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ABSTRACT
Today, lifestyle has taken on a remarkable importance and has attracted the 
attention of researchers and elites of the society more than before; because 
in the recent complicated world, people's lifestyle is an important part of the 
culture of different societies. Considering the importance of this issue, the 
authors of the present article have tried to evaluate and analyze the indica-
tors of lifestyle in the statements of the Supreme Leader of the Revolution, 
which has made in various ceremonies from 1369 to 1398 SH. 
The current research method includes quantitative and qualitative content anal-
ysis. In the first part, i.e. quantitative content analysis, important and keywords 
and their frequency according to the target texts were counted and analyzed. 
The second part, qualitative content analysis, emphasizes the systematic ap-
proach of Strauss and Corbin (1998) for grounded theory. In this research, all 
the guidelines and speeches published by Ayatollah Khamenei (Mudda zhillu-
hu’l aali) about the subject under investigation, through his official website and 
Hadith Velayat software, have been examined. In order to analyze the qualita-
tive content, first, the collection of speeches, statements and messages of the 
Supreme Leader was examined line by line, and finally, it was conceptualized 
and then categorized. Also, the authors were able to determine the concepts 
and categories according to the common characteristics and conceptual con-
nection as well as the degree of similarity between the open codes.
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چکیده
توجه  و  داده  اختصاص  خود  به  را  توجهی  شایان  اهمیت  زندگی  سبک  امروزه 
زیرا  است؛  به خود جلب کرده  پیش،  از  را بیشتر  نخبگان جامعه  و  پژوهشگران 
در دنیای پیچیدۀ امروزی، روش و سبک زندگی افراد، قسمت مهمی از فرهنگ 
جوامع مختلف را در برگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، نویسندگان این 
مقاله تالش کرده اند تا شاخص های سبک زندگی در بیانات رهبر معظم انقالب را 
که در مراسم های مختلف از سال 1369 تا 1398 ایراد نموده اند، احصا و بررسی 
نمایند. روش تحقیق حاضر، شامل تحلیل محتوای کمی و کیفی است. در بخش 
اول یعنی تحلیل محتوای کمی، واژگان مهم و کلیدی و نیز مقدار فراوانی آن ها با 
توجه به متون موردنظر، احصا شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. بخش دوم یعنی 
تحلیل محتوای کیفی، بر رهیافت نظام مند استراوس و کوربین )1998( برای نظریۀ 
کید دارد. در این پژوهش، کلیۀ رهنمودها و سخنرانی های منتشرشده از  مبنایی تأ
سوی حضرت آیت الله خامنه ای )مد ظله  العالی( دربارۀ موضوع موردبررسی، از 
طریق سایت رسمی ایشان و نرم افزار حدیث والیت، موردبررسی واقع شده است. 
به منظور تحلیل محتوای کیفی، ابتدا مجموعۀ سخنرانی ها، بیانات و پیام های رهبری 
معظم، سطربه سطر بررسی گردید و درنهایت، مفهوم پردازی و سپس مقوله بندی 
شد. همچنین نویسندگان با توجه به خصوصیات مشترک و ارتباط مفهومی و نیز 

میزان مشابهت میان کدهای باز، توانستند مفاهیم و مقوالت را تعیین نمایند.

کلیدواژه ها :رهبری، سبک زندگی، فرهنگ
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بیان مسئله
امروزه واژۀ سبک زندگی که دارای مفهوم تازه و نوظهوری است، پا به فضای اجتماعی و 
عرصۀ ادبیات گفتمانی کشور ما گذارده است و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی را پیرامون خود گرد 

آورده است.
و  مطرح  را  مختلفی  ابعاد  این موضوع،  با  ارتباط  در  العالی(  ظله  )مد  انقالب  معظم  رهبر 
کیدات معظم له، جامعۀ نخبگان  کید ویژه ای بر مفهوم سبک زندگی نموده اند. همگام با تأ تأ
و عالمان دلسوز نیز بیانیۀ ایشان در گام دوم انقالب را به دیدۀ منت، موردبررسی قرار داده و 
توجه فزون تری بدان داشته اند تا از این رویکرد بتوانند شناخت بهتری از زوایای آشکار و پنهان 

آن داشته باشند. 
رهبری معظم، در بیانیۀ گام انقالب، مقولۀ سبک زندگی را این گونه موردبررسی قرار داده اند:

»اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم، این تمدن دارای دو 
نیز حقیقی و اساسی خواهد بود که سبک زندگی بخش حقیقی آن را تشکیل  ابزاری و  بخش 
می دهد؛ بخش ابزاری یا سخت افزاری این تمدن نیز موضوعاتی است که در فضای امروز به عنوان 
و  بین المللی  اعتبار  سیاست،  اقتصاد،  اختراع،  علم،  قبیل  از  می شود؛  مطرح  پیشرفت  نمودهای 
نظایر آن. در معارف اسالمی اصطالح عقل معاش در مفهوم جامع خود مترادف مفهوم سبک 
نیز آیات فراوانی درزمینۀ سبک زندگی وجود دارد«  و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم 

)سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم خراسان شمالی، 23 مهر 1391(.
همان طور که بیان شد، امروزه سبک زندگی، اهمیت شایان توجهی را به خود اختصاص داده 
و توجه پژوهشگران و نخبگان جامعه را بیشتر از بیش، به خود جلب کرده است؛ زیرا در دنیای 
در  را  فرهنگ جوامع مختلف  از  مهمی  افراد،  قسمت  زندگی  و  سبک  امروزی، روش  پیچیده  

برگرفته است.
سبک زندگی عبارت است از الگوی هم گرا )کلیت تامی( یا مجموعۀ منظمی از رفتارهای 
درونی و بیرونی، وضع های اجتماعی و دارایی ها که فرد یا گروه بر مبنای پاره ای از تمایالت و 
ترجیح ها )سلیقه اش( و در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب می کند. یا به اختصار، 

سبک زندگی، الگو یا مجموعۀ نظام مند کنش های مرجح است )مهدوی کنی، 13۸۷: ۷۸(. 
در تعریفی دیگر چنین آمده است: سبک زندگی عبارت است از الگوی زندگی فردی که در 
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فعالیت ها و دل بستگی ها و افکار شخصی، خود را نشان می دهد )شوشتری زاده، 13۸2: ۸4(.
ضرورت این بحث زمانی آشکارتر و شفاف تر می شود که نگاهی فراجناحی و فارغ از هرگونه 
پیش داوری و قضاوت به نسل جوان و شیوۀ زندگی آن ها بی افکنیم. در این صورت به وضوح 
درخواهیم یافت که یکی از مهم ترین و پرچالش ترین عرصه ها جهت  رصد تغییرات سبک زندگی 
و بررسی تحوالت فرهنگی کشور، مطالعه این موضوع در میان آینده سازان جامعه یعنی جوانان 
است؛ زیرا بعضی از ویژگی های فرهنگی که در میان جوانان رواج یافته و متجلی می شود، از 
مقتضیات همان نسل و دورۀ سنی خاص است و بدیهی است که پس ازآن و  با پایان یافتن شر و 
شور جوانی، این عادات فرهنگی نیز تکرار نخواهد شد؛ اما یک سری از  ویژگی های فرهنگی 
نیز در میان جوانان رواج دارد که مهم تر از قبلی است، زیرا  آهسته در نهاد جوانان جای گرفته 
و نه تنها کنار گذاشته نخواهد شد، بلکه زمینه ای را فراهم می کند که در  آینده نیز در میان سایر 
اقشار جامعه تسری یابد و گسترۀ خود را فراتر از سن جوانی ببرد. از همین روست که بدخواهان 
و دین ستیزان نیز هجمه های برنامه ریزی شدۀ خود را با هدف آسیب رساندن به این گروه طراحی 
کرده و آن ها را هدف قرار داده اند؛ لذا باید بدانیم که بررسی سبک زندگی در میان همۀ قشرهای 
جامعه، مهم است، اما می بایست این موضوع را در میان  جوانان با  توجه جدی تری دنبال نمود 
و نحوۀ زندگی آنان شامل نگرش ها و ترجیحات و انگیزه های رفتاری آن ها را با دقت و دغدغۀ 
بیشتری بررسی کرد. این امر، نه تنها یک ضرورت، بلکه فراتر از آن، نیازی انکارناپذیر است؛ 
زیرا تنها از این رهگذر است که می توان  ریشۀ بسیاری از انحراف های  خطرناک میان آن ها را 
شناخت و از رفتارهای انحرافی آن ها پیشگیری کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، نویسندگان 
این مقاله تالش کرده اند تا شاخص های سبک زندگی در بیانات رهبر معظم انقالب را احصا و 

بررسی نمایند.

پیشینۀ تحقیق
ایران، رساله ها و کارهای تحقیقاتی معدودی وجود دارد  دربارۀ موضوع سبک زندگی در 
»بررسی  نام  با  تحقیق  این  کرد.  اشاره  رسولی  محمدرضا  نگاشتۀ  به  می توان  میان  این  در  که 
سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون« به دنبال ارائۀ تصویری جامع از ویژگی های کمی 
تبریزی  بررسی شیوه های زندگی موردتوجه است. حسن چاوشیان  تبلیغات تجاری و  و کیفی 
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انتخاب های ذوقی به عنوان شالودۀ  پایان نامۀ »سبک زندگی و هویت اجتماعی، مصرف و  در 
پِی تشخیص سبک های زندگی در الگوی  تمایز و تشابه اجتماعی در دورۀ اخیر مدرنیته« در 
کنش و گروه بندی اجتماعی بوده است. نویسنده معتقد است هویت فـردی و جمعی اعضـای 
نمی شود،  تبیین  آن ها  ساختاری  ویژگی های  یا  موقعیت  کمک  به  کالن شهری  مدرن  جـامعۀ 
فرهنگی  ماهیت  و  دارد  بستگی  مصرفی  انتخاب های  و  مصرف  کنش  به  زیادی  حد  تا  بلکه 
دارد. سید نورالدین رضوی زاده نیز در کتاب »بررسی تأثیر مصرف رسانه ها بر سبک زندگی 
ساکنان تهران« بر این باور است که ارتباطات با پیش رو نهادن یا معرفی سبک های متعدد و 
متنوع زندگی، پایبندی افراد را به سبک های سنتی امتحان کرده و با اشاعۀ الگوها، ارزش ها و 
کـاالهـای مصرفی نوین، به اشاعۀ سبک های زندگی نوین می پردازد. شهابی در سال 1377 به 
روش کیفی و با استفاده از تیپ ایده آل، یک تقسیم بندی از سبک های زندگی جوانان ایرانی 
ارائه کرد که براساس آن سه نوع سبک زندگی در بین جوانان ایرانی وجود دارد که شامل سبک 
)شهابی،  وطنانه  جهان  زندگی  سبک  و  بسیجی  زندگی  سبک  متعارف،  یا  نوایانه  هم  زندگی 
1386، 37(. تقی آزاد ارمکی و شالچی، 1384، 163 نیز در مقالۀ »دو جهان ایرانی: مسجد و 
کافی شاپ« با توجه به نظریۀ بوردیو به بررسی مقایسه ای دو سبک زندگی در میان جوانان منطقۀ 
انقالب  ارزش های  از  متأثر  که  انقالبی  اصول گرایی  زندگی  سبک  می پردازند.  تهران  شهر   3
اسالمی است و اجتناب از روابط با نامحرم و دوری از مد و مصرف گرایی غربی و اصرار بر 
هویت اسالمی در مقابل هویت غربی و ارتباط با جنس مخالف ازجمله ویژگی های این سبک 
است )خانی، 1386، 16(. در بررسی دیگر، نشان داده شده است که از بین مؤلفه های پایگاه 
اجتماعی_اقتصادی و میزان دین داری و ارتباط آنها با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت 
معلم؛ دین داری با سبک زندگی دانشجویان ارتباط بیشتری دارد )رضوی زاده، 1383، 21(. در 
بررسی دیگر، به تأثیر ارتباطات در تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی به گسترش استفاده از 
به مهاجرت و  تمایل  به زندگی شهری،  تغییر نگرش روستاییان  اثر آن در  و  تلویزیون و ویدیو 
تغییر سبک زندگی پرداخته شده است )بی نام، کلیات و مبانی نظری سبک زندگی اسالمی، 
1397(. در پژوهش دیگری، قاسمی و همکاران )1394(، نقش شبکه های اجتماعی مجازی را 
در شکل بخشی به سبک زندگی دانشجویان دختر محور قرار دادند و نتایج این اثرگذاری در 
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ساختن خرده فرهنگ های دخترانه را در میان 636  دانشجوی دختر سه دانشگاه آزاد دخترانۀ 
فالورجان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان بررسی کردند. به منظور بررسی کردن سبک 
زندگی، مؤلفه های مربوط به چگونگی گذراندن اوقات فراغت و ارتباطات انسانی با دیگران، 
است.  بررسی شده  با جنس مخالف  ارتباط  برقراری  و مخصوصًا  و خانواده  همچون دوستان 
نتایج کسب شده، حاکی از آن است که میان سبک زندگی دختران دانشجو و عضویت آن ها 
به طوری که چنانچه  است.  برقرار  و مستقیمی  معنادار  ارتباط  اجتماعی مجازی،  در شبکه های 
زمان استفاده از این شبکه ها و نیز زمان حضور آن ها در این فضا، افزایش یابد، مؤلفه های مربوط 
به گذراندن اوقات فراغت و ارتباط با دیگران نیز تغییر می یابد، به طوری که خرده فرهنگ های 
دخترانه را در میان دانشجویان دختر به وجود آورده است، ولی درزمینۀ برقراری رابطه با جنس 
مخالف، معنادار بودن این رابطه ضعیف است )به نقل از عیدی زاده و احمدی بلوطکی، 1397، 
با اندکی تغییر؛ قاسمی و همکاران،1394(. همان طور که بیان شد، نتایج بررسی های اجمالی در 
تحقیقات و مقاالت مختلف صورت گرفته نشان می دهد که در این زمینه پژوهشی که مستقیم به 

این موضوع پرداخته باشد، صورت نگرفته است.

روش تحقیق
روش تحقیق حاضر، شامل تحلیل محتوای کمی و کیفی است. در بخش اول یعنی تحلیل 
محتوای کمی، واژگان مهم و کلیدی و نیز مقدار فراوانی آن ها با توجه به متون موردنظر، احصا و 
تحلیل شده است. بخش دوم یعنی تحلیل محتوای کیفی، بر رهیافت نظام مند استراوس و کوربین 
شامل  کدگذاری  گام های  بر  داده ها  تحلیل  آن،  در  که  دارد  تأکید  مبنایی  نظریۀ  برای   )1998(
کدگذاری های باز، محوری و انتخابی استوار است. کدگذاری ها و مقوله بندی های ذکرشده، با 
استفاده از نرم افزار مکس کیودا به دست آمده است؛ و درنهایت،  از طریق  پست الکترونیکی یا 
به صورت حضوری، در اختیار خبرگان و صاحب نظران قرار گرفته و مورد تأیید آن ها واقع شده است.

تجزیه وتحلیل داده ها و یافته ها
آثار مقام معظم رهبری دربارۀ موضوع موردبررسی،  بیانات و  به منظور تحلیل هرچه دقیق تر 
ابتدا مفاهیم مرتبط با این موضوع، با کمک نرم افزار مکس کیودا استخراج شده و محتوای آن 
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کیدات  به صورت کمی و کیفی تحلیل شده است. در تحلیل محتوا هدف این بوده که میزان تأ
رهبری معظم در ارتباط با موضوع بررسی شود. در تحلیل محتوا، مفاهیم و کلمات کلیدی در 
بحث سبک زندگی، به گونه ای انتخاب و احصا گردیده که تمام مفاهیم بیان شده را به طور کامل 
پوشش دهد. با استفاده از سایت Khamenei.ir و نرم افزار حدیث والیت، 280 صفحه متن مرتبط 
با موضوع مقاله، مشخص و جمع آوری شد. بسیاری از صفحات به دست آمده، با یکدیگر تشابه 
و تکرار داشتند. به همین خاطر مورد پاالیش قرار گرفتند و درنهایت میزان متون به 150 صفحه 

تقلیل یافت.
با کمک  له  معظم  و سخنرانی های  آثار  بیانات،  پیام ها،  در  متن کاوی  و  مفاهیم  جستجوی 
MAXQDA12 صورت گرفت. این نرم افزار، یکی از پرکاربردترین نرم افزارهایی است  نرم افزار 
که درزمینۀ نظریه پردازی و نیز تجزیه وتحلیل داده های کیفی مورداستفاده قرار می گیرد. برنامۀ 
طراحی شده در این نرم افزار، قابلیت تحلیل حرفه ای و پیشرفته داده های کیفی را دارد و به همین 
می سازد.  فراهم  مختلف  علوم  محققان  برای  را  کیفی  تحقیقی  روش های  از  بهره گیری  دلیل، 
معظم،  رهبری  پیام های  و  بیانات  و  سخنرانی ها  مجموعۀ  ابتدا  کیفی،  محتوای  تحلیل  به منظور 
سطربه سطر بررسی شد و درنهایت، مفهوم پردازی و سپس مقوله بندی شد. همچنین نویسندگان 
با توجه به خصوصیات مشترک و ارتباط مفهومی و نیز میزان مشابهت میان کدهای باز، توانستند 
مفاهیم و مقوالت را تعیین نمایند. بر همین اساس، در ادامه، شاخص های سبک زندگی در بیانات 
رهبر معظم انقالب را که در مراسم های مختلف از سال 1369 تا 1398 ایراد نموده اند، احصا و 

بررسی نموده ایم که در جداول ذیل نشان داده شده است.

کدگذاری محوری
بتوان  تا  می شود  فراهم  شرایطی  به دست آمده،  مختلف  کدهای  و  مفاهیم  کردن  مقایسه  با 
زمینه های اشتراک بیشتری را در میان آن ها بررسی و کشف کرد. این امر سبب می شود بتوانیم 
مفاهیم مشابه را به صورت قالب های یکسان طبقه بندی نماییم. در جدول زیر به این امر پرداخته 

می شود:
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جدول شماره )1( طبقه بندی عناوین
مصادیقکدگذاری بازکدگذاری محوری 

خدامحوری

درایت و فهم و آگاهی علمی از دین؛ باال بردن بینش اعتقادی؛ دارا بودن معرفت الهی 
جهان بینی توحیدی و دینی؛ افزایش دانش و بصیرت دینی؛ آخرت گرایی 

و اعتقاد  به معاد

داشتن ایمان و باور توحیدی؛ تسلیم خداوند شدن با دل و زبان؛ پیشی عبودیت و بندگی خدا 
گرفتن در انجام واجبات و ترک محرمات؛ پایبندی به احکام دینی و الهی 

و به امر به معروف و نهی از منکر

از تقوا  در محضر خدا؛ دوری جستن  داشتن  به حضور  باور  و  به خدا  اعتقاد 
افکار و نیات کفرآلود؛ پرهیزگاری و مراقبت از گفتار و رفتار؛ اسیر نبودن 

در حصار هوا و هوس؛ توجه به تقوای فردی و جمعی

ارتباط قلبی با خدا؛ توکل داشتن به خدا و اطمینان یافتن به الطاف و مدد توجه و  یاد خدا
الهی؛ خواندن نماز اول وقت و مداومت بر ذکرگویی و احادیث؛ اصرار و 

پایداری در نیایش و دعا

اخالص در عمل؛ استغفار ورزیدن از گناهان؛ تالش برای تهذیب نفس پاالیش و خودسازی
با  نبرد  توانایی  کردن  تقویت  نفس؛  بر  یافتن  تسلط  باطنی؛  طهارت  و 

خواسته های شهوانی و  نفسانی

الگوپذیری از پیامبران 
الهی و اهل بیت )ع(

همۀ  بودن  نیازمند  به  اعتقاد  )ع(؛  معصومان  شناخت  و  امام شناسی 
انسان ها به وجود راهنمایان الهی؛ باور داشتن به نظارت ولی عصر )عج(؛ 

برقراری رابطۀ قلبی با ائمۀ اطهار و مدد گرفتن از آن بزرگواران

آن؛ عمل توجه به قرآن کریم آیات  تدبر در  و  آموختن قرآن کریم  آن؛  با  انس  و  فهم قرآن 
کردن و پیروی از قرآن کریم

معنویت، یک ضرورت مهم در زندگی بشر؛ فقدان معنویت و ترویج مادی گرایی؛ معنویت
ضرورت استحکام بخشی معنویت در آحاد جامعه؛ معنویت، حلقۀ مفقودشده در 

دنیای کنونی؛ وجود انحراف در زندگی بشر به دلیل نبودن معنویت

تعالی خواهی و 
کمال جویی

کسب تعالی معنوی؛ هدف قرار ندادن منافع دنیوی و مادی؛ جهت بخشی 
الهی؛ تالش در راستای سعادت و  اهداف  به سمت  زندگی دنیوی بشر 

کرامت انسانی
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اخالق محوری

و  بودن ظاهر  و یکسان  مقابل مصیبت ها؛ صداقت  در  و صبوری  استقامت 
باطن؛ دعوت به سوی حق و دفاع کردن از ارزش ها؛

و  ایثار  و  شجاعت  مشکالت؛  و  سختی ها  تحمل  و  بردباری  و  صبر 
ازخودگذشتگی؛ اخالق نیکو و کرامت مداری؛ شکرگذار واقعی بودن و درک 
کردن مقام شکر؛ کسب فضایل اخالقی، الزمه زندگی بشر؛ رعایت عدالت 
و انصاف؛ انتقادپذیری؛ تسلیم نشدن و صالبت در برابر وسوسه شیطان؛ 

خشوع و خویشتن داری

 

شاخصه های 
جویندگان دانش

و  اسالمی  ارزش های  از  دفاع  علمی؛  تالش  همراه  به  نواندیشی  و  پویایی 
و  نخبگان مؤمن  میان  در  نفس  احساس عزت  و  اعتالطلبی  بودن؛  انقالبی 
پاکدامن؛ روحیۀ قوی و حفظ منزلت فردی؛ اعتمادبه نفس و دوری کردن  از 
رفتارهای  منافی با شأن انسانی؛ عشق به اسالم و انقالب و روحیۀ دلسوزی 

و جهاد
نجابت و کمک به یکدیگر؛ کوشا و پرانگیزه و متعهد بودن؛ توانمندسازی و 
آموزش و تقویت نمودن پایه های علمی کشور؛ متعمق و  منظم بودن و تأکید 
بر افزایش آگاهی از مسائل؛ تالش در شکل دادن هویت نسل جدید؛ مناعت 
طبع و پرشور و انگیزه بودن؛ اولویت بندی و خطرپذیری برای اقتدار علمی؛ 

آینده نگری و نگرش درست در حفظ گفتمان علمی

ابتکار علمی و 
نوآوری

نوگرایی و ابتکار  بر طبق ارزش های انقالب؛ هدفمند عمل نمودن و پرهیز 
شکستن  یأس؛  و  خودباختگی  از  اجتناب  کورکورانه؛  تقلیدهای  از  نمودن 
بین  از  ارزش ها؛  چارچوب  در  کردن  حرکت  جزمی گری؛  و  جمود  و  تهجر 
روح  تقویت  مستمر؛  بهبود  و  نوزایی  مسیر  در  حرکت  و  بن بست ها  بردن 
خالقیت و نوآوری؛ نوآوری علمی یعنی ایجاد علم به معنای واقعی؛ منافات 

داشتن نوآوری با تقلید

نظم و انضباط

آن؛  با  هم راستا  و  تقوا  با  هماهنگ  مطلوب،  نظم  کاری؛  انضباط  داشتن 
زندگی  قلمروی  به  نظم  شدن  وارد  بر  تأکید  امور؛  در  نظم  از   بهره گیری 

خصوصی و اجتماعی

تعامل با مردم

تعالی  مسیر  در  تالش  اجتماعی؛  نظام  در  مردم  خواسته های  پی گیری 
مردم و کمک به آن ها؛ انسجام و اتحاد؛ مسئولیت پذیر بودن؛ ایستادگی و 
پایداری؛ فراهم کردن پایگاه های اجتماعی به منظور تعامل با مردم؛ نگرش 
توجه  از  اجتناب  می کند؛  بروز  ما  اجتماعی  رفتار  در  زندگی  از  ما  تفسیر  و 

کردن به مسائل حاشیه ای؛ همکاری و تعاون؛ حس یگانگی با مردم
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وظایف اجتماعی

کار  انجام  در  تالش  به  تشویق  اجتماعی؛  مسئولیت  به  داشتن  توجه 
و  اجتماعی  وظایف  دادن  انجام  درست  مهم؛  این  دانستن  ارزشمند  و 
وظایف  و  مسئولیت ها  از  آگاهانه  درک  گسترش  و  تعمیق  مسئولیت ها؛ 
اجتماعی؛ مردمی بودن و ساده زیستی؛ دلسوز بودن در کار و در مسئولیت؛ 
نهادینه کردن فرهنگ سازمان ها براساس کرامت انسانی؛ رسیدگی و تفقد 

از زیردست؛ همکاری و جدیت در امور

کار و فعالیت

عبادت بودن و عمل صالح بودن کار در فرهنگ اسالمی؛ باید کار را وظیفۀ 
انسانی بدانیم؛ فراهم ساختن  اشتیاق به کار در جامعه؛ خدمت باید بدون 
توقع و صادقانه باشد؛ روحیۀ جهادی همراه با عمل به تکلیف و سخت کوشی 
است؛ کار باید مخلصانه و بدون خودنمایی باشد؛ ضرورت مشخص شدن 
ارائه  در  دادن  یعنی مسابقه  روحیۀ جهادی  بینش عمومی؛  در  کار  جایگاه 
دانستن  جهاد  نیازها؛  کردن  برطرف  در  اساسی  و  مهم  حلقۀ  کار  خدمت؛ 
فعالیت کارگر؛ خدمت به مردم سرلوحۀ همۀ اهداف باشد؛ کار باید با نیت 

خدایی و در مسیر رضای خدا صورت گیرد

اعتدال ورزی در 
همۀ امور 

انجام  در  میانه روی  بر  تأکید  معنویت؛  و  عقالنیت  با  همراهی  و  اعتدال 
ابعاد زندگی؛ اسالم مظهر و سرچشمۀ تعادل ورزی؛  همۀ کارها و در همۀ 
میانه روی یعنی درگیر افراط نشدن در هیچ مسیری؛ میانه روی و اعتدال در 
گفتار، افکار و کردار؛ متعادل بودن در داشتن حب و بغض؛ هدف و رسالت 

انبیا برقراری عدل و اعتدال

عدالت محوری

فراوان  اهمیت  امور؛  همۀ  در  اقتصادی  عدالت  بسط  به  مسئوالن  اهتمام 
دوری کردن مسئوالن دولتی از ولخرجی و تجمل گرایی و اسراف و نزدیک 
شدن به رعایت اندازه؛ ضرورت سوق دادن مردم به قناعت ورزی و تدبیر 

و مدیریت در مصرف؛ دست گیری کردن از ضعفا؛ تأمین شایستۀ معیشت

جهت دهی علمی در 
امور اقتصادی

قطع وابستگی به دیگران از طریق به کار گرفتن ذهن های خالق در اقتصاد؛ 
افزایش تولیدات علمی و تکیه بر فراگیری دانش موردنیاز در عرصۀ اقتصاد؛ 
اقتصاد پایدار و قوی در سایۀ وابستگی دانش و کار به یکدیگر؛ مبتنی بودن 
اقتصاد  در  فراگیری دانش الزم  و  تولید علمی  دانش؛  پایه های  بر  اقتصاد 

حلقۀ اساسی پیشرفت
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بصیرت و شناخت 
شرایط اقتصادی

ضرورت حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی؛ قدرتمندی در سایۀ خودکفایی و 
تولید ملی؛ پرهیز از حرص و طمع، هوس رانی و تفاخر؛ اجتناب از بی بصیرتی 
و  تجمل گرایی  از  اجتناب  اقتصادی؛  شرایط  ازجمله  شرایط  شناخت  در 
از مصرف کاالهای غیرایرانی  اجتناب  و  پرهیز  ارزش های اخالقی؛  رعایت 

و تأکید بر استفاده از کاالی داخلی؛ اجتناب از مصرف گرایی و توقعات باال

کار مستمر و 
اجتناب از بیکاری

بیکاری و اجتناب  از  نیازها؛ دوری کردن  کار، عامل اصلی برطرف ساختن 
از ضعف در مهارت آموزی؛ کار باید وظیفۀ انسانی دانسته شود؛ پیدا کردن 
و  صالح  عمل  اسالمی  منطق  در  کار  عمومی؛  بینش  در  کار  اصلی  جایگاه 

عبادت است

پرهیز از اسراف

رعایت کردن حدود مصرف؛ جلوگیری از اسراف و رعایت قناعت؛ ضرورت 
اداری و سازمانی؛ وظیفۀ  امور  انرژی و کاال در  توجه مسئوالن در مصرف 
داشتن  اهتمام  به  فرهنگی  و  اجرایی  و  اقتصادی  از  اعم  مسئوالن  همه 

انضباط در مصرف؛ مصرف کردن به اندازه

توجه به اخالق در 
اقتصاد

استحکام بخشی به معنویت و تدین و افزایش دادن روح ایمان در اقتصاد 
موضوع  و  اسالم  اقتصادی  دستورات  به  بودن  بی توجه  از  پرهیز  جامعه؛ 
شاکر  آن؛  مصادیق  شناسایی  و  اسراف  تعریف  حرام؛  و  حالل  درآمدهای 
بودن، فضیلت بزرگ اخالقی؛ ضرورت فرهنگ سازی در موضوع مصرف و 

قناعت

جایگاه مهم 
خانواده

و  مواظبت  ضرورت  زندگی؛  و  محبت  طعم  چشیدن  برای  مکانی  خانواده 
خانواده؛  اعضای  با  تعامل  و  مهربانی  و  عادالنه  رفتار  خانواده؛  از  مراقبت 
پر  آغوش  تربیت؛  در  مادر  پرمهر  آغوش  نمودن  دریغ  افراد  بزرگ  اشتباه 
از محبت مادر بهترین روش برای تربیت فرزند و منطبق با طبیعت بشری 

زنانه

تزلزل خانواده در 
غرب

زیان بار  پیامدهای  غربی؛  زندگی  سبک  در  خانواده  و  زن  متزلزل  جایگاه 
ناشی از بی توجه به خانواده  در فرهنگ غرب؛ شاخص های اساسی فرهنگ 
غرب: بی توجهی به نهاد خانواده و نقش مادر در انسان سازی و رشد بینش 
خانواده  تزلزل  ملت ها  میان  در  غربی ها   نفوذ  وسیلۀ  اصلی ترین  فرزندان؛ 

است؛ متالشی شدن و ازهم گسیخته بودن خانواده ها در غرب
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حجاب بانوان

فرهنگ غربی و ترویج بی هویتی، فروپاشی و اضمحالل خانواده، رهاشدگی 
و آزادی جنسی، فقدان محبت و عشق در خانواده؛ عنصر اصلی در  تشکیل و 
حفظ نهاد خانواده، زن است؛ بی هویتی بالی دامن گیر نسل های کشورهای 
توطئۀ  است،  پیشرفت  مانع  و عفاف  اینکه حجاب  دانستن  اهمیت  غربی؛ 
با  عنادورزی  و  دشمنی  برای  غرب  فرهنگ  برنامه ریزی  غربی هاست؛ 
برنامۀ  و  طرح  فساد؛  ترویج  و  گناه  دادن  جلوه  عادی  اخالق،  و  ارزش ها 

غربی ها برای خدشه دار کردن ارتباط میان حجاب و پیشرفت

اهمیت ازدواج

پرهیز از تجمل گرایی و توجه به تقوا در موضوع ازدواج؛ اجتناب از اتخاذ 
ضرورت  و  ازدواج  موضوع  اهمیت  بر  تأکید  ازدواج؛  در  غلط  معیارهای 
فراهم ساختن شرایط ازدواج آسان؛ در خواست مهریه های سنگین امری 

ناپسندیده و مصداق دادوستد پولی در ازدواج

نکوهش مدگرایی

گرایش به تجمل گرایی و مدگرایی یعنی رخنه کردن یک انحراف بزرگ در  
جامعه؛ یک نمونۀ تأسف بار مدگرایی: افراط در نمایش دادن و آرایش کردن 
مردان و زنان؛ ضرورت بی اعتنایی بانوان به مدهای غربی و تالش در مسیر 
اندیشه ورزی؛ آرمان خواهی و متفکر بودن و اندیشه ورزی زنان جوامع سوم 
هرگز مطلوب دشمن نیست؛ مفید بودن فعالیت های اجتماعی بانوان، ولی 
شایسته نبودن استنکاف از آوردن فرزند به دلیل فعالیت های بیرون از خانه

بصیرت سیاسی و 
آگاهی از شرایط

در  روشنگری  اهمیت  موقعیت ها؛  و  شرایط  تحلیل  قدرت  و  زمان شناسی 
شرایط خفقان و خاموشی؛ بصیرت افزایی به منظور کوتاه کردن دست فتنه؛ 

شکست به دلیل فقدان بصیرت در فضای آشوب و فتنه

ظلم ستیزی

بداخالقی  و  شایعه پراکنی  نظام؛  و  اسالم  علیه  تهدیدها  دانستن  جدی 
استکبارستیزی  اغراض سیاسی؛  و  اهداف  برای  کثیف  وسیله ای  رسانه ای 
و تالش برای پیشرفت و عزت جهان اسالم؛ واقع گرایی و ایجاد نکردن 
مظلومان؛  از  دفاع  مرام  و  ظلم ستیزی  مردم؛  میان  در  رعب  و  وحشت 

حرکت های اصیل انقالبی در مسیر  بقای کشور و اقتدار بین المللی

اقتدار سیاسی

اهمیت  جامعه؛  افراد  همۀ  دسته جمعی  تالش  سایۀ  در  همه جانبه  آمادگی 
اعتماد متقابل میان دستگاه ها و مردم؛ اعتماد مردم، سرمایۀ مهم و اصلی 

نظام؛ اجتناب مسئوالن از اشرافی گری و ضرورت ساده زیستی
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مصادیقکدگذاری بازکدگذاری محوری 

احساس مسئولیت 
و تکلیف فرهنگی

فرهنگ سازی؛  کار  برای  جوانان  و  نخبگان  و  اندیشمندان  خطیر  وظیفۀ 
کار  بودن  تدریجی  غیراسالمی؛  فرهنگ  از  تقلید  عدم  و  کردن  بررسی 
تصحیح  و  فرهنگ سازان  رسالت  فرهنگی؛  امور  نبودن  دفعی  و  فرهنگی 

نمودن ارتباطات فرهنگی براساس فرهنگ اسالمی

جدی بودن تهدید 
ناشی از نفوذ 
فرهنگ غرب

فرهنگ غرب، مبتنی بر تهاجم است و یک فرهنگ مهاجم است؛ فرهنگ 
زندگی  نفوذکننده؛ هدف  و  مهاجم  از خصوصیات  غرب، همچون شبکه ای 
در فرهنگ غربی فاصله گرفتن از تعالی روحی و آرمان های معنوی و دنبال 
ورود  به واسطۀ  کشورها  و  ملت ها  تاریخ  کردن  تغییر  پول؛  و  ثروت  کردن 

فرهنگ غربی

تأکید بر مقوله هنر 
و زبان فارسی

انتقال  برای  ابزار  بهترین  هنر  مفاهیم؛  انتقال  برای  ابزار  رساترین  هنر، 
حقیقتی  هنر  فارسی؛  ادبیات  فراوان  ظرفیت  و  بودن  غنی  پیام؛  و  مفاهیم 
در  هنر  تجلی  فارسی؛  زبان  شیوایی  و  ترکیب پذیری  مسئولیت زا؛  و  فاخر 

فیلم و نمایش و شعر و ادبیات

تعمق پیرامون 
مصرف  و مدگرایی

اجتناب از برداشت های سطحی و کوتاه نظر دربارۀ مدگرایی و تجدد؛ تحمیل 
با  غرب،  از  تأسف بار  تقلید  تجدد؛  مفهوم  از  غلط  برداشت  قالب  در  مد 
سوءبرداشت از مفهوم تجدد؛ تجدد واقعی در منش ظاهری و تفکر متعادل 

بروز می یابد

هویت و خودباوری

اقوام  یکپارچگی  ضرورت  دینی؛  و  اسالمی  هویت  میان   پیوند  معنویت، 
مختلف با یکدیگر؛ توجه به هویت اسالمی و انقالبی؛ ارج نهادن به هویت 

ملی و حفظ آن؛ واقع بینی و توجه به نکات مثبت و منفی فرهنگ غرب

کدگذاری انتخابی
شکل گیری مؤلفه ها در مرحلۀ قبلی صورت گرفت. حال در این مرحله، مؤلفه های به دست آمده 
از مراحل قبلی را مورد کنکاش دقیق تری قرار می دهیم تا بتوانیم اشتراکات آن ها را شناسایی کنیم 
و نیز بر اساس این وجوه مشترک، آن ها را در دسته بندی های کلی تر جای می دهیم تا به صورت 

محدودتری درآیند.
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)Components( مؤلفه ها)Dimensions( متغیر مستقلابعاد

اخالق محوری
اعتقادی

سبک زندگی در 
بیانات رهبری 

خدامحوری

شاخصه های جویندگان دانش

علم و آگاهی  علم گرایی

ابتکار علمی و نوآوری

نظم و انضباط

مسائل اجتماعی 
تعامل با مردم

وظایف اجتماعی

کار و فعالیت

عدالت محوری

اقتصاد و کسب وکار

جهت دهی علمی در امور اقتصادی

بصیرت و شناخت شرایط اقتصادی

کار مستمر و اجتناب از بیکاری

پرهیز از اسراف

توجه به اخالق در اقتصاد

بصیرت سیاسی و آگاهی از شرایط

بعد سیاسی ظلم ستیزی

اقتدار سیاسی 

احساس مسئولیت و تکلیف فرهنگی

فرهنگ و جامعه

جدی بودن تهدید ناشی از نفوذ فرهنگ غرب

توجه جدی به  مصداق های دگرگون سازی فرهنگ توسط غربی ها

تأکید بر مقولۀ هنر و زبان فارسی

تعمق پیرامون مصرف و مدگرایی

اعتدال ورزی در همۀ امور

هویت و خودباوری

جایگاه مهم خانواده

خانواده، زن و تربیت فرزند
تزلزل خانواده در غرب

حجاب بانوان

اهمیت ازدواج

نکوهش مدگرایی
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با توجه به مراحل قبلی و مؤلفه هایی که از دل بیانات رهبری معظم پیرامون سبک زندگی، استخراج 
شد، طبیعتًا تصویر پربارتر و غنی تری از مؤلفه ها و مفاهیم را می توان از بیانات ایشان پدیدار نمود. 
ازاین رو در این مرحله تالش می کنیم تا در راستای تکوین نظریه، یافته های قبلی را مورد پاالیش 

قرار دهیم و تجزیه وتحلیل پایانی را به صورت الگو مدون سازیم.

شاخص های سبک زندگی در بیانات رهبری )مدظله(

نتیجه گیری
یکی از عرصه های مهم و اثرگذار که نیازمند توجه جدی همگان است، سبک زندگی است. 
اگر سبک زندگی افراد، مسیر درست و حقیقی خود را طی نکند، نتیجه ای جز نابودی و هدر 
رفتن استعدادها را در پی نخواهد داشت؛ ولی اگر سبک زندگی به درستی انتخاب شود، می تواند 
زمینه ای برای رشد و تعالی تمدن اسالمی باشد. ازاین رو، سبک زندگی افراد و مسیری که طی 

آن برمی گزینند، تأثیرات ارزنده ای بر زندگی آن ها خواهد گذاشت.
به کارگیری و استفاده از مفهوم سبک زندگی، در درک تحوالت فرهنگی پنهان و نگران کنندۀ 
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تهدیدات فرهنگی بسیار کاربردی می نماید. سبک زندگی محلی است که بروز هویت های نوظهور 
را که قصد انجام رفتارهای متمایز از فرهنگ غالب را دارند تا به نتایج و اهداف موردنظر خود 
این رفتارهای جدید ازنظر کنش گران کم هزینه است و  نزدیک شوند، امکان پذیر می سازد؛ زیرا 
مجازات ها و عواقب رسمی و غیررسمی از سوی متولیان فرهنگ رسمی و حامالن فرهنگ حاکم 
)و تا حدودی سنتی )را کمتر به دنبال دارد؛ بنابراین نسل های جدید یا گروه های تحول خواه و مدرن 
از طریق تغییر ماهیت، جهت و محتوای رفتارهای فراغتی و تفریحی و مصرفی خود در فضاهای باز 
به شیوۀ آسان تری عمل می کنند و نگرانی جدی در خصوص احتمال طرد یا ایجاد تنش در هنگام 
نمایش این رفتارهای جدید خود را ندارند. به همین سبب، نیروهای رقیب یا حریف نظام فرهنگی 
موجود نیز از طریق رسانه ها، دستگاه های اطالع رسانی و سایر ابزار ها قصد اثرگذاری بر این حوزه 
را دارند.  به هرحال، صرف نظر از وجود تعمد و برنامه ریزی در ایجاد تغییرات رفتاری یا اتخاذ فرضیۀ 
مبنی بر طبیعی بودن چنین تغییراتی و فقدان نیرو و عقبه برای این تحوالت، نفس بروز این تغییرات 

همواره می تواند در تغایر و تباین با نظام فرهنگی موجود باشد )حاجیانی، 1386(.
کید ویژه ای بر این موضوع داشته و ابعاد مختلفی از آن را مطرح نموده  رهبر معظم انقالب، تأ

و اهتمام ویژه ای به مفهوم سازی و کاربردی نمودن موضوع سبک زندگی داشته اند. 
به  نیز خطاب  و  مردم  مختلف  اقشار  به  و خطاب  مختلف  در جلسات  بارها  و  بارها  ایشان 
بیانیۀ گام دوم  کید نمودند و پیشتر نیز در  مسئولین نهاده ای مختلف، بر اهمیت این موضوع تأ

انقالب، مقولۀ سبک زندگی را موردبررسی قرار داده اند.
رهبری معظم، همواره اندیشمندان جامعه و عالمان و نخبگان دلسوز را خطاب قرار داده و به 

غافل نشدن از این موضوع و کار و تالش در این حوزه فراخوانده اند. 
با توجه به اهمیت این موضوع، نویسندگان این مقاله تالش نمودند تا شاخص های سبک زندگی 
در بیانات رهبر معظم انقالب را احصا و بررسی نمایند. در این زمینه، پیشنهاد های زیر مطرح می شود:

پیشنهاد ها
پیشنهاد های زیر را می توان بیان نمود:

1. سبک زندگی مقولۀ بسیار مهمی است که نیازمند توجه مسئوالن در بخش های مختلف 
جامعه است. یکی از اثرگذارترین این بخش ها، نهادهای آموزشی و پرورشی است که در رأس 
آن ها آموزش وپرورش و دانشگاه ها قرار دارند. در این راستا ضرورت دارد که مباحث آموزشی 
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دربارۀ سبک زندگی و مبانی آن به دانش آموزان آموزش داده شود و مسائلی که سبک زندگی 
ایرانی_اسالمی را مورد تهدید قرار می دهد، برای آن ها بازکاوی گردد. بدون شک این موضوع 
آن ها  از  و  داده شود  یاد  مخاطبان  به  آموزش،  نخستین  از سال های  و  ریشه ای  به طور  باید  مهم 

خواسته شود تا در این زمینه تفکر و تعمق کنند.
و  فرهنگ  موضوع  می دهد،  نشان  را  خود  زندگی،  سبک  در  که  مهمی  بسیار  عنصر   .2
مسائل مربوط به آن است. همان طور که قباًل نیز بیان شد، ریشه و اساس شکل گیری بسیاری 
باید  کشور  فرهنگی  متولیان  ازاین رو  است.  فرهنگ  بر  مبتنی  زندگی،  سبک  شاخص های  از 
نهادهای  باید  به عبارت دیگر  برسند.  زندگی  سبک  در حوزۀ  فکری  انسجام  و  رویه  وحدت  به 
مختلفی که داعیه دار بحث فرهنگ در کشور هستند، همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
شورای عالی انقالب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسالمی و سایر نهادهای مسئول، در نشست های 
در  و  نمایند  پیگیری  را  مباحث  این  علمی  به صورت  خود  ویژۀ  کارگروه های  در  و  تخصصی 
قالب فوریت هایی با محدودۀ زمانی مشخص، آن را به صورت عملیاتی درآورند. بدیهی است که 
چنانچه فرایند بازخوردگیری وجود نداشته باشد، این نهادها هرگز نمی توانند مسئولیت خود را به 
نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین باید برنامه ای تدوین گردد که در چارچوب آن، نهادهای ذی ربط 
به عبارت روشن تر، توضیح دهند که درزمینۀ عملی  باشند و  این زمینه  پاسخگویی در  به  ملزم 

نمودن شاخص های سبک زندگی، دقیقًا چه فعالیت هایی را انجام داده اند.
سبک  شاخص های  کردن  عملیاتی  در  اساسی  نقش  که  مهمی  بسیار  نهادهای  ازجمله   .3
زندگی دارند، متولیان اقتصادی و مسئوالن نهادهای مالی و اعتباری می باشند. برای  مثال، بانک ها 
با ارائه دادن وام مربوط به ازدواج و جهیزیه، می توانند در فراهم نمودن شرایط کسب وکار و نیز 

تسهیل امر ازدواج، بسیار کارگشا باشند.
4. مطالعات تطبیقی و بررسی تجارب دیگران در هر فعالیت علمی که می خواهد به فرایندی 
نیست.  امر مستثنا  این  از  نیز  راه حلی کلیدی است. موضوع سبک زندگی  تبدیل شود،  عملی 
در  آن ها  تجارب  بررسی  و  غربی  و  اسالمی  کشورهای  در  تطبیقی  مطالعات  که  است  بدیهی 
زمینه هایی که به موفقیت رسیده اند، بسیار مهم است. در این راستا می توان برای زوج های موفق و 
کسانی که دغدغۀ پیاده سازی سبک زندگی ایرانی_اسالمی را دارند، زمینه ای را فراهم کرد که 
در قالب فرصت های مطالعاتی، به مناطق مختلف سفر کنند و از دستاوردهای موفق آن ها در این 

زمینه استفاده کنند و آن ها را در کشور پیاده سازی نمایند.
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