÒJ� ¡ULKF�«»

عالمان، فرمانروا�ان مردم:اند.
و�ا امام صادق (ع) مى:فرما�د:

٤«„uKL�« vK� ÂUÒJ� ¡ULKF�« Ë ”UM�« vK� ÂUÒJ� „uKL�«»
پادشاهان، فرمانرواى بر مردم:اند و عالمان حاكم و فرمانرواى بر

پادشاهان.
براى ا�ن بوده است كه از �ك:سو مردمان، نقش و جا�گاه با�سته عالمان را
بدانند و از سـوى د�گر عـالـمان، قـدر رسـالـت و كاركـرد خـود را بـشناسند و به
پ�ــامــدها و ضــرورتهــاى آن پاى:بنـد باشند. و اگــر پاى:بنـد نبــاشند، ســزاوار
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سخت:تر�ن عـقوبتهـا و حق�ـرانه:تر�ن عنوانها خـواهند بود. چنانكه از نبى مكرّم
اسالم سؤال شد، كدام �ك از مردمان بدترند؟ پ�امبر (ص) در پاسخ فرمود:

٥««Ëb��« «–« ¡ULKF�«»
عالمان، آن گاه كه فاسد باشند.

از امام على (ع) پرس�ده شد:
«من خـ�ـر خلق الله بـعـد ائمـه الهـدى و مـصـاب�ح الدّجى، قـال:

.«u�K� «–« ¨¡ULKF�«
ق�ل و من شرّ خلق الله بعد ابل�س و فرعون و نمرود…

‰U� rN}� Ë ozUI�K� ÊuL�UJ�« q}�U�ú� ÊËdNEL�« r� «Ëb�� «–« ¡ULKF�« ‰U�
٦«.«u�U� s|c�« UÒ�« ÊuM�UÒK�« rÔNÔMFK| Ë tK�« rÔNÓMÓFK| p��Ë« ÒÅq� Ë Òe� tK�«

بهتر�ن مـردم، پس از ائمه هدى و چراغهاى روشن:گـر تار�ك�ها،
چه كسانى هسـتند؟ امام فرمود: علما، آن:گـاه كه راه صالح را در

پ�ش بگ�رند.
پرس�ده شد: پس از ابل�س و فـرعون و نمرود و… بدتر�ن مردم،

چه كسانى هستند؟
امـام فـرمـود: علمـاء، آن:گـاه فـسـاد كـنند و راه فـسـاد را در پ�ش
بگ�رنـد، همانان كه به آشـكارسازى باطلها و كـتمـان:گرى حـقا�ق
… مى:پردازند. دربارهE ا�نان است كه خداوند، عزّ و جل:ّ، مى:فرما�د:
خـداوند نفر�ن:شـان كند و نفـر�ن كنندگان، نـفر�ن كنندشـان مگر

ا�ن توبه كنند.
چه بسا واژهE «فـساد» در عـرف كنونى، نمونه:ها و مصـداقهـاى خاصى را به
ذهن خطور دهد، مـانند فساد: اقـتصـادى �ا فساد جنسى! در حـالى كه فـساد در
ا�ن حـد�ث و مانند آن، بخش گـستـرده:اى از دن�اگـرا�ى، تكبّر، قـدرت طلبى،
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فخرفروشى، بى:مباالتى، بى:تعـهدى، بى:تفاوتى و… را در بر مى:گ�رد و ما در
ا�ن نوشته به چند نمونه از نمونه:هاى مهم آن اشاره خواه�م كرد.

١. دن�اگرا�ى

از بزرگ:تر�ن تهد�دها�ى كـه جامعـه روحان�ان را پس از وقوع انقـالب اسالمى و
دسـتـ�ـابى آنان به پسـتـهاى، قـضـا�ى، اجـرا�ى و حكومـتى، هدف گـرفـتـه بود،
گرا�ش آنان به تجمّل، رفاه و دن�اگـرا�ى بود كه مى:توانست خود را در موارد ذ�ل
بنما�اند، استفاده از اتومب�لهاى لوكس و گران:ق�مت، خانه:هاى بزرگ و مجلّل،
سكونت در مناطق ثـروت:مند نش�ـن شهـرها، بهـره:گـ�رى از مـحـافظان امن�ـتى،

استفاده از امكانات دولتى در خدمت:رسانى به خانواده و فرزندان خو�ش و…
اهم�ـت ا�ن مسأله تـا آن جا بود كه بنـ�ان:گذار جـمهـورى اسالمى حـضرت
امـام خمـ�نى، در بس�ـارى از د�دارهاى خـود با جامـعه روحـان�ان، بر ضـرورت
پره�ـز آنان از تجـمل:گـرا�ى و دن�اگـرا�ى تصـر�ح و تأكـ�ـد مى:داشت و آنان را به

ساده:ز�ستى فرا مى:خواند.
امـام، در د�دار با ائمـه جمـعـه وجـماعـات به تار�خ ٢١ خـرداد ١٣٦٢، به

روشنى �ادآور مى:شود:
«اگر مـا خداى نخواستـه طورى رفتار كن�م كه ا�ن ملت از مـا جدا
بشود و بگـو�د، شما امـروز كه دسـتتان باز است، �ك نـحو د�گر
دار�د عمـل مى:كن�د… ا�ن مـسؤول�ت به عـهده مـاست، قضـ�ه،
قضـ�ه شـخصى ن�ست كـه �ك شخص بگو�د من كـارى مى:كنم به
د�گران چـه… . اگــر اســالم شكسـت بخــورد به وســ�لـه مــاها
شكست خـورده است. اگـر شـمـا درست بشـو�د اسـالم شكست
نمى:خـورد، بـا درست شـدن شـمـا، مـردم درست مـى:شـوند، با
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مهذّب شدن شما، مردم مهذّب مى:شوند. »٧
امـام، در د�دار با نمـا�ندگـان مجـلس خبـرگـان، به تار�خ ٢٨ ت�ـر ١٣٦٢،

خارج نشدن از زى طلبگى و ساده:ز�ستى را مطرح كرده است:
«من به سـهـم خـودم، ه�چ نگرانى ندارم راجع بـه انقـالب… ا�ن
انقـالب، ان:شـاء الله مـحـفـوظ مى:مـاند و آسـ�ـبى از خـارج به او
نخــواهد رســـ�ــد؛ لكن آن چ�ــزى كــه انســـان را قــدرى نگران
مى:كند… مـربوط به عـمـوم روحـان�ت است… . اگـر مـا از زّى
مـتـعارف روحـان�ت خـارج بشـو�م و خـداى نخـواستـه، توجـه به
ماد�ات بكن�م، در صـورتى كه خودمان را با اسم روحـانى معرفى
مى:كنـ�م، ا�ن منـتــهى مى:شـــود به ا�ن كـــه روحــان�ت شـكست
بخــورد… �ك وقت مى:ب�ن�ــد كـه ا�ن طلـبـه زاهد عـابـد، كـه در
مدرسـه زندگى مى:كرد، با آن وضـعى كه همه مى:دانـ�د، متـحول
شد به �ك نفر انسان طاغوتى و از آن وضـع طلبگى، كه مشا�خ ما
بر آن وضع بوده:اند، خـارج شـده اسـت و شـده است انسـانى كـه

همه هّمش صرف دن�است. »٨
امام، به مناسـبت سوم�ن اجـالس ساالنه مجـلس خبرگـان به تار�خ ٢٥ ت�ر

١٣٦٤، با روشنى و تأك�د ب�ش:ترى مى:گو�د:
«از اهم:ّ مـسائلى كـه با�د تذكـر بدهم… ك�ـفـ�ت زندگى اهل علم
است، اگر خداى نخواسته، مـردم بب�نند كه آقا�ان وضع خودشان
را تغ��ـر داده:اند، عمارت درست كرده:اند و رفـت و آمدهاى:شان
مناسـب شــأن روحــان�ت ن�ـــست و آن چ�ــزى را كــه نســـبت به
روحان�ت در دل:شـان بوده است، از دست بدهند، از دست دادن

آن همان و از ب�ن رفتن اسالم و جمهورى اسالمى همان. »٩
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در همـ�ن د�دار، امام به ا�ن نـكته تصـر�ح كرده كـه مـمكن است كسـانى در
معرض خطر و ترور باشند و الزم بـاشد كه محافظانى داشـته باشند؛ ولى ا�ن امر
نبا�د به عنوان �ك اصل انگاشته شود و ما�ه فخر و برترى جو�ى اجتماعى باشد:
«البته من ا�ن نكتـه را عرض كنم، �ك دسته:اى كـه در معرض خطر
هستند، با�د خودشان را حفظ كنند، ولى هم�ن:ها هم با�د مواظب
باشند كه زا�ـد بر م�زان نبـاشد. شمـا گمـان نكن�د كه اگـر با چند�ن
اتومب�ل ب�رون ب�ا��ـد وجهه:تان پ�ش مردم بزرگ مى:شود… بزرگى

شما آقا�ان، به دن�ا ن�ست، بزرگى شما به آخرت است.»١٠
اكنون ب�ش از سى:سال از آن هشـدارها و توص�ه:ها سپـرى شده است، ولى
اهمـ�ت آن نكته:ها و سـفارشـها هرگـز كم نشـده كه ب�ش:تر هم شـده است؛ ز�را
ب�ش:تر كـسانى كه انقـالب را رهبرى مى:كـردند و �ا در پ�روزى انقـالب اسالمى
سهمـى بسزا داشتند و به جمـهورى اسالمى رأى دادند و براى دفاع از كـ�ان نظام
اسـالمى، جـان خـود و عـز�زان:شـان را تقـد�م كـردند، هدف:شـان به حـقـ�ـقت
پ�ــوسـتن آمــوزه:ها و آرمـانهــاى د�ن در جــامـعــه و دسـتـ�ــابى مــردم به زندگى
شرافـت:مندانه و عادالنه و اخـالقى و معنوى بود. در حـالى كه امـروز ما شـاهد
كاستى:ها و نارسا�ى:هاى بس�ار در زم�نه مـسائل اخالقى، فرهنگى، اجتماعى و
نها�ت سبك زندگى شهروندان جامعه خو�ش هست�م. دشوار�ها و گرفتار�ها�ى
كـه در بسـ�ارى از كـشـورهاى حـتى پ�ـشـرفتـه و مـدرن به چشم مى:خـورد، ولى
انتظار مى:رفت كه در پرتو حاكم�ت د�نى، جامعـه ما، در امان از آن گرفتار�ها و

دشوار�ها باشد و �ا از كاستى:هاى كم:ترى رنج ببرد.
براستـى عامل ا�ن كم توفـ�قى چ�ـست؟ به طور قطع، ا�ن كاسـتى:ها به �ك
عـامل باز نمى:گـردد؛ بلكه عوامل بـس�ـارى دست به دست هم داده:اند، تا مـا با
فرهنـگ، اخالق، روابط اجتـماعى، اقـتصـاد، معنو�ت وسـبك زندگى ا�ده:آل
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اسالمى، همـچنان فاصله ز�ادى داشته باشـ�م. امّا در ا�ن م�ان، همـچنان كه در
آ�ات، روا�ات و سفارشـها و پ�ش:ب�ن�هاى امام راحل بود، سـهم رفتار و منش و

زندگى و اخالق و تعامالت اجتماعى روحان�ان، سهم كوچكى ن�ست.
بى گـمان، اگـر مـجمـوعـه و گروه:هـاى د�گرى در ا�ن جامـعـه حكومت و
مـد�ر�ت را در دست داشـتند، ب�ش از آن:چه امـروز به عنوان كاسـتى و نارسـا�ى
مى:شنـاسـ�م، بـا آن روبه رو بود�م، ولى ســخن در ا�ن است كــه آن گــروه:ها و
مـجمـوعه:ها، مـدعى اسـالم و اخالق و مـعنو�ت و عـدالت اسالمى و مـد�ر�ِت
مـتكى به آموزه:هاى وَحـ�ـانى نبودنـد و آن:چه از سوء اسـتفـاده و فـرصت:طلبى و
رانت:خوارى و اختالس، در مـد�ر�ت آنان رخ مى:داد، خالفِ انتظار مردم نبود
و باعث سـست شـدن اعتـقـاد مردم به د�ن و د�انـت نمى:شد؛ امـا در جـمهـورى
اسالمى، كه شـعار اصلى آن، پ�اده:سازى هدفهـا و آرمانهاى متعـالى اسالم، كه
دربردارندهE عدالت، امن�ت، استقالل و رفاه عمومى است، مشاهدهE دن�ادارى و
دن�اطلبى و زر و ز�ور پرسـتى و فخرفـروشى و زندگى مرفه و فـارغ از درد و ن�اِز
توده:هـاى مـــردم و زندگى در خـــانـه:هاى باشـكوه و برخـــوردارى از و�ـالها و
امكاناتى فراتر از حدّ متوسط جامعه، خالف فهم و اعتقاد و انتظار مردم است؛

م انقالب ن�ز، بارها و بارها نسبت به آن هشدار داده است، چ�زى كه رهبر معظّ
«عالمى كـه حرص به دن�ا داشـته باشد، مـردود است… نه ا�ن كه
عـالم نبـا�د از تمـتّـعات زندگى بـهره ببـرد، امّـا مـراتبى هست كـه
انسـان در آن مــراتب، با�د حـقــاً و انصـافــاً، از تمـتّـعــاتى چشم

بپوشد.»١١
در مجالى د�گر، مى:گو�د:

«روحانى، آن وقت سخن نافذ خواهد داشت كه عمالً نشان بدهد
به زخارف دن�ـا بى:اعتناست و آن حرصى كه بر دلهـاى دن�اداران و
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دن�ـامداران حـاكم است، بر او حاكـم ن�ست. ا�ن را با�د به مـردم
نشان بده�م. روحـان�ت در سا�ه:ى پارسـا�ى بود كه ا�ن ح�ـث�ت و
آبرو را پ�دا كـرد، ا�ن پارسا�ى و بى:اعـتنا�ى به دن�ـا و به زخارف،

با�د حفظ شود. »١٢
ا�ن هشدارها در سـالهاى آغاز�ن انقـالب اسالمى به روحان�ـان و علما داده
شـده است. و ا�ن بدان مــعناست كـه ضـرورت ا�ن هشـدارهـا و توصـ�ـه:ها، از
همـان سالهـاى نخـست احسـاس مى:شـد؛ چرا كه نمـودهاى گـرا�ش به ُپست و
جا�گاه وتكاثر و تجمّل و خروج از زىّ روحـانى، در مواردى خود را نشان داده
بود، با ا�ن كه در سـالهاى اول انقـالب، در اساس، روح�ـه قناعت و گذشت و
مردمـدارى و خدمت در همـه گروه:هاى اجـتمـاعى، از قوت و شـدت ب�ش:ترى
برخوردار بود و هنوز مـ�دانهاى رقـابت و تفاخـر و دن�اطلبى، رواج ن�افـته بود و
ا�ن بدان مــعناست كــه گــذشت زمــان، نه تنهــا ا�ن خطر را از مــ�ــان نبـرد كــه

زم�نه:هاى گسترش آن را فراهم:تر كرد!

X�UM� Ë b�“ gM� t� —«œU�Ë ÊU}�U�Ë— “« ‘“uÄ
در ا�ن مقـال، از سر ضـرورت و احسـاس مسؤولـ�ت، سخن به نقـد سبك
زندگى شمارى از روحـان�ان و مد�ران حوزوى گشوده شـده است. ا�ن واقع�ت
را نمى:توان ناد�ده انگاشت كـه در طول سالهاى پس از انقـالب، وضع معـ�شت
و زندگى ب�ش:تر طـلبـه:ها و روحـان�ـان، از سطح مـتـوسط جـامـعـه پا��ن:تر بوده

است، چنانكه مقام معظم رهبرى به روشنى از آن سخن مى:گو�د:
«امروز، حق�قتاً، طالب علوم د�نى از همه:ى طبقات جامعه حتى
از كــارمند و از كــارگـر و از د�گران از لـحـاظ حظّ مــعــ�ـشــتى ـ
پا��ن:ترند ا�ن �ك واقع�ت است در حالى كه �كى از بزرگ:تر�ن و
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شـر�A:تر�ن كـارها را ا�نهـا انجام مى:دهـند، از ظواهر هم چندان
چ�ـزى نمى:شود فـهمـ�د. همـان عـزت نفس و مناعتى كـه طالب

علوم د�نى از گذشته با آن سرافراز بوده:اند. »١٣
ما خـود، ا�ن واقعـ�ت را با تمام وجود درك كـرده و تمر�ن عـزت در شدت
ندارى و تالش براى رعا�ت قناعت و عدم تـجمّل در وقت تمكن و برخوردارى
نسـبى را داشتـه:ا�م و نمودهاى بسـ�ـارى از ا�ن منش طلبگى را در م�ـان فضـال و
علمـا ســراغ دار�م و واقـعـ�ت ا�ن اسـت كـه اگـر برخـالف گـرا�ـِش شـمـارى از
روحـان�ان و نخـبگان و سـرشناسان به رفـتـار دن�امـدارانه، باز هم توده جـامعـه،
همـچنان به روحـان�ت اعـتمـاد مى:ورزند و به ناسـازگـارى و رو�ارو�ى با آنان بر
نخاسـته:اند، بدان جهت است كه نمـود ا�ن عزت و قناعت و تقوا را در بسـ�ارى
از آنان، از نزد�ك شـاهد بوده و هسـتند؛ ولى مـردمانى از سطح جـامـعه، كـه به
دل�لهـاى گوناگـونى، حشـر و نشر بـا محـافل د�نى و مجـامع مذهبى و حـوزوى
ندارند، نگاه:شـان به نخـبگان سـ�اسى و مـسـؤوالن كشـورى و مـد�ران دولتى و
قضا�ى است كه به دل�ل جا�گاه اجتمـاعى خود، از حقوق و مزا�ا�ى فراتر از حدّ
متوسط جامعه برخوردارند و با برخوردارى از توانا��ها و زم�نه:هاى مادى، از به
نما�ش درآوردنِ جاه و ثروت و شكوه مادى و زندگى رفاه:مندانه ابا�ى ندارند! و
بر ا�ن پندارند كه شكوه ظاهرى و مـادى خانه و ماش�ن و توانا��ـهاى مادى آنان،
باعث عزت:شان در چشم د�گـران مى:شود، غافل از ا�ن كه اگر افـرادى هوش�ار
و ز�رك و نكتـه:سنج و نگاه:شناس بودند، نشانه:هـاى نفرت و خشـم و ب�زارى را
در نگاه رهگذاران و مـشـاهده گـران و حـتى اعضـاى فـامـ�ل و آشنا�ان خـود، به
روشنى احــسـاس مـى:كـردند و مــحـبــوب�ت در قـلب توده:ها را بر ســتـودنهــا و

ستا�شهاى ساختگى پ�رامون�ان و طمع ورزان، برترى مى:دادند!
ا�ن است كـه به خـاطر ب�ان �ك:سـو�ه نقـدها، از گـروه گسـتـرده روحان�ـان
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مخلص و قناعت پ�شه و تقوامدار پوزش مى:خواه�م و از آنان اجازه مى:خواه�م
ا�ن نّقادى را ادامـه ده�م، هر چند مخالفـان ما از نقّادى �ادشده خـرسند شوند و

همراهان، از ا�ن درد جانكاه، احساس بى:مهرى كنند!

Âœd� vÖb�“ p�� —œ v��Ëœ Ë v��uJ� ÊôËR�� Ë vM|œ ÊUL�U� gI�
اگر از امام على (ع) روا�ت شده است:

١٤.«rNzU�P� rNM� t��« rNz«d�U� ”UM�«»
مردم به فرمانروا�ان:شان همانندترند تا به پدران:شان.

حكا�ت از ا�ن رو�داد دارد كه رفتار حاكمان و سبك زندگى آنان؛ بو�ژه آن
زمـان كه در جـا�گاه روحـان�ان و در كـسـوت آنان باشند، تأث�ـرى بسزا در سـبك
زندگى مــردم دارد. به هـمـ�ـن دل�ل است كــه پ�ــشــوا�ان د�ن، در رو�ـارو�ى با
بى:عدالت�ها و فسادهاى اجتـماعى و س�اسى، شد�دتر�ن خطابهاى مالمت:گرانه

خود را متوجه عالمان د�نى كرده:اند.
امام كاظم (ع) به هشام مى:فرما�د:

rJM}� Ë vM?}� «uKF?��ô °ÈœU?�F?� q� ∫œË«œ v�« v�U?F� tK�« v�Ë« °ÂU?A� U|»
¨v�U�UM?� Ë v�Ò��?� o|d� s� Ë Èd�– s� r�Òb?B}� ¨U?}�b�U� ÎU�u�?H� ÎU?L�U�

١٥ .«ÈœU�� s� o|dD�« ŸUÒD� p��Ë«
اى هشام! خداى متعال به داود وحى كرد:

به بندگان من بگـو، م�ان من و خـودشان عالمى را قـرار ندهند كه
دلباخته و فر�ب خورده دن�است؛ ز�را چن�ن عالمى، آنان را از �اد
من و از راه دوســتى و منـاجـات بـا من دور مى:ســازد، ا�ن گــونه

عالمان راهزنان بندگان من:اند!
امام على(ع) در وص�تهاى خود به فرزندش حسن بن على (ع) مى:فرمود:
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t}K� –u�?��Ô� ¨Á«ÒuÓ� ÒVÓ� rNÔL�U� Âu?� v�  d� «–« vM� U| p� v�√ Ë n}�»
١٦«  …œUN��ôU� U}�b�« VKD| Ë ìÁU}�œ q�UF� pÒ�L�� ¨Á«u�

چه حـالى خواهى داشت آن گـاه كه در جـامعـه:اى قرار گـ�رى كـه
عـالم ا�ـشـان فـر�بنـده و ظاهرآراست و هواى نفس بر او چـ�ـرگى
دارد، و سخت به دن�ـا چسبـ�ده:است، … و در طلب دن�ـا سخت

مى:كوشد!
در حــد�ث نـخــست، به روشنـى آمــده است كــه هرگــاه عــالـمــان د�ن و
روحـان�ـان، گـرا�ش به دن�ـا پ�ـدا كنند، مـردم گـرفـتـار غـفلت از خـدا شـده و به
زندگى غـ�ـر معنوى گـرا�ش مى:�ابند و در بسـ�ـارى از ا�ن احـاد�ث، نقش منفى
عـالمان دنـ�اگـرا در زندگى مـردم، بو�ژه حـاكمـان و مـد�ران س�ـاسى و اجـرا�ى
شمرده نشده است، بلكه شـاملِ عالمان و فق�هـانى هم مى:شود كه بدون دخالت
در امـور سـ�ـاسى و دولتى و اجـرا�ى و قـضـا�ى، دسـتـگاه:هاى عـر�ض و طو�ل
ساخته:اند ساختمانها و مؤسسه:ها�ى كه چه بسا ضرورت چندانى براى جامعه و

عموم مردم، ندارند.

٢. رو به رو شدن با دارا��هاى عمومى بسان دارا��هاى شخصى

در سـالهـاى اخـ�ـر، با پد�ده:اى روبه رو هسـتـ�م كـه عـالمـان د�نى، �ا مـسـؤوالن
حكومـتى، بـراى خـدمـات اجـتـمـاعى و د�ـنى و پژوهشى، مـؤسـســه:ها�ى را بنا
مى:نهـند و دفــتـرهـا�ى را به كــار مى:اندازند و پـس از وفـات آنـان، مـد�ـر�ت ا�ن
مـؤســسـه:هـا همـچنـان در دست فـرزندان و هواداران او بـاقى مى:مـانـد، هر چند
فرزندان آنان عالم نباشند، �ا فاقد جا�گاه مرجع�ت و شا�ستگى:هاى الزم باشند.
آ�ا براستى دارا��ـها و ثروتهاى �اد شده، ملك شخـصى عالمان و فقـ�هان و
مـسؤوالن حكومـتى است كه براى پـس از خود، مـتولى و مـد�ر، مى:گمـارندو
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مـد�ر�ت آن را به وارثان خـو�ش، و�ژه مـى:سازنـد، �ا ا�ن كـه امكانات �اد شـده
پس از وفات آنان، �ا انفـصال ا�شان از كار، با�د به مـد�ر�ت حوزه:هاى علمى و

نهادهاى ذى:صالح سپرده شود و رأى نظر ولىّ فق�ه دربارهE آنها جارى گردد!
البته ا�ن مشكل فراگ�ـر ن�ست، ولى خود مى:تواند در ذهن و حافظه مردم،
نوعى وراثتـى شـدن ا�ن امــوال و مــؤسـســه:ها را تداعـى كند. گــشـوده مــاندن
دفتـرهاى شخـصى مراجع پس از وفـات ا�شان و مـراجعه مـقلدان براى پرداخت
وجـوهات به ا�ن دفـاتـر، بدون ا�ن كـه به آنان گـفـتـه شـود با�ـد به مـرجـعى زنده

مراجعه كنند، از د�گر مشكالتى است كه مى:تواند رو به تزا�د باشد.
بلى، در زمـانى كه حـوزه:هاى علمـ�ه، داراى مـد�ر�ت مـتمـركز و قـانون:مند
نبـاشند و �ا در رأس جـامـعه، ولى فـقـ�ـه حـاكم نبـاشد، به ناگـز�ر همـان مـرجع و
عـالمى كـه مؤسـسـه:ها و مـركزها�ـى را براى خدمت عـلمى �ا اجتـمـاعى بنا نهـاده
است، با�د فكرى براى مد�ر�ت آنها پس از خود داشتـه باشد و تع��ن ولىّ و متولّى
كند؛ ولى در عصـرى كه حوزه:هاى علم�ـه، داراى مد�ر�ت و ولى:فق�ـه، مد�ر�ت
كـالن جـامعـه را بر عـهـده دارد، وراثتى كـردن اموال عـمـومى و مـحدود سـاخـتن
مد�ر�ت آن در دست فرزندان و نوادگان خود، فاقد مبناى شرعى و قانونى است.

چنانكه وقتى مسؤوالن دولتى و حكومتى، در پرتو مجموعهE وسائل و شرا�ط
مناسب و فـرصـتهـاى دولتى، به ذخـا�ر بزرگى از امـوال و ساخـتـمانهـا وامـت�ـازها
دست پ�دا مى:كنند، ا�ن توانا��ها كه نت�ـجهE كار و تالش فردى خود آنان نبوده است
و ب�ش از نود و نه درصـد رشد مـالى و اعتـبـارى آن از اموال عـمومى و امـت�ـازهاى
دولتى و فـرصتـهاى حكومـتى فراهم آمـده است، نمى:تواند ملك شـخصى ا�شـان

تلقى شود و در ح�طه تصم�م:گ�رى آنان و فرزندان:شان محصور شود.
عـالمان و مـد�ران حكومـتى، وقتى با دارا�ـ�هـاى عمـومى و امـت�ـازهاى و�ژه و
رانتهاى اقتصادى، چونان اموال شخصى روبه رو شدند و آن اموال را ذخا�رى براى
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آ�نده خود و فرزندان و حـام�ان خو�ش قرار دادند، از چشم مردم مـخفى نمى:ماند و
مــردم ن�ـز مـى:خـواهند از ا�ـن قـافله عــقب نمــانند. ا�ن اسـت كـه رانت:خــوارى و
فرصت:طلبى و سوء استفاده از دارا��هاى عمومى، در م�ان ال�ه:هاى مختلA مردم،

رواج مى:�ابد و با كاركَردِ عالمان و دولتمردان، توج�ه مى:شود!

٣. قرار گرفتن تحت نفوذ خانواده، مر�دان و هواداران

از نمودهـاى منفى در زندگى عالمـان و مسؤوالن روحـانى نهادهاى حكـومتى،
تأث�ـرپذ�رى غـ�رمنطقى از اعـضـاى خانواده، مـد�ران و هواداران است، كـه ا�ن
خود در گسترشِ مشكل به د�گر ال�ه:هاى اجتماعى بَس نقش:آفر�ن بوده است.

مطالعه در زندگى بسـ�ارى از عالمـان و رجال س�اسى، نشـان مى:دهد كه آنان
در دوره طلبگى و حتى قبل از دست�ابى به جا�گاه اجتماعى و س�اسى، داراى مشى
و مرامى منطقى و قناعت ورزانه بوده:اند و همـان زى:طلبگى و منش حوزوى را كه
عـمـوم روحـان�ـان داشـتـه:اند، دارا بوده:اند؛ امّـا پس از دسـتـ�ـابى به نام و عنوان،
اعضاى خانواده آنان، خود را متـما�ز از د�گران پنداشته و سعى در تجمّل و تظاهر
به مـاد�ات داشتـه:اند. عالمـان د�نى كه حـتى از سـفرهاى ز�ارتى به خـاطر تحمـ�ل
نكردن هز�نه بر ب�ت:المال و سهم امام پره�ز داشته:اند، فرزندان:شان هواى سفر به
كشورهاى اروپا�ى و گشت و گـذار در بازارهاى لوكس غربى را در سر پرورانده و

براى تأم�ن هز�نه:هاى آن وسوسه:هاى مختلA را آغاز كرده:اند!
روحـان�ـانى كـه هـمـواره در طول تار�خ، سـعى داشـتـه:انـد، براى پ�ـشـبـرد
اهداف ارزشى خـود، از عــرض اندام خـانواده و فـرزندان:شـان در صــحنه:هاى
تبل�ـغـاتى و غ�ـر آن، سـرمـا�ه:گذارى نـكنند، كم كم تغـ��ـر مـرام داده و به ورود
عنـصــر خـــانواده و خـــو�شـــاوند و هـواداران:شــان در تـصــمـــ�م:ســـاز�هـــا و
تصـم�م:گـ�ـر�ها�ى رضـا�ت داده:اند، ا�ن در حـالى است كـه ن�روهاى مـذهبى و
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سنتى جـامـعـه ا�ران، كه بار اصلـى انقالب را در قـبل و بعـد از انقـالب بر دوش
داشـته:انـد، سبك زندگى مـذهبى و د�نـى به آنان چن�ن آمـوزشى را نداده و چن�ن

رفتارى را مجاز ندانسته بود!
اثرپذ�رى از فـرزندان و هواداران، نوعى آشـفـتگى در سبك زنـدگى مردمـان
مذهبى و سنتى جـامعه پد�د آورد. البـته ا�ن آشفـتگى از نگاه فرزندان و هوادارانى
كـه ب�ش از هر چ�ـز، هواى قدرت و مـد�ر�ت براى:شـان مهـم بود، �ك دستـاورد
انقالبى انگاشـته مى:شد، فـرزندساالرى قدرت مـى:گرفت و جوانان مى:آمـوختند
كه مى:توان از سرما�ه د�گران، به ثروت و قدرت و شهرت زودرس دست �افت!
عـالمـانى كه براى رسـ�ـدن به جـا�گاه اجـتمـاعى و د�نى و مـد�ر�تى خـود،
زحمات ز�ادى كش�ده:اند، ولى فرزندان و هواداران بر آن بوده و هستند از رانت
نام و عنوان ا�ن بزرگـان، ره صدساله را �ك شـبه بپ�ـما�ند و البـته حسّ: پدرانه و
اعـتمـاد غـ�ـرمنطقى ا�نان به خـواسـته:هاى فـزون:خـواهانه فـرزندان و هواداران،
چون حـجابى جـدّى در برابر آنان، نمى:گـذاشت با خـود ب�ند�شند، براسـتى چه
فـرقى مـ�ان فـرزندان و هواداران مـا، با د�گر جـوانان ا�ن مـرز و بوم است؟ چرا
شمـارى از ا�نان با�د بتـوانند از فرصـتهـاى بزرگ صادرات و واردات و وامـهاى
كالن و غ�رمـنطقى بهره ببرند، در حالى كه درصد باال�ى از جـوانان براى گرفتن
وام اندك و ناچ�ز ازدواج، بـا صدها مشكل روبه رو�ند! و در حـالى كه بسـ�ارى

از سرپرستان خانواده فاقد شغل:اند و حداقل درآمد را ندارند.
انقالبـ�ونى كه در روزگـار ستم:شـاهى، رنج زندان و شكنجـه و تبعـ�د را بر
جـان خـود و رنج مـحـرومـ�ـتـهـاى اقـتـصــادى و اجـتـمـاعى را بر خـانواده خـود
مى:خــر�دند، تا منـادى د�انت و مـعـنو�ت و عـدالـت در جـامــعـه بـاشند، آ�ا در
نهـا�ت، رسـ�دن بـه هم�ن نـقطه را مى:خواسـتند! مـؤمنان و مـتـد�نانى كـه با آنان
همراه مى:شدند و بار مبارزه با طاغوت را بر شانه:هاى خود مى:كش�دند و پس از
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انقالب، با جان و مـال خود و خون عز�زشان از عزت و شرافـت و استقالل ا�ن
كشور حما�ت كردند، آ�ا هم�ن را مى:خواستند.

براى توده مــردم و عـمـوم جــامـعـه چـه فـرقى مى:كند كــه شـخــصى به نام
رضاخـان و فرزندش از فـرصتـهاى ملى و ذخـا�ر عمـومى سوء اسـتفـاده كند، �ا

د�گرانى كه دم از اسالم و عدالت و اخالق و معنو�ت مى:زنند.
مــردم، از هـر دو ب�ــزار و مـــتنفـــرند! بلى. قـــشــرهـاى خــاصى بـه دل�ل
برخوردارى از مواهب شاهانه و ج�ره:خوارى در كنار حكومت پهلوى هوادار او
بودنـد. چنان كـــه هواداران حـــزبى و جناحـى امــروز، در كـنار ا�ن مـــد�ران و
مـسـؤوالن، سنگ حـمـا�ت از آنان را بر سـ�نه مى:زنند، و مـتـأسـفـانه مـد�ران و
مسؤوالن و حـتى برخى عالمان حـوزوى فقط پ�رامون�ـان خود را مى:ب�نند و فكر
مى:كنند همـه مردم هوادار و هواخـواه آنان:اند. در حالى كـه اگر چند قـدم از ا�ن
مـحـ�ط كـانال�ـزه شـده خـود، پا را فـراتر بگذارند، خـواهند د�د مـردم به شـدت
نسبـت به آنان منتقـدند! و البتـه همان مـردم به دل�ل مشـاهدهE رفتـار آنان، گرفـتار
تناقـضى در اند�شـه و عـمل، بازگـشت از آرمـانهـا شده:انـد و در تنظ�م زندگى و
ترب�ت فـرزندان و تأم�ن مـعاش و… گـرفتـار اعوجاج گـشتـه:اند! باز هم الزم به
�ادآورى است كـه نه همـه مسـؤوالن نظام اسـالمى از نوع باال هسـتند و نه مـردم
سـرگردان و ناامـ�ـد شـده:اند! ولى شمـار آن مـسـؤوالن و حجم ا�ن سـرگـردانى
فكرى و عـملى در مـ�ـان مردم، به گـونه:اى هست كـه دلسـوزان نظام اسـالمى،
نگران امـــروز و فــردا باشند و هـشــدار دهند. و بر ضــرورت �ـك جــراحى در

ساختار مد�ر�تى تأك�د ورزند!
حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا

البته سخت و گران است، اما ضرورى و ناگز�ر است.
v�«d� bL�«
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