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ABSTRACT
In examining the system of Islamic Iranian society, one of the most important
and fundamental issues that we are facing today is the way of "lifestyle". Examining this issue is important from two sides; First of all, lifestyle takes the
process of human life out of emptiness and aimlessness and gives it meaning. Another is that choosing the right lifestyle can guarantee the future of a
nation in terms of prosperity; because in today's world, due to the vastness
of the virtual space and the variety of media, different styles of life are always
offered to the society. Therefore, it is very important to have a framework and
basic principles to choose the right lifestyle in order to achieve a good life. It
should also be noted that one of the most important concerns of the Supreme
Leader, as an Islamic ruler and religious jurist, is the discussion of lifestyle,
which he has emphasized the importance of in his various statements. In this
article, the author intends to use the analytical descriptive method and examine the thoughts of Ayatollah Ali Khamenei, to examine his views on lifestyle
in three axes: "approach", "basis" and "implementation". Finally, the approach
of the wise leader of the revolution regarding the category of lifestyle is based
on the two foundations of "attitude" and "behavior". The Supreme Leader believes that the basis of the lifestyle should be derived from the teachings of the
Quran, and in order for the lifestyle to move from the theoretical stage to the
practical stage, it is necessary to consider two issues; One is "explaining the
correct lifestyle" and the other is "avoiding incorrect imitation and modeling".
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بررسی سبک زندگی از منظر آیتالله خامنهای
با تأکید بر رویکرد ،مبنا و نحوۀ اجرا
(تاریخ دریافت - 1401/03/17 :تاریخ پذیرش)1401/04/23 :
محمد قاسمی شوب
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سیدمجید نبوی

2

چکیده

نظام مسائل جامعۀ ایران اسالمی یکی از مهمترین و بنیادینترین مسائل روز
در بررسی ِ
که با آن مواجه هستیم ،چگونگی «سبک زندگی» است .بررسی این مسئله از دو جهت
اهمیت دارد؛ نخست اینکه سبک زندگی ،روند حیات انسان را از پوچی و بیهدفی
خارج میکند و به آن معنا میبخشد .دیگر آنکه انتخاب سبک زندگی صحیح ،میتواند
آیندۀ یک ملت را از حیث سعادت تضمین کند؛ زیرا در دنیای امروز ،بهدلیل گستردگی
فضای مجازی و تنوع رسانهها ،همواره سبکهای مختلفی از زندگی ،به جامعه عرضه
اصول اساسی ،برای انتخاب سبک زندگی مناسب،
میشود؛ لذا داشتن چارچوب و
ِ
بهمنظور نیل به حیات طیبه ،از اهمیت فروانی برخوردار است .همچنین باید عنایت
فکری مقام معظم رهبری ،بهعنوان حاکم
داشت که یکی از مهمترین دغدغههای
ِ
اسالمی و ولیفقیه ،بحث سبک زندگی است که در بیانات مختلف ایشان ،بر اهمیت
این موضوع تأکید بسیاری نمودهاند .در این نوشتار ،نگارنده درصدد است ،با استفاده
دیدگاه
از روش توصیفیتحلیلی و بررسی اندیشههای حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای،
ِ
ایشان را درزمینۀ سبک زندگی در سه محور «رویکرد» و «مبنا» و «عملکرد» بررسی
کند .درنهایت اینکه ،رویکرد رهبر فرزانۀ انقالب دربارۀ مقولۀ سبک زندگی ،بر دو پایۀ
رویکرد «نگرشی» و «رفتاری» استوار است .مقام معظم رهبری معتقدند که باید مبنا
اساس سبک زندگی ،برگرفته از آموزههای قرآنی باشد و برای اینکه سبک زندگی
و ِ
از مرحلۀ نظری به مرحله عملی برسد ،الزم است دو مسئله را مد نظر قرار دهیم؛ یکی
الگوسازی ناصحیح» است.
«تبیین درست سبک زندگی» و دیگری «پرهیز از تقلید و
ِ
کلیدواژهها :مقام معظم رهبری ،سبک زندگی ،رویکرد ،مبنا ،نحوۀ اجرا.

 -1دانش آموخته دکتری ،علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول)،پست
الکترونیکیmohammadkonkoor@gmail.com :
 -2دانش آموخته دکتری ،علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران ،پست الکترونیکیmajidnabavi1366@gmail.com :
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مقدمه

امروزه بهدلیل فراهم شدن زیرساختهای ارتباط و وجود فضای مجازی ،انسانها در هر جای
این دنیا باشند ،بهراحتی از اوضاعواحوال همدیگر آ گاهی پیدا میکنند .بهنوعی در بستر این
ً
فضا انسانها خواسته یا ناخواسته دائما در حال انتقال فرهنگها به یکدیگر هستند .در کنار این
موضوع ،اقتضائات زندگی مدرن بهتدریج شرایطی را پدید آورد که دانشمندان علوم اجتماعی
بیشازپیش به الگوهای خاصی برای زندگی اندیشیدند؛ شرایطی از قبیل کار ،تولید ،انباشتگی
فراغت بیشتر برای بخش زیادی از بدنۀ اجتماع در قرن
کاالهای مصرفی و فراهم شدن اوقات
ِ
بیستم ،الگوهای خاصی از کار ،مصرف و گذراندن اوقات فراغت را به وجود آورد (فاضل قانع،
 .)۱۰ :۱۳۹۱مجموع این موارد سبب شده است که امروزه سبک زندگی موردنظر پژوهشگران
قرار بگیرد.
بهطورکلی جوامع مختلف با توجه به فرهنگی که دارند ،دارای سبک زندگی منحصر به
خود هستند؛ و این سبک زندگی بهدلیل افزایش ارتباطات و پیشرفتهای مادی در دنیای مدرن،
همواره نیازمند تطبیق و بهروز شدن است (خامنهای)1398/10/27 :؛ درنتیجه پایدار ماندن سبک
زندگی و دوری از هرگونه آفات ،نیازمند سیاستگذاری بخش حاکم بر جامعه در سطح کالن
است؛ و این موضوع تا حد زیادی وابسته به نحوۀ بینش و تفکر بخش حاکم بر جامعه است .در
این راستا ،مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،در جایگاه رهبر جامعه و در جایگاه حاکم اسالمی
ً
اجتماع ،به مسئلۀ سبک زندگی اهمیت فراوانی دادهاند و بارها و مکررا در سخنان خود در این
مورد تبیین و تحلیلهای ارائه کردهاند تا آنجا که از دیدگاه مقام رهبری ،سبک زندگی در حقیقت
همان «عقل معاش» (خامنهای )1391/7/23 :است (احمدی )62 :1394 ،که در روایات از آن
سخن رفته است .این موضوع درحقیقت« ،نرمافزار تمدن اسالمی» (همان) یا ابزار هویتساز آن
(خامنهای )1398/02/11 :به شمار میرود (نوروزی .)14 :1393 ،ایشان درزمینۀ سبک زندگی
دارای دغدغه هستند و بر این باورند که در سبک زندگی فعلی عیوبی دارد که باید برطرف شود:
«ما در سبک زندگی مشکالتی داریم .یکی از مشکالت ما ،مصرفگرایی است .یکی
از مشکالت ما ،اسراف و زیادهروی و زیاد خرج کردن است .یکی از مشکالت ما رفاهطلبی
ِ
افراطی است .یکی از مشکالت ما اشرافیگری است .اشرافیگری ّ
متأسفانه از طبقات باال
متوسط _ [یعنی] از قشرهای ّ
سرریز میشود به طبقات پایین؛ آدم ّ
متوسط _ هم وقتی میخواهد
میهمانی بگیرد ،وقتی میخواهد عروسی بگیرد ،مثل اشراف عروسی میگیرد .این عیب است؛
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این خطاست ،این ضربه به کشور میزند .زیاد مصرف کردن ،زیادی خواستن ،زیادی خوردن،
زیادی خرج کردن ،جزو عیوب مهم ماست در سبک زندگی ما» (خامنهای)1397/01/01 :
(احمدی.)82 :1384 ،
با توجه به آنچه گذشت ،نگارنده در پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از روش
توصیفیتحلیلی و با مراجعه به بیانات و مکتوبات رهبر انقالب و همچنین منابع کتابخانهای
دیدگاه حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) را درزمینۀ سبک زندگی در سه حوزۀ
رویکرد و مبنا و نحوۀ اجرا تحلیل و بررسی کند.
در بررسی پیشینۀ این تحقیق درزمینۀ سبک زندگی از دیدگاه آیتاللهالعظمی خامنهای
(مدظلهالعالی) نوشتارهایی نگاشته شده است که به برخی از مرتبطترین آنها اشاره میشود:
ِ
صفاری انارکی ( )1395در مقالهای با عنوان «الزامات اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با الگوی
سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری» ضمن تأکید بر دو مقولۀ اقتصاد مقاومتی و سبک
زندگی ،سعی کرده است که با رویکرد اقتصادی بین سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی پیوند
برقرار کند همچنین ظهرابی و محبی ( )1398در تحقیقی با عنوان «اهمیت تربیت بدنی در
سالمت و سبک زندگی کارکنان آجا از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)» با رویکرد
ورزشی و نظامی سعی کرده است که سبک زندگی را از دیدگاه آیتالله خامنهای در سه حوزۀ
سالمت جسمانی ،سالمت روحیروانی و سالمت معنوی تبیین کنند .در این دو نوشتار رویکرد
نگارندگان آن به سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری جزئی و محدود به یک موضوع
خاص بوده است درحالیکه نگاه تحقیق حاضر بنیادین و اصولی است؛ اما عالوه بر این مقاالت،
نوشتارهای دیگری هم وجود دارد که با دید کلی بیان سبک زندگی از دیدگاه رهبر انقالب
پرداختهاند .امینی و حاللخور ( )1394در مقالۀ «مؤلفههای سبک زندگی دینی از دیدگاه مقام
معظم رهبری» تنها مؤلفههای سبک زندگی از دیدگاه ایشان را کرده است و آن را در پنج حوزۀ
اندیشه ،خلقیات فردی ،خانواده ،خلقیات اجتماعی ،و کسبوکار تبیین کرده است .بنائیان
سفید و همکاران ( )1394در تحقیقی با عنوان «واکاوی مفهومی سبک زندگی اسالمی ایرانی
از دیدگاه مقام معظم رهبری در آینۀ آیات و روایات» به بررسی و مقایسه سبک زندگی از دیدگاه
مقام معظم رهبری و امام خمینی با آیات و روایات در ساحتهای ششگانه ،و عناصر پنجگانه
(تفکر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق) و عرصههای چهارگانۀ ارتباطی (خود ،خالق ،خلق
و خلقت) و مؤلفههای برنامۀ پنجگانه (ساختار ،هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابی) پرداختهاند .در
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این نوع آثار ،بهرغم اینکه نگارندگان از جنبۀ کالن و کلی به موضوع سبک زندگی در دیدگاه
رهبر انقالب پرداختهاند ،اما ،برخالف این نوشتار ،نهتنها به اصول و بنیاد فکری سبک زندگی
ازنظر آیتاللهالعظمی خامنهای نپرداختهاند ،بلکه در برخی موارد سعی در مطابقت اندیشۀ ایشان
با مبحث علمی موردنظر خویش داشتهاند.
 .1لزوم پرداختن به سبک زندگی

رهبر انقالب در تشریح لزوم توجه به سبک زندگی ،سه محور مهم را بیان میکنند:
الف) سبک زندگی یکی از بخشهای متنی رسیدن به تمدن نوین اسالمی است.
ایشان معتقدند تمدن نوین اسالمی دو بخش دارد :بخش «ابزاری» و بخش «متنی» که
قسمت متنی بخش اساسی و حقیقی این تمدن است؛ و آن چیزهایی است که متن زندگی ما را
تشکیل میدهد که از آن با عنوان سبک زندگی یاد میکند (خامنهای( )1391/07/23 :غفاری
هشجین و ناصرخاکی.)135 :1395 ،
ب) سبک زندگی بخشی از هدایتگری و استقالل فرهنگی است که پرداختن به این موضوع
نسبت به هدایتگری سیاسی مهمتر و اساسیتر است (خامنهای( )1394/10/14 :موسوی نیا؛
جلیلیان.)32 :1397 ،
ج) سبک زندگی یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمی است.
ازنظر ایشان ،بهطور کلی ،انسان ،با هر اعتقادی ،نیاز دارد برای زندگی خود چارچوبی داشته
باشد و این چارچوب همان سبک زندگی است« :اگر فرد به معنویت اعتقاد داشته باشد که
هدف آن ،رستگاری و فالح و نجاح انسان است ،باید به سبک زندگی اهمیت دهد و اگر هم
به معنویت اعتقاد نداشته باشد ،برای یک زندگی راحت ،زندگی برخوردار از امنیت روانی و
اخالقی ،باز پرداختن به سبک زندگی مهم است» (خامنهای( )1391/07/23 :کرمانی:1395 ،
 .)358این چارچوب در سه سطح ساختن تمدن ،فرهنگ و پیشرفت جامعه میتواند بر یک ملت
تأثیرگذار باشد.
بحث سبک زندگی بهطور جدی برای نخستین بار در سفر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
به خراسان شمالی مطرح شد .ایشان در این سفر دربارۀ سبک زندگی مسائلی را مطرح کردند:
الف) کار .1 :چرا فرهنگ کار جمعی در جامعۀ ما ضعیف است؟  .2بعضیها با داشتن
توان کار ،از کار میگریزند .علت کارگریزی چیست؟  .3وجدان کاری در جامعه چقدر وجود
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دارد؟  .4چرا به ما میگویند که ساعات مفید کار در دستگاههای اداری ما کم است؟ هشت
ساعت کار باید بهقدر هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا بهقدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو
ساعت؟ مشکل کجاست؟
ب) خانواده .1 :چرا در برخی از بخشهای کشورمان طالق زیاد است؟  .2چرا صلۀ رحم در
بین ما ضعیف است؟ .3چه کنیم که حق همسر (حق زن ،حق شوهر) ،حق فرزندان رعایت شود؟
 .4چه کنیم که طالق و فروپاشی خانواده ،آنچنان که در غرب رایج است ،در بین ما رواج پیدا
نکند؟  .5حد زادوولد در جامعۀ ما چیست؟  .6در آیندۀ نهچندان دوری ،جامعه پیر خواهد شد؛
این چهرۀ جوانی که امروز جامعۀ ایرانی دارد ،از او گرفته خواهد شد .حد زادوولد چقدر است؟
ج) آسیبهای اجتماعی .1 :چرا در برخی از بخشهای کشورمان روی آوردن جوانها به
مواد مخدر زیاد است؟
د) روابط اجتماعی .1 :چرا در روابط همسایگیمان رعایتهای الزم را نمیکنیم؟  .2آیا
ما در بازار ،در ادارات ،در معاشرتهای روزانه ،به همدیگر بهطور کامل راست میگوییم؟ .3
آپارتماننشینی چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتی دارد که باید آنها
را رعایت کرد؟ چقدر آن الزامات را رعایت میکنیم؟  .4در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ .5
چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنیم؟  .6چه کنیم که ریشۀ ربا در جامعه قطع شود؟  .7چه
کنیم که زن در جامعۀ ما ،هم کرامتش حفظ شود و عزت خانوادگیاش محفوظ بماند ،هم بتواند
وظائف اجتماعیاش را انجام دهد ،هم حقوق اجتماعی و خانوادگیاش محفوظ بماند؟ چه کنیم
که زن مجبور نباشد بین این چند تا یکیاش را انتخاب کند؟  .8در محیط اجتماعی ،برخیها
پرخاشگریهای بیمورد میکنند؛ علت پرخاشگری و بیصبری و نابردباری در میان بعضی از
ماها چیست؟  .9انضباط اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟  .10تجملگرائی چیست؟ بد
است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چهکار کنیم که از حد خوب
فراتر نرود ،به حد بد نرسد؟
هـ) التزام به قانون .1 :چرا درزمینۀ فرهنگ رانندگی در خیابان ،ما مردمان منضبطی بهطور
کامل نیستیم؟  .2حقوق افراد را چقدر مراعات میکنیم؟ در رسانهها چقدر مراعات میشود؟ در
اینترنت چقدر مراعات میشود؟  .3چقدر به قانون احترام میکنیم؟ علت قانونگریزی ،که یک
بیماری خطرناکی است ،در برخی از مردم چیست؟
و) تفریح :الگوی تفریح سالم چیست؟
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فراگیر همۀ
ز)  .1 :نوع معماری در جامعۀ ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و
ِ
بخشهای زندگی ،داخل در این مقولۀ سبک زندگی است؛ در این بخش که بخش اصلی و
حقیقی و واقعی تمدن است و مبتنی بر رفتارهای ماست .چقدر نوع معماری کنونی ما متناسب با
نیازهای ماست؟ چقدر عقالنی و منطقی است؟
ح) پوشش و آرایش .1 :طراحی لباسمان چطور؟  .2مسئلۀ آرایش در بین مردان و زنان
چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟
ط) تولید و مسائل اقتصادی .1 :محکمکاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در
بخشهای مختلف ،چقدر موردتوجه و اهتمام است؟  .2میان بسیاری از مردم ما مصرفگرایی
رواج دارد؟ آیا مصرفگرایی افتخار است؟ مصرفگرایی یعنی اینکه ما هرچه گیر میآوریم،
صرف اموری کنیم که جزو ضروریات زندگی ما نیست.
ی) نظریهپردازی .1 :چرا برخی از حرفهای خوب ،نظرهای خوب ،ایدههای خوب ،در حد
رؤیا و حرف باقی میماند؟ (خامنهای( )1391/07/23 :همتی فاخر)327 :1392 ،
با توجه به سؤاالتی که مقام معظم رهبری مطرح کردهاند دو نکته ازنظر ایشان حائز اهمیت
است؛ نخست اینکه با سبک زندگی باید بهصورت مسئلهمحور برخورد کرد و دیگر اینکه علیرغم
گستردگی مسائل و موضوعات در سبک زندگی ،باید بهصورت جزئی در مسائل آن ورود کرد تا
بتوان درنهایت ،سبک زندگی منسجمی به دست آورد.
 .2رویکرد 1سبک زندگی

در مفهوم سبک زندگی ،رویکردها نقش مهمی دارند؛ بهطورکلی دو رویکرد به سبک زندگی
وجود دارد .1 :رویکرد جامعهشناسان که سبک زندگی را از جنس رفتار میدانند؛  .2رویکرد
روانشناسان که ارزشها و نگرشها را بخش مهمی از سبک زندگی معرفی میکنند (فاضلی،
 .)82 :1382با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری ،مییابیم که هر دو نگرش (نگرشی و رفتاری)
در نگاه ایشان به سبک زندگی دخیل است:
الف) رویکرد نگرشی :از نگاه آیتالله خامنهای اساس و ریشۀ سبک زندگی تابعی از تفسیر
فردی ما از زندگی است ،به این صورت که هر انسانی در زندگی دارای هدف خاص خودش است؛
. -1منظور از «رویکرد» در اینجا «رویکرد کالن» است.
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درنتیجه ،بهطور طبیعی با توجه به آن هدف ،سبک زندگی خود را انتخاب میکند (خامنهای:
( )1391/07/23موسوی نیا و جلیلیان .)37 :1397 ،درواقع ایشان نگرش و بینش فردی را که
شکلدهندۀ هدف است در تعیین سبک زندگی مؤثر میدانند .مقام معظم رهبری معتقدند سبک
زندگی باید بر اساس نگرشی معین شکل و قالب بگیرد و اساس آن هم اعتقادی قوی است.
ایشان در این زمینه میگویند« :حاال آن چیزی که به آن ایمان داریم ،میتواند لیبرالیسم باشد،
میتواند کاپیتالیسم باشد ،میتواند کمونیسم باشد ،میتواند فاشیسم باشد ،میتواند هم توحید
ناب باشد .درنهایت اینکه ایمان اساس انتخاب سبک زندگی است» (خامنهای)1391/07/23 :
(همان.)38-37 :
با توجه به اینکه سبک زندگی موردنظر ایشان سبک زندگی اسالمی است ،معتقدند اجرای
سبک زندگی اسالمی باید منطبق با آموزههای قرآنی باشد (خامنهای)1396/01/21 :؛ چراکه
اساس آموزههای قرآن مبتنی بر توحید ناب و ایمان به خداست.
ب) رویکرد رفتاری :حضرت آیتالله خامنهای در بخشی دیگر از رویکرد خود به سبک
زندگی به جنبۀ رفتاری و عملکردی آن نیز توجه دارند و معتقدند سبک زندگی به تمامی مسائلی
بر میگردد که نوع و رفتار زندگی انسان را شکل میدهند؛ مسائلی مانند خانواده ،سبک ازدواج،
نوع مسکن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،نوع خوراک ،نوع آشپزی ،نوع تفریحات ،مسئلۀ خط،
مسئلۀ زبان ،مسئلۀ کسبوکار ،رفتار ما در محل کار ،رفتار ما در دانشگاه ،رفتار ما در مدرسه،
رفتار ما در فعالیت سیاسی و غیره از این دست هستند (خامنهای( )1391/07/23 :سقازاده،
.)130 :1396
با توجه به دو رویکرد مقام معظم رهبری میتوان اظهار داشت که نگرشی آن ،پایه و اساس
رویکرد ایشان به سبک زندگی را تشکیل میدهد که به عقیدۀ ایشان برای شکل دادن به آن باید
به آموزههای قرآنی مراجعه کرد؛ اما رویکرد دوم یعنی بخش رفتاری آن متأثر از رویکرد نگرشی
است و هراندازه پایههای رویکرد نگرشی (ایمان و اعتقادات) مستحکم گردد؛ رویکرد رفتاری
نیز متناسب با آن تقویت خواهد شد.
برای نمونه ،رهبر انقالب در مورد حضور جوانان در جبهه و سبک زندگی آن دوران این دو
رویکرد را اینچنین بیان میکنند« :هیجان جنگ و رفتن در میدان جنگ یک مسئله است که
چیز باارزشی است که کسانی جانشان را کف دست بگیرند و بروند بجنگند (رویکرد فتاری)؛
ّ
خصوصیات زندگی ،سابقه و پشتوانۀ فکری و اعتقادی شخص هم یک مسئلۀ
لکن روحیات،
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دیگری است که این خیلی مهم است (رویکرد نگرشی)» ( خامنهای( )1395/07/05 :ر.ک:
احمدی.)217 ،1394 ،
 .3مبنا

حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای دو سبک کلی را برای زندگی تعریف کردهاند« :سبک
زندگی غیرتوحیدی که در آن تعالیم مکاتب مادی در صدر است و مفاهیم مصرفگرایی،
لذتگرایی و عرفی بودن دین حاکم است؛ و سبک زندگی توحیدی که در آن دستورات
الهی در صدر است و سیاست و فرهنگ و اقتصاد از این مفاهیم تأثیر میپذیرد» (خامنهای:
( )1391/07/23امینی و حاللخور.)16 :1394 ،
بر این اساس آنچه از بیانات ایشان درزمینۀ سبک زندگی برداشت میشود این است که مبنا
و اساس سبک زندگی اسالمی مدنظر ایشان باید برگرفته از آموزههای قرآنی باشد (خامنهای:
ِ
( )1398/01/14احمدی .)191 :1394 ،ازنظر ایشان ،قرآن کریم دربردارندۀ آموزههایی است که
اگر به معنای واقعی به آن ایمان داشته باشیم میتواند در همۀ ابعاد نقش سازندگی داشته باشد:
«قرآن کتاب سعادت بشر است بالشک سعادت دنیا و آخرت .قرآن فقط برای سعادت
آخرت نیست؛ سعادت دنیا را هم قرآن تأمین میکند .سعادت دنیا یعنی برخورداری از ِن َعم الهی
ّ
در این نشئه؛ این را با قرآن میشود تأمین کرد .میشود ملتها با قرآن ،با عمل به قرآن عزت
پیدا کنند ،رفاه پیدا کنند ،دانش پیدا کنند ،قدرت پیدا کنند ،وحدت و انسجام پیدا کنند،
سبک زندگی شیرین پیدا کنند؛ اینها همه امور دنیوی است .آخرت هم که حیات معنوی و
حقیقی و مستمر و ابدی است ،با قرآن حاصل میشود .پس قرآن کتاب سعادت دنیا و آخرت
است ،بهشرط آنکه ما به قرآن عمل بکنیم ،ببینیم قرآن چه میگوید» (خامنهای)1391/01/26 :
(جمعی از نویسندگان.)36 :1400 ،
بر این اساس ،سبک زندگی هرگاه با توجه به منابع اسالمی که قرآن مهمترین آنهاست
پیریزی شود ،آنوقت سبک زندگی اسالمی میشود وگرنه هر جامعهای با توجه به ارزشهای
درونی خود تا حدودی دارای سبک زندگی منحصر به خود است .از دیدگاه مقام معظم رهبری
قرآن میتواند پاسخگوی سؤاالت مربوط به سبک زندگی باشد ،بر این اساس اظهار میکنند:
ُ
«اگر با قرآن انس گرفتیم ،آنوقت این فرصت و این مجال پیدا خواهد شد که صاحبان فکر
از قشرهای مختلف ،بر روی نکات قرآنی تدبر کنند ،چیزهایی را از قرآن استفاده کنند ،استنباط
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کنند ،بفهمند و به سؤاالت گوناگون جواب بدهند .منظورم از سؤاالت ،شبههها نیست؛ منظور
سؤاالت دربارۀ زندگی است ،زندگی کردن .اآلن میلیونها سؤال در مقابل ماست .وقتیکه
ِ
یک جامعهای با یک حکومتی ،زندگی را به سمت آرمانهایی دارد حرکت میدهد و حرکت
میکند ،این [جامعه] با هزاران هزار سؤال مواجه است؛ در نوع ارتباطات ،در نوع رفتار ،در نوع
موضعگیریها ،در نوع دشمنی و دوستیها ،در نوع برخورد با مال ،در نوع برخورد با امور دنیا؛
اینها همه سؤاالتی است که مطرح است؛ همۀ این سؤالها جواب دارد .بشریت گمراه و بدبخت
شد ،به خاطر اینکه جوابهای درست این سؤالها را پیدا نکرد .بدبختی امروز دنیا ـ و بشر ـ به
خاطر این است که جوابهای درست را به این سؤالها بلد نشد ،فرا نگرفت؛ پاسخهای غلط،
پاسخهای انحرافی ،پاسخهای گمراهکننده دریافت کرد ،به ذهنش رسید ،عمل کرد[ ،لذا] امروز
رسیده به اینجا؛ دنیا امنیت ندارد ،صفا ندارد ،معنویت ندارد ،آرامش روحی ندارد ،دلهای آحاد
جامعه با یکدیگر صاف نیست؛ این وضعیت امروز دنیاست ،همۀ دنیا اینجور است» (خامنهای:
( )1396/03/06موسوینیا و جلیلیان.)42 :1397 ،
با توجه به این عقیدۀ ایشان همواره بر تبیین سبک زندگی با توجه به معارف قرآن توصیه و از
تقلید در سبک زندگی منع میکنند.
 .4نحوۀ اجرا

آیتاللهالعظمی خامنهای در جهت پرداختن به سبک زندگی اسالمی معتقدند باید دو امر
در این موضوع اتفاق بیفتد؛ نخست اینکه مسئلۀ سبک زندگی اسالمی با توجه به منابع ارزشمند
اسالمی که در اختیار داریم باید مورد تبیین قرار گیرند و دیگری ،بحث لزوم الگوگیری و عدم
تقلیدگرایی است که در ادامه هر کدام تبیین خواهد شد:
 .1-4تبیین سبک زندگی

یکی از مسائلی که رهبر انقالب در سبک زندگی بر لزوم آن تأکید فراوان دارند؛ تبیین سبک
زندگی است .ایشان توصیه میکنند که باید سبک زندگی ،از جنبۀ عملی ونظری بررسی و تبیین
شود .ایشان در این راستا یادآور میشوند:
«سبک زندگی اسالمی ایرانی را در اندیشه و عمل دنبال کنید؛ مسئلۀ مهمی است .بنشینید
رویش فکر کنید ،مصداقهایش را مشخص کنید ،بعد خودتان عمل کنید و این را بهعنوان
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دستورالعمل [منتشر کنید]؛ فرض کنید یک جزوه منتشر بشود در مورد سبک زندگی اسالمی
منباب مثال در مسیرها .حاال بنده در آن مثالهایی که آن دو سه سال قبل از این راجع به این
ّ
قضیه زدم ،مسئلۀ پشت چراغقرمز ایستادن را هم مثال زدم؛ همین موضوع را میشود گسترش داد؛
میشود تبیین کرد .کار شماها است؛ کار شما جوانها است که هم حوصله دارید ،هم استعداد
دارید ،هم مغزش را دارید[ ،هم] تواناییاش را دارید؛ خب ،بکنید این کارها را» (خامنهای:
( )1395/04/12نوروزی.)25 :1393 ،
با توجه به اندیشههای رهبر انقالب که تبیین باید هم جنبۀ عملی و هم جنبۀ نظری داشته
باشد ،دو مسئله درزمینۀ وظیفۀ تبیین مطرح میشود؛ نخست اینکه وظیفۀ تبیین بر عهدۀ کیست؛
و دیگری اینکه گسترۀ این تبیین باید چگونه باشد .در ادامه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری
به این دو مسئله پاسخ داده خواهد شد.
مقام معظم رهبری در مکتوبات و دیدارهای ساالنۀ خود با مردم و مسئوالن وظیفۀ تبیین را
بیشتر متوجه نهادها میدانند .برای نمونه به صداوسیما (انتصاب آقای محمد سرافراز به ریاست
سازمان صداوسیما؛ )1393/08/17؛ شورای عالی انقالب فرهنگی (حکم آغاز دورۀ جدید
شورای عالی انقالب فرهنگی؛ )1393/07/26؛ ائمۀ جمعه (دیدار ائمۀ جمعۀ سراسر کشور
با رهبر انقالب؛  )1392/06/18و بسیج (بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان و فعاالن طرح
«صالحین»  )1391/09/01توصیه میکنند که در جهت تبیین مسئلۀ سبک زندگی اسالمی،
لیت تبیین را متوجه نخبگان و اندیشمندان جامعه نیز
اقدام کنند .البته در جایی دیگر ،مسئو ِ
ً
میدانند؛ مثال هنگام دیدار با شاعران ،از آن جهت که آنان یکی از صاحبان اندیشه در جامعه
هستند ،میخواهد که مسئلۀ سبک زندگی را تبیین نمایند (دیدار جمعی از شاعران مذهبیسرا با
رهبر انقالب.)1395/12/05 ،
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در رابطه با تبیین سبک زندگی نهتنها به مسئوالن توصیه
میکنند ،بلکه خود نیز به تبیین برخی از مسائل آن پرداختهاند .همانطور که گذشت نگاه مقام
معظم رهبری در مقولۀ سبک زندگی به انطباق آن با آموزههای قرآنی است؛ ایشان مصداق مسئله
تخلق به اخالق قرآنی را در انطباق سبک زندگی با قرآن میداند (خامنهای)1392/04/19 :
(ر.ک :احمدی.)225 :1394 ،
اما در پاسخ به سؤال دوم اینکه گستردۀ تبیین سبک زندگی تا چه اندازه است؟ با توجه به آنچه
از بیانات مقام معظم رهبری برداشت میشود ،حد مشخصی ندارد و هراندازه که جزئیتر و به
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مسائل ریز زندگی توجه شود میتواند تأثیر بهتری داشته باشد (خامنهای( )1391/07/23 :ر.ک:
ً
همتی فاخر1392 ،ش )327 :مثال ایشان در مورد جزئینگری در تبیین زندگی شهدا میگویند:
«بیان آنچه شهدا در زندگیشان عمل میکردند ،چهجوری عمل میکردند ،چهجوری رفتار
میکردند ،چهجوری خرج میکردند ،به وظیفه چهجوری نگاه میکردند ،این یکی از آن مسائل
بسیار مهمی است که میتواند الگوسازی کند» (خامنهای( )1395/07/05 :احمدی:1394 ،
.)296
پس بهطور کلی ،دامنۀ این تبیین ،محدود به جنبۀ خاصی نیست و هراندازه به مسائل جزئیتر
پرداخته شود ،بهطوری که آن رفتار یا سبک زندگی بهخوبی تشریح شود ،تبیین شایستهتری
درزمینۀ سبک زندگی قلمداد میشود.
 .2-4لزوم الگوگیری و نداشتن تقلیدگرایی

یکی دیگر از مواردی که در حوزۀ اجرایی و عملکردی سبک زندگی موردنظر حضرت آیتالله
خامنهای است ،بحث لزوم الگوگیری و عدم تقلیدگرایی است .مقام معظم رهبری در مورد سبک
زندگی ازیکطرف ،بر لزوم الگوگیری تأکید دارند و از طرفی دیگر ،از تقلید در این حوزه بهشدت
ً
منع میکنند .منظور ایشان از الگوگیری ،الگو قرار دادن افرادی است که اوال تحتتأثیر ارزشهای
ً
جامعۀ اسالمی و فرهنگ حاکم بر مردم بزرگشدهاند و ثانیا این افراد آزمودهشده هستند و درواقع
نمونۀ کامل عمل به ارزشها و فرهنگهای اصیل جامعۀ اسالمی هستند .حضرت آیتالله خامنهای
سبک زندگی شهدا را الگویی مناسب برای سبک زندگی اسالمی میدانند:
«ما در بیان زندگینامۀ شهیدان سعی کنیم خصوصیات زندگی اینها و سبک زندگی اینها
و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم ،این مهم است .این شهیدی که شما از یاد او
و فداکاری او و شهادت او در میدان جنگ به هیجان میآیید ،در داخل زندگی خانوادگی
چهجوری مشی میکرده؛ در محیط عادی زندگی چه جوری عمل میکرده .اینها خیلی مهم
است؛ یا در مسائلی که امروز برای ما مهم است ،اینها چهجوری عمل میکردهاند .فرض
بفرمایید که ما امروز در مورد اسراف ،در مورد ّ
تعرض و تجاوز به اموال بیتالمال ،دربارۀ اشرافی
گری حساسیت نشان میدهیم ،یعنی [اینها] چیزهایی است که امروز برای مجموعۀ دلسوز
جامعۀ ما مسائل مهمی است ،مسائل مطرحی است؛ این شهدای عزیز ما آن روزی که زنده بودند
و زندگی میکردند در داخل شهرهایشان ،در داخل خانوادههایشان ،نسبت به این قضایا چه
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جوری بودند» (خامنهای( )1395/07/05 :احمدی1394 ،ش.)296 :
رهبر انقالب در بیانات خود دربارۀ هجمه کشورهای غربی به موقلۀ سبک زندگی هشدار
میدهند و میگوید:
«امروز در اروپا و آمریکا مراکز و دستگاههایی با هدف مشخص و اعالمشده برای تغییر سبک
زندگی در کشورهای غیرغربی بهویژه ایران اسالمی وجود دارد» (خامنهای.)1395/12/05 :
حضرت آیتالله خامنهای ،هدف از هجمه به سبک زندگی اسالمی را ایجاد عزم ،اراده و
حرکتی مطابق با میل دستگاههای غربی خواندند و خاطرنشان کردند« :در مقابل این هجمه،
دفاع کردن و دور خود حصار کشیدن کافی نیست ،بلکه میتوان با تبیین سبک زندگی اسالمی
و بیان مفاهیم و مبانی اخالقی ،سیاسی و فرهنگی در قالب شعر به وظیفۀ خود عمل کرد»
(خامنهای( )1395/12/05 :همان.)294 :
ازنظر ایشان منظور از تقلید نکردن در سبک زندگی ،سبک زندگی غربی است؛ و بنا به دو
ً
دلیل بهشدت از این موضوع نهی میکنند؛ اوال ایشان جامعۀ ما (ایران) را دارای ارزشهایی میداند
که میتوان سبک زندگی را بر آن بنا کرد« :نیازی ندارد که روشهای زندگی خود را از دیگران
تقلید کند و یاد بگیرد؛ زیرا دارای فرهنگ غنی و عمیقی است» (خامنهای)1376/03/14 :
ً
(موسوینیا و جلیلیان .)36 :1397 ،ثانیا فرهنگ غربی فرهنگی تهاجمی است؛ یعنی فرهنگی
است که فسادآفرین است و در ذات خود دارای فساد است:
«بعضی بهمجرد اینکه اسم غرب و تمدن غرب و شیوههای غرب و توطئۀ غرب و دشمنی غرب
میآید ،حمل میکنند بر غربستیزی :آقا ،شماها با غرب دشمنید .نه ما با غرب پدرکشتگی
ِ
آنچنانی نداریم ،البته پدرکشتگی داریم! غرض نداریم .این حرف ،بررسیشده است .تقلید
از غرب برای کشورهایی که این تقلید را برای خودشان روا دانستند و عمل کردند ،جز ضرر و
فاجعه به بار نیاورده؛ حتی آن کشورهایی که بهظاهر به صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند،
اما مقلد بودند .علت این است که فرهنگ غرب ،یک فرهنگ مهاجم است .فرهنگ غرب،
فرهنگ نابودکنندۀ فرهنگهاست .هرجا غربیها وارد شدند ،فرهنگهای بومی را نابود کردند،
بنیانهای اساسی اجتماعی را از بین بردند؛ تا آنجایی که توانستند تاریخ ملتها را تغییر دادند،
ِ
زبان آنها را تغییر دادند ،خط آنها را تغییر دادند .هر جا انگلیسها وارد شدند ،زبان مردم
بومی را تبدیل کردند به انگلیسی .اگر زبان رقیبی وجود داشت ،آن را از بین بردند» (خامنهای:
( )1391/07/23موسوی نیا؛ جلیلیان.)35 ،1397 ،
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همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند فرهنگ تهاجمی با از بین بردن بنیانهای اساسی
اجتماعی مانند خانواده و ارزشهای موجود در جامعه باعث بروز فساد سیستمی میشود.
ریشۀ این بینش رهبر انقالب دربارۀ تقلید نکردن از فرهنگهای تهاجمی ،برگرفته از آیات
قرآن است؛ زیرا ازنظر قرآن ،مالک تقلید این است که باعث اصالح فرد یا جامعه شود؛ در غیر
این صورت اگر فسادآفرین باشد ،امری مذموم است .به همین منظور ،قرآن کریم اطاعت از امر
َ
مسرفین را نهی کرده است ،زیرا آنها باعث فساد میشوند و اصالح نمیکنندَ :
«و ال ُت ِط ُیعوا أ ْم َر
ْ َ
َ
ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ
ال ْرض َو ال ْ
یص ِل ُحون» (شعراء« :)152 :و فرمان مسرفان را اطاعت
ی
ف
ون
المس ِر ِفین ال ِذین یف ِسد
ِ
ِ
نکنید! همانها که در زمین فساد میکنند و اصالح نمیکنند!» بدینجهت خداوند پیروی از سه
گروه «مأل» (اعراف )60 :و «مترفین» (سبا )34 :و «مستکبرین» (مؤمنون )67 :را نهی کرده
است؛ زیرا غالب مفاسد دنیا از این قشرها سرچشمه میگیرد که اولی اشاره به جمعیت اشرافی
است که ظاهرشان چشمها را پر میکند اما درونشان تهی و خالی است و دومی اشاره به کسانی
است که در ناز و نعمت به سر میبرند و مست و مغرورند و از درد و رنج دیگران بیخبرند و
سومی به آنها که بر مرکب کبر و غرور سوار و از خدا و خلق دورند (مکارم شیرازی و همکاران،
.)175/27 :1374
نتیجهگیری

نگارنده در این تحقیق ،با هدف بررسی دیدگاه حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای
(مدظلهالعالی) درزمینۀ سبک زندگی در سه حوزۀ رویکرد و مبنا و نحوۀ اجرا به نتایج زیر دست
یافت:
 .1یکی از اساسیترین دغدغههای فکری مقام معظم رهبری بحث سبک زندگی است که
در بیانات و مکتوبات خود بر اهمیت این موضوع تأکید فراوان داشتهاند .اولین بار بهطور صریح
و رسمی در سال  1391این مسئله را مطرح کردند.
 .2رویکرد ایشان به سبک زندگی بر دو پایه قرار دارد .1 :رویکرد نگرشی :در این رویکرد،
سبک زندگی تابعی از تفسیر فردی ما از زندگی است .در این رویکرد اعتقادات و ایمان فردی
نقش پررنگی دارد ،زیرا اعتقادات به زندگی انسان هدف میبخشد و هدف نیز سبب انتخاب
سبک زندگی بهمنظور دستیابی به آن هدف میشود .2 .رویکرد رفتاری :در این رویکرد ،توجه
بهسوی تمامی مسائلی است سبک زندگی را پدید میآورند و نوع و رفتار زندگی انسان را شکل
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میدهند؛ مسائلی مانند خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس و الگوی مصرف.
 .3حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) معتقدند که مبنا و اساس سبک زندگی
باید برگرفته از آموزههای قرآنی باشد؛ زیرا ازنظر ایشان قرآن میتواند پاسخگوی سؤاالت و
ابهامات درزمینۀ سبک زندگی باشد.
 .4ازنظر رهبر انقالب ،برای اینکه سبک زندگی از مرحلۀ نظری به مرحلۀ عملی برسد الزم
ً
است دو مسئله را مدنظر داشته باشیم :یکی تبیین درست سبک زندگی که عمدتا وظیفۀ نهادها
و اندیشمندان جامعه است؛ و دیگری پرهیز از تقلید و الگوسازی؛ به این معنا که نباید از سبک
زندگیهایی تقلید کرد که تهاجمی هستند و هیچگونه پشتوانۀ عقلی و دینی ندارند و عالوه بر
این باید الگوهای درست را به جامعه معرفی کرد که ایشان بر زندگی شهدا بهعنوان نمونۀ کامل
الگوگیری در سبک زندگی اشاره دارند.
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 31-مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران 1374( ،ش) ،تفسیر نمونه ،چاپ اول ،تهران ،دار الکتب
اإلسالمیة.
 32-موسوینیا ،سید مهدی؛ جلیلیان ،سعید 1397( ،ش)؛ «جایگاه استقالل فرهنگی در سبک زندگی
از نگره قرآن و مقام معظم رهبری» ،پژوهش های اجتماعی اسالمی ،ش .117
 33-همتی فاخر ،زهرا1392( ،ش)« ،بررسی سبک زندگی اسالمی و غربی» ،مجموعه مقاالت دانشگاه
عالمه طباطبایی ،ش .286
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