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روی انقالب اسالمی از  زندگی در مراحل تکاملی پیشسبک 

 ای اهلل خامنه منظر آیت

 10/01/99تاریخ پذیرش:                       01/10/99تاریخ دریافت: 
 1محسن صبوریان

 چكيده 

ای از اوایل  اهلل خامنه ترین ظهور بعد هنجارین و نرم تمدن است. آیت سبک زندگی یک جامعه مهم

ندگی تأکید دوران زعامت بر وجوه مختلف رفتاری، نمادین و ظهورات فرهنگ ازجمله سبک ز

ای، برمبنای  اهلل خامنه اند. موضوع این مقاله متمرکز بر سبک زندگی در منظومۀ فکری آیت داشته

گانه تکاملی، از دو  های موجود از ایشان است. ازنظر ایشان، ما در مراحل پنج های و بیانیه سخنرانی

ایم و در مرحلۀ سوم و  ردهسازی اسالمی، عبور ک مرحلۀ اول، یعنی پیروزی انقالب اسالمی و نظام

بریم. پس از آن به مرحلۀ جامعۀ اسالمی و نهایتاً تمدن اسالمی خواهیم رسید.  سر می دولت اسالمی به

روی تکاملی انقالب اسالمی  های سبک زندگی در مراحل پیش هدف این مقاله بررسی تحلیلی شاخص

هایی است که به شکلی  دی مبتنی بر دادهای است. روش ما رویکرد تحلیل اسنا اهلل خامنه ازمنظر آیت

دهد  ای موجود است. نتیجۀ این پژوهش نشان می اهلل خامنه شده در پایگاه حفظ آثار آیت منقح و نمایه

سالمت »های سبک زندگی مرتبط با مسئوالن  ترین شاخص روی تکامل انقالب، مهم که در مراحل پیش

و در ارتباط با مردم « سالمت اقتصادی»و « عدالت»، «روحیۀ خدمت به خلق»، «اعتقادی و اخالقی

استمرار »و همچنین « تعلیم و تربیت»، توجه به مقولۀ «امر به معروف و نهی از منکر»عبارت است از 

های  های مرحلۀ نهایی انقالب چیزی جدای از شاخص های اساسی آن است. شاخص و ارزش« انقالب

 مرحلۀ چهارم نیست.

زندگی، انقالب اسالمی ایران، مراحل تکاملی انقالب اسالمی، دولت اسالمی، سبک  واژگان کليدی:

 جامعۀ اسالمی.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 saboorian@ut.ac.irاجتماعی دانشگاه تهران:  . استادیار دانشکده علوم1
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 مقدمه و طرح مسئله

های فرهنگی و  ، با مسائل متعددی در حوزه1۵۳۱انقالب اسالمی ایران پس از پیروزی در سال 

نهادسازی بوده سازی و  رو بوده است. بخشی از این مسائل ناظر به تثبیت و نظام اجتماعی روبه

های سخت و ساختاری جریان انقالب اهمیت دارد. اما بخش دیگری از  است که بعضاً در حوزه

آنها ناظر به ابعاد نرم و هنجاری انقالب و جریان مداوم آن است. یکی از این موارد مبحث 

 سبک زندگی و اهمیت آن در مراحل آتی جریان زندۀ انقالب اسالمی است.

ای به خراسان شمالی مورد  اهلل خامنه آیت 1۵۳1نخست در سفر سال « سبک زندگی»لفظ 

حال، مصادیق آن ذیل برخی مفاهیم دیگر از حوزۀ فرهنگی قبالً  استفاده ایشان قرار گرفت. بااین

(. مفهوم کالن سبک 1۵۳1استعمال شده بود )بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، 

ای بوده است. این مفهوم در  اهلل خامنه که از ابتدا، مورد توجه آیت زندگی ازجمله مفاهیمی است

های گذشته در قالب مفاهیمی ذیل موضوع فرهنگ، مصرف فرهنگی، تهاجم فرهنگی،  دهه

براین، سایر مفاهیمی  شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است. عالوه

یوه و روش زندگی هم پیش از رواج مفهوم سبک چون رفتار اجتماعی، فرهنگی زندگی و ش

خورد )پیام  چشم می ای، حتی پیش از زعامت ایشان به اهلل خامنه زندگی در مجموعه بیانات آیت

های نماز جمعۀ تهران،  ؛ خطبه1۵۳۱مناسبت برگزاری سمینار هفته وحدت حوزه و دانشگاه،  به

؛ بیانات در مراسم هشتمین سالگرد رحلت 1۵۱۳؛ بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان، 1۵۳۳

های استان همدان،  ؛ بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه1۵۱۳اهلل(،  امام خمینی )رحمه

 های دیگر(. و نمونه 1۵۳۵

ای جریانی ایستا و ناظر به گذشته نیست که حادث  اهلل خامنه انقالب اسالمی در اندیشۀ آیت

لحاظ مفهومی، در اندیشۀ  ، بلکه جریانی پویا و زنده است که ادامه دارد. بهشده و خاتمه یافته است

ای، جریان انقالب از تأسیس تا تکمیل، واجد پنج مرحله است که در این مقاله تحت  اهلل خامنه آیت

. انقالب اسالمی 1اند از  عنوان مراحل تکامل انقالب اسالمی خوانده شده است. این مراحل عبارت

. تمدن ۳. جامعۀ اسالمی و ۴. دولت اسالمی، ۵سازی(،  . نظام اسالمی )نظام۲انقالب(،  )پیروزی

سر  اسالمی. ازنظر ایشان، دو مرحلۀ اول سپری شده و اکنون در فرایند تثبیت مرحلۀ سوم به

 رو خواهد بود. بریم. لذا تمرکز ما نیز در این مقاله ناظر به همین سه مرحلۀ پیش می
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سازی دارند، اما بعد  روی انقالب، اهمیت تمدنی و نظام مرحلۀ پیش سه هرچند همۀ این 

روست که شناسایی  تر است. ازاین فرهنگی و هنجاری این سه مرحله از مراحل قبلی پررنگ

گیری و  عنوان گام اساسی برای جهت مقوالت مرتبط به سبک زندگی در این مراحل، به

بر اهمیت مقولۀ  گ و اجتماعی اهمیت دارد. عالوههای فرهن ها و سیاست دهی به برنامه جهت

عنوان  سبک زندگی در این مراحل، در بیانیۀ راهبردی گام دوم انقالب اسالمی، سبک زندگی به

های جوان انقالب مطرح شده و اشاره شده که  های هفتگانه به نسل آخرین توصیه در میان توصیه

حال، با توجه به سخنان  بااین 1طلبد. می به دلیل اهمیت این موضوع طرح آن مجالی مستقل

روی انقالب بازشناخت.  توان این مقوله را در مراحل تکاملی پیش ای می اهلل خامنه پیشین آیت

 امری که این مقاله متکفل انجام آن است.

 ها هدف و پرسش

های مرتبط با سبک زندگی در مراحل سوم، چهارم و پنجم  حاضر یافتن شاخص  هدف مقالۀ

ها  کند به این پرسش امل انقالب اسالمی است. برای رسیدن به این هدف، مقاله تالش میتک

 پاسخ دهد:

 های مرتبط با سبک زندگی در هیئت حاکمه چیست؟ )مرحلۀ سوم( . شاخص1

 های مرتبط با سبک زندگی در جامعه چیست؟ )مرحلۀ چهارم( . شاخص۲

 ی چیست؟ )مرحلۀ پنجم(های مرتبط با سبک زندگی در تمدن اسالم . شاخص۵

 پيشينه تحقيق

چیستی و جایگاه سبک زندگی در فرایند تکاملی انقالب اسالمی از دیدگاه مقام معظم »مقالۀ 

لحاظ عنوان به نوشتار  ترین مطلب به ( شاید مرتبط1۵۳۲)مشکانی سبزواری و دیگران، « رهبری

شناختی تولید  شناختی و معرفت دینحاضر باشد. دستاورد کار نویسندگان این مقاله ارائۀ مبانی 

شناختی، اعتقاد به اسالم  سبک زندگی اسالمی از دیدگاه رهبر است. منظور از مبنای دین

شناسی هم در نگاه نویسندگان،  حداکثری در ارائۀ راهکار برای زندگی است. منظور از معرفت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 (۲۲/11/۳۱)بیانیۀ گام دوم، « گذارمآن را به فرصتی دیگر وامیباره بسیار است.  سخن الزم دراین. »1
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نیز مقاله بر راهبرد پذیرش منبع وحی در کنار منابع متعارف شناخت آدمی است. در خاتمه 

همکاری حوزه و دانشگاه برای تولید الگوی جامع سبک زندگی اسالمی تأکید کرده است. از 

این خالصه روشن است که درنهایت نسبت سبک زندگی و مراحل تکاملی انقالب روشن نشده 

 اهلل نیازها و مبانی و جایگاه مفهوم سبک زندگی در اندیشۀ آیت است، بلکه صرفاً به پیش

 ای پرداخته شده است. خامنه

خور،  )امینی و حالل« های سبک زندگی دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری مؤلفه»مقالۀ دیگر 

های سبک زندگی را احصاء  های نظری و عینی، مؤلفه ( است که در دو حوزۀ شاخص1۵۳۴

علم، آگاهی، پرهیز . اندیشه )ایمان، 1ی:  کرده است. ماحصل کار این مقاله برشمردن پنج مؤلفه

. خانواده )سبک ازدواج، ۵. خلقیات فردی )لباس و پوشش، خوراک، سفر و تفریح(، ۲از تقلید(، 

. خلقیات اجتماعی )انضباط اجتماعی و ۴روابط اجتماعی درون خانوادگی و سبک تولید مثل(، 

ن مقاله . کسب و کار )وجدان کاری و روحیۀ کار جمعی( است. مبنای ای۳مداری( و  قانون

ها را برمبنای سخنان  سخنرانی در دیدار با جوانان خراسان شمالی است که مقوالت و مؤلفه

 ای توضیح داده است. اهلل خامنه پیشین آیت

ای است  ای به مقولۀ سبک زندگی پرداخته است، مقاله اهلل خامنه مطلب دیگری که نگاه آیت

لهی در جامعه با تأکید بر دیدگاه رهبر سازی سبک زندگی رهبر ا روند گفتمان»تحت عنوان 

رغم مشابهت عنوان کار  منظور از رهبران الهی در مقاله اهل بیت )ع( هستند. علی«. معظم انقالب

و تالش درخور نویسندگان، نسب مقاله با سبک زندگی روشن نیست، چراکه نویسندگان 

 (.1۵۳۱اند )صداقت و اصفهانی،  های سبک زندگی را مشخص نکرده شاخص

های فوق  یک از مقاالت و پژوهش بندی پیشینۀ پژوهشی فوق باید گفت هیچ در مقام جمع

ی  است. مقاله مستقیماً به موضوع پژوهش حاضر، یعنی مراحل تکاملی انقالب اسالمی نپرداخته 

( با اینکه عنوان مرتبطی دارد، اما در محتوا، چندان نسبتی با مراحل 1۵۳۲سبزواری و همکاران )

ای پرداخته  اهلل خامنه طورکلی، به موضوع سبک زندگی در سخنان آیت کاملی انقالب ندارد و بهت

بندی این مقاله با چه روشی انجام شده است و  بندی و مقوله است. مشخص نیست موضوع

ای به ارتباط سبک زندگی و مرحلۀ آخر تکاملی، یعنی  ترین اشتراک آن با این پژوهش، اشاره مهم

المی است. متأسفانه نویسنده در این بخش هم نویسندگان محتوای سخنرانی بجنورد را تمدن اس
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اند. از این  اند و تفکیکی میان مراحل تکملی قائل نشده ذیل سبک زندگی در تمدن اسالمی آورده

رسد تاکنون هیچ پژوهشی نسبت سبک زندگی با مراحل تکاملی انقالب را به  نظر می نظر به

های پیشین به ملزومات سبک زندگی در  جیده است. گذشته از آن در پژوهششکل منفرد نسن

 ای نشده است. گام دوم انقالب اشاره

 چارچوب مفهومی

االذهانی آن در عصر حاضر،  های بین واسطۀ بداهت، کلیت و ویژگی مفهوم سبک زندگی به

تأثیر چرخش  اجتماعی تحت گریزان از تعریف است. توجه به مقولۀ سبک زندگی در علوم

فرهنگی نیمۀ دوم قرن بیستم قرار داشت. در این دوره، آنچه بیش از تولید برای جامعه اهمیت 

های مفاهیم اجتماعی نیز تمرکز از اقتصاد به  یافت، مصرف بود. به همین نسبت، در مقوله می

بقۀ سان، مفهوم سبک زندگی بیش از آنکه با مفهوم سخت و متصلب ط فرهنگ منتقل شد. بدین

های منزلتی وبر قابل توصیف است. بوردیو  مارکسیستی فهم و توضیح داده شود، با مقولۀ گروه

واره توضیح داده است و به انواع  ، سبک زندگی را با مفهوم عادتتمایزساز خود،  در اثر دوران

نیز های اجتماعی، اقتصادی و نمادین اشاره کرده است. از نظر گیدنز  عامی از مصرف و سرمایه

بخشی به خود انجام  ای از عملکردهای فردی است که فرد برای هویت سبک زندگی مجموعه

 (.۲۱-1۳: 1۵۳۲دهد )فاضل قانع،  می

شناسانی بود که به این مفهوم پرداخت. او با تکمیل دیدگاه  وبر در میان اولین جامعه

ربندی اجتماعی کرد. بعدی مارکسی، این موضوع را ذیل مفهوم گروه منزلتی وارد حوزۀ قش تک

. حزب. ۵. منزلت و ۲. طبقه؛ 1شود.  از نظر وبر، سه گونه ساختار قشربندی اجتماعی یافت می

 بندی افراد جامعه کمک کنند. بندی و گروه توانند به دسته هریک از این مفاهیم می

روه حال، گ در مفهومِ طبقه، وجه اقتصادی و در مفهوم حزب منافع سیاسی غالب است. بااین

فرهنگی است. منزلت نوعی برخورداری از احترام اجتماعی _منزلتی متکی بر حوزۀ اجتماعی

: 1۳۱۳ویژه سبک زندگی استوار است )وبر،  است که بر پایۀ تحصیالت، حیثیت شغلی و به

کنندۀ موقعیت طبقاتی یک فرد  توانند تعیین (. اهمیت گروه منزلتی تا جایی است که می۵۱۳-۵۱۳

 (.۳۵۲همان: هم باشد )
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بوردیو با بازتعریف مفهوم عادتواره و میدان، تعلق فرهنگی و اجتماعی افراد به 

های بدنی و فرهنگی  ای از گرایش های اجتماعی را مورد توجه قرار داد. عادتواره گونه بندی گروه

شود. عادتواره درواقع  فردی است که در خالل حیات اجتماعی آموخته، درونی و تکرار می

های اجتماعی  ارکت فرد در ساختن ساختار است. عادتواره گرایشی است که سوژه از ابژهمش

گیری عادتواره، فرد،  کند. هرچند در شکل را نهادینه می  کند و به شکلی فعاالنه آن دریافت می

های مختلف اقتصادی،  های مختلفی که عرصۀ منازعۀ سرمایه صرفاً پذیرنده نیست، اما میدان

(. در ۳1-۴۳: 1۳۳۲دهی به آن مؤثرند )جنکینز،  و فرهنگی و نمادین است در شکل اجتماعی،

مدل سبک زندگی بوردیو، که در آن هم از مارکس و هم وبر تأثیر پذیرفته است، نظامی از 

ها و  دهند، کنش های مشترک خود را نشان می ها که در قالب عادتواره ها یا ذائقه الگوواره

 (.۳1دهند )همان:  دهند که درمجموع یک سبک زندگی را شکل می میکردارهایی را نتیجه 

توان از مفهوم  ترین سطحی است که می ترین و انضمامی سبک زندگی به یک بیان، ملموس

دیگر، فرهنگ از حیث کاربرد و تحقق، در مفهوم سبک  بیان فرهنگ در یک جامعه دریافت. به

شناسی آن شده است  یابی و مفهوم ی برای ریشههای زیاد دهد. تالش زندگی خود را نشان می

جای تعریف، چهار ویژگی را برای سبک زندگی  (. یکی از نویسندگان به1۵۳۱)مهدوی کنی، 

ترین سطح به سطح فردی و خرد است  بندی این مفهوم از کالن نوعی سطح بیان کرده که به

 (.۳۳: ۲۱۱۱)جنسن، 

کننده در سطح جهان است که با عرضۀ  فسطح جهانی: سبک زندگی، ظهور یک طبقۀ مصر .1

 شود. کاال و میزان مصرف تنظیم می

ریزی  ها کنترل و برنامه گرایی است که توسط دولت ای ملی ساختاری/ملی: سبک زندگی گونه .۲

شود. به همین دلیل الگوهای سبک زندگی، الگوهایی هستند که یک ملت را از ملت  می

 کنند. افراد یک ملت را به یکدیگر متصل میحال  بخشند و درعین دیگری تمایز می

هاست که توسط  فرهنگ فرهنگی: سبک زندگی راه و روش اظهار خرده موضعی یا خرده .۵

های  ها و جنبش های منزلتی و سایر شبکه خانواده یا طبقۀ اجتماعی، دوستان و گروه

 شود. اجتماعی، کنترل و تنظیم می
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های  ت فردی است که توسط دوستان و رسانهفردی: در این سطح، سبک زندگی اظهار هوی .۴

 شود. تنظیم می

گیرد که معموالً مورد اجماع محققان  بندی، فهمی از سبک زندگی را مفروض می این سطح

های فرهنگی فردی و اجتماعی، الگوهای رفتاری و  است. در این تعریف، مصرف، ذائقه، گرایش

طورکلی، هرگونه ظهور مقولۀ  رت و بههنجاری، الگوهای مناسک فردی و جمعی، آداب معاش

ی تمایز  های فردی و اجتماعی که از جهتی مایۀ تشابه و از جهت دیگر مایه فرهنگ در کنش

 (.۲1۴-۲11: 1۵۳۱گیرد )مهدوی کنی،  شود را دربر می می

گیرد، هرچند  در دوگانۀ فرهنگ و تمدن، سبک زندگی عمدتاً در سوی فرهنگ جای می

ی بر اشکال خاصی از مصرف و زیست فرهنگی تأثیرگذارند. تفکیک میان عناصر مادی و تمدن

های حیات جدید جمعی انسان و وجه سخت آن،  مثابه وجه نرم ویژگی فرهنگ و تمدن، به

گیری طبقۀ متوسط شهری در آلمان صورت گرفت. از  ویژه از قرن هجدهم به بعد و با شکل به

با طبقۀ آریستوکرات سنتی و طبقۀ متوسط جدید پیوند آن دوره به بعد، دوگانۀ تمدن و فرهنگ، 

تر در رویکرد آلمانی پیدا کرد، به این معنا که آلمان نماد  خورد. این دوگانه بعداً شکلی وسیع

(. ۲۳: 1۵۳۳فرهنگ اصیل اروپایی، درمقابل فرانسه و انگلیسی واجد تمدن قرار گرفت )فرجی، 

ویژه  ه عمدتاً ریشه در منازعات فرهنگی شمال اروپا، بهلحاظ تاریخی، برجسته شدن این دوگان به

ها و فرانسویان( داشته است. در تجربۀ آلمانی، تمدن با  ها )انگلیسی ها و غیرآلمانی میان آلمانی

عوامل فنی و مکانیک سر و کار دارد و فرهنگ با تعالی و پیشرفت ارگانیکِ روحی و معنوی 

 (.۵۳۲: 1۵۳۳)پهلوان، 

 روش تحقيق

ویکرد کلی روشی ما پژوهش تحلیلی اسنادی است. روش مختار این مقاله چیزی بین روش ر

ها و اسنادات از پایگاه دفتر حفظ و  تحلیل مضمون و تحلیل محتواست. متن همۀ سخنرانی

ای کمی اقدام به  که قبالً این پایگاه به شیوه ازآنجایی 1نشر آثار رهبری برداشته شده است.

که بدواً  -ای کرده است، کار شمارش مقوالت  اهلل خامنه های آیت رانیگذاری سخن نمایه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Farsi.khamenei.ir 
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حال، در این مقاله ما  انجام شده است. بااین -نزدیک به حوزۀ تحلیل محتوای کمی است

تالش کردیم تا فراتر از رویکرد شمارشی و کمی، به بررسی تاریخی مقوالت در سابقۀ 

لحاظ موضوعی  های مرتبط به عضاً با مطالعۀ سخنرانیهای رهبری بپردازیم. این کار ب سخنرانی

صورت گرفت. در موضوع سبک زندگی و مراحل تکامل انقالب اسالمی، مشخصاً چند 

سخنرانی شاخص وجود دارد که تمرکز ما عمدتاً بر آنها است و به مناسبت توضیح مفاهیم 

 ایم. ی بیانات ایشان هم داشته مروری تاریخی به سابقه

 ی تحقيقها یافته

 مراحل تكاملی انقالب اسالمی

پیش از پاسخگوی به سه سؤال تحقیق، مروری روی دو مرحلۀ اول تکاملی انقالب اسالمی از 

ی خواهیم داشت. الگوی تکاملی انقالب اسالمی تا سطح تمدن اسالمی،  اهلل خامنه منظر آیت

سطحی،  در این الگوی پنج ای مطرح شد. اهلل خامنه توسط آیت ۳۱طوردقیق، در اوایل دهۀ  به

ترتیب شامل انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت  مراحل تکامل به سمت جامعۀ مطلوب به

ای این زنجیره،  اهلل خامنه شود. ازمنظر آیت اسالمی، جامعۀ اسالمی و نهایتاً تمدن اسالمی می

نیاز مرحلۀ بعدی  فرایند تکامل انقالب اسالمی به شکل زنده و پیوسته است. هر مرحله پیش

توان گفت، هر مرحله، مادۀ صورت مرحلۀ  گیری از اصطالحات حکما می است و با بهره

 کند. تر را فراهم می تر و متعالی متکامل

 
 مراحل تكامل انقالب اسالمی 0نمودار شمارۀ 

معنا  این مرحلۀ آغازین این زنجیره، پیروزی بر جریان طاغوت طی یک کنش انقالبی بود. به

ایران در عصر « انقالب کبیر»ه نظم سیاسی و اجتماعی پیشین زیروزبر شد. در این مرحله ک
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نشینی دین از حیات اجتماعی رقم خورد.  های معنوی و عقب گرایی بر گرایش سلطۀ ماده

رغم اهمیتی که انقالب اسالمی برای اندیشۀ اجتماعی و سیاسی معاصر دارد و موضوع  علی

ای، این گام تنها آغازین  اهلل خامنه پردازان این حوزه است، از منظر آیت ریهپایان نظ های بی جدال

ترین گام هم بوده است )بیانات در  گام از حلقۀ تکاملی است که در مقایسه با مراحل بعدی آسان

 (.1۵۳۱دیدار کارگزاران نظام، 

شدۀ پیشین  گام بعدی پس از پیروزی انقالب، تثبیت ساختار اسالمی برای نظام زیروزبر

شود. در این مرحله، نظام  گیرد و به نهاد بدل می ای که طی آن جنبش آرام می است. مرحله

گیری نظام ازنظر ایشان، با استقرار نظم سیاسی جدید و به بیانی با  گیرد. شکل اسالمی شکل می

ق ( جدید محق1۵۳۱)بیانات در دیدار کارگزاران نظام، « هندسۀ عمومی جامعه»گیری  شکل

گیرند و قانون  شود. در این نظم سیاسی جدید، نهادهای جدید قدرت سیاسی شکل می می

شود. تصویب و اجرای این قانون اساسی به منزلۀ تحقق  اساسی مبتنی بر نگاه اسالمی نوشته می

 (.1۵۱۳نظام اسالمی است )بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 

 اسالمی سبک زندگی در مراحل سوم و چهارم انقالب -

های اول و دوم، یعنی سبک زندگی در هیئت حاکمه و مردم، الزم است تا  برای پاسخ به پرسش

ایم.  ی مراحل سوم و چهارم انقالب اسالمی داشته ای درباره اهلل خامنه های آیت مروری به نظرگاه

های مرتبط با سبک زندگی به شکل تفصیلی مورد بحث قرار  در طول این مرور شاخص

 اند. اند و نهایتاً در یک جدول خالصه شده هگرفت

ایم و به مرحلۀ سوم  ای، از مراحل اول و دوم انقالب گذر کرده اهلل خامنه ازمنظر آیت

. مرحلۀ سوم، پس از (1۵۳۳های علمیه استان تهران،  )بیانات در دیدار طالب حوزه ایم رسیده

سالمی، فقط هیئت دولت و مجموعۀ سازی اسالمی، دولت اسالمی است. منظور از دولت ا نظام

معنای عام ارکان حاکمیت و هیئت حاکمه، یعنی تمامی مسئوالن از  وزیران نیستند. دولت به

که در  های عالی، میانی و بدنۀ کارشناسان مربوط به سه قوه. ازآنجایی باالترین ردۀ رهبری، تا رده

مردان متخلق به اخالق الهی  بر دولت مرحلۀ قبل، نظام اسالمی شکل گرفته، تأکید در این مرحله

 است. کسانی که وظیفۀ خود را بشناسند و صادقانه به آن عمل کنند.
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شود. لذا در این مرحله، اصالح جمع با  برقراری دولت صالح با نیروهای صالح محقق می

ست. شود، چراکه نظام مستقر، پیشتر ساختار کالن اسالمی را برقرار کرده ا اصالح فرد محقق می

اسالمی شود )بیانات در دیدار کارگزاران نظام، « منش و روش دولتمردان»در این گام باید 

 (. اکنون باید دولتمردان و مسئوالن صالح و مصلح باشند.1۵۱۳

است. ساختن و تربیت « الناس علی دین ملوکهم»این دیدگاه مطابق با مثل یا حدیث مشهور 

نیاز آن تحقق دو گام  شرایط مناسب اجتماعی است و پیش انسان طراز انقالب اسالمی، نیازمند

پیشین است. دولت اسالمی وظیفه دارد شرایط به زیستن را مطابق الگوهای اسالمی برای 

ها و برابری میان آنها  شهروندان خود فراهم کند و درعین به رسمیت شناختن کرامت انسان

 ی جامعه را فراهم کند.مطابق قانون اساسی، ابزارهای الزم برای رشد عموم

ای این موضوع را با مثالی از دورۀ سه حاکم اموی یعنی ولید بن عبدالملک،  اهلل خامنه آیت

بیان یک مورخ، در دورۀ ولید،  سلیمان بن عبدالملک و عمر بن عبدالعزیز بیان کرده است. به

گری تعلق  ه اشرافیعالقۀ او به ثروت و جواهرات، عالقه و گفتار عمومی مردم هم ب واسطۀ به

سازی داشت، گفتار عمومی جامعه هم دربارۀ  گرفت. در دورۀ سلیمان، که عالقه به کاخ

ساختوساز بود. نهایتاً در دورۀ عمر بن عبدالعزیز، که گرایش به عبادت داشت، جامعه هم 

جمهور و اعضای هیئت دولت،  گرایش به عبادات پیدا کرده بود )بیانات در دیدار رئیس

هایی  گیری ویژه جهت های خرد و کالن ارکان حاکمیت به گیری (. به همین نسبت جهت1۵۳۴

شود، به شکلی ضمنی در طبیعت و روحیات بدنۀ جامعه نیز اثر خواهد  که در عمل مشاهده می

المللی هم باید  اساس، در دولت اسالمی، اعمال فردی، رفتار با مردم و تعامالت بین کرد. براین

جمهور و اعضای هیئت  گیرد )بیانات در دیدار رئیس یارهای اسالمی صورت میمبتنی بر مع

 (.1۵۳۴دولت، 

تر از  معنای واقعی کلمه، در درون این نظامِ اسالمی، اسالمی شویم. این مشکل ما باید به»

مراحل قبلی است. ما مسئوالن باید خود را بسازیم؛ مرتّب با خود کلنجار برویم؛ یکدیگر را به 

ای درمقابل یکدیگر، عیوبمان را صادقانه به  صیت کنیم؛ یکدیگر را ارشاد کنیم؛ مثل آینهحق و

روز بهتر کنیم. هرکس هم که جدیداً  هم نشان دهیم؛ بنا را بر رفع عیب بگذاریم و خود را روزبه

خواهد  گیرد، با این نیّت و با این هدف مسئولیت را قبول کند که می مسئولیت را برعهده می
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شود تشکیل دولت اسالمی. قوای مقنّنه  وقت می ای خدمت به مردم، یک انسان صالح شود. آنبر

ها و  و قضایّیه و مجریّه و مسئوالن گوناگون ما باید بتوانند تا حدّ قابل قبولی خود را با این قالب

 (.1۵۳۱)بیانات در دیدار کارگزاران نظام، « معیارهای دینی و اخالقیِ اسالمی تطبیق دهند.

های اسالمی است.  های اعتقادی مبتنی بر آموزه ترین ویژگی این مرحله، تثبیت شاخص مهم

ها هم در منابع اسالمی موجود است، هم با نگاه به سیرۀ امام )ره( قابل تشخیص  این شاخص

شود. تجربۀ  است. اگر این نگاه اعتقادی و ایمان به خدا اصالح شد، اعتماد به او هم تثبیت می

الب اسالمی ازمنظر ایشان، شکلی عیان از نتیجۀ اعتماد به خداوند است. ویژگی دوم دولت انق

اسالمی، خدمت به خلق و داشتن روحیۀ جهادی در این زمینه است. ویژگی سوم، مسئلۀ عدالت 

عنوان شاخص اساسی دولت اسالمی  ای به اهلل خامنه های مختلف ازسوی آیت است که به مناسبت

گرایی،  اند از: سالمت اقتصادی و فسادستیزی، قانون ها هم عبارت ت. سایر شاخصبیان شده اس

زای کشور است )بیانات در دیدار  خردگرایی و کار کارشناسی، نگاه به ظرفیت درون

 (.1۵۳۲جمهور و اعضای هیئت دولت،  رئیس

ی که قوای توان در کلمۀ عدالت خالصه کرد. هنگام های پیشین را می معنا همۀ ویژگی یک به

مختلف نظام، سراسر معتقد به اجرای عدالت اسالمی شوند و هر شخص و نهادی در مراقبت از 

توانیم امیدوار باشیم که به  شود و می خود پیشگام باشد، کلمۀ عدالت به جامعه چشانده می

بریم در زمینۀ تحقق دولت  سر می حال، هنوز در مرحلۀ سوم به مرحلۀ بعد گذر کنیم. بااین

 (.1۵۳۳های علمیه استان تهران،  ایم )بیانات در دیدار طالب حوزه اسالمی موفق نبوده

ایم و باید دائم تالش ما این باشد. اگر نمایندۀ مجلسیم، اگر  ما االن در این مرحله قرار گرفته»

عضو دولتیم، اگر از مسئوالن قضایی هستیم، اگر روحانی هستیم، هرکجا قرار داریم، اوّلین و 

ترین وظیفه را اصالح کار خود بدانیم؛ چون اصالح شخص ما، صرفاً اصالح شخص نیست؛  همم

گیری من و شما در جامعه تأثیر  ما منشأ اثریم و یک کلمه حرف و یک امضاء و یک تصمیم

ایم. دورۀ پیش از انقالب گذشت  گذارد. ما اگر خود را اصالح کردیم، جامعه را اصالح کرده می

 (1۵۳۱)بیانات در دیدار کارگزاران نظام، « پرداختند.  فقط به خود می که بعضی کسان

رسیم.  پس از گذر از مرحلۀ دولت اسالمی، در مرحلۀ چهارم به کشور یا جامعۀ اسالمی می

ملت ایران و _اگر هدف مرحلۀ پیشین، متصدیان نظام است، هدف این مرحله کلیت دولت
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کنی ظلم و  ت اسالمی، اقامۀ عدالت در جامه و ریشهجامعۀ ایرانی است. نتیجۀ استقرار دول

گیری کشور اسالمی است. )بیانات در جمع دانشجویان و  ی شکل تبعیض است. این خود پایه

 (.1۵۱۳اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 

بعد از این مرحله، مرحلۀ تأللؤ و تشعشع نظام اسالمی است؛ یعنی مرحلۀ ایجاد کشور »

شویم:  های عالم، الگو و اسوه می وقت برای مسلمان وجود آمد، آن ن مرحله بهاسالمی. اگر ای

 (.1۵۳۱)بیانات در دیدار کارگزاران نظام، «« لتکونوا شهداء علی النّاس»

شود.  ای، به تحقق جامعۀ اسالمی منجر می اهلل خامنه استقرار دولت اسالمی در اندیشۀ آیت

و کافی برای تحقق جامعۀ اسالمی است. پس اگر مرحلۀ یعنی استقرار دولت اسالمی شرط الزم 

چهارم هنوز محقق نشده است، علت، عدم استقرار مرحلۀ سوم یعنی دولت اسالمی است. البته 

معنای آن نیست که دو مرحلۀ سوم و چهارم یک چیز باشند،  همچنان که خواهیم گفت، این به

ساد و برپایی جامعۀ اسالمی است )بیانات بلکه نتیجۀ حاکم شدن دولت اسالمی، رفع تبعیض و ف

 (.1۵۱۳در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 

عدالت و صالح مسئوالن همیشه الزم است. ]...[ اگر به توفیق الهی بتوانیم در این جهت »

وقت کشور  هایی را که تا امروز بحمداللَّه برداشته شده، کامل کنیم، آن خود را کامل کنیم و قدم

تواند کشور  وجود خواهد آمد؛ یعنی دولت اسالمی می اسالمی به همان شکلی که گفتم، به

 (.1۵۳۴های نماز جمعه،  )بیانات در خطبه« وجود بیاورد. اسالمی به

خودسازی، »در بیانیۀ گام دوم، ایشان مرحلۀ دوم انقالب را مالزم به دومین مرحلۀ 

ان کردند. در مقایسۀ این مفاهیم با سه مرحلۀ جاری و عنو« سازی پردازی و تمدن جامعه

توان با مرحلۀ دولت اسالمی مقایسه کرد،  روی باقیمانده از مراحل تکاملی، خودسازی را می پیش

پردازی فرارفتن از مرحلۀ فردی  گیرد. جامعه که البته محدود به آن نیست و جامعه را نیز دربرمی

سازی متناظر با آخرین مرحلۀ تکاملی انقالب  ایتاً تمدناصالح به مرحلۀ جمعی آن است. نه

 رود متصل به حکومت عبد صالح خداوند روی زمین شود. اسالمی است که امید می

های اصلی تحقق دولت اسالمی معطوف به کنش مسئوالن و ارکان حاکمیت است، نه  ویژگی

شاره شد، صالح حاکمان با بدنۀ مردم. هرچند دولت برخاسته از مردم است، اما همچنان که ا

مردان و  کلی، دولت و دولت طور صالح جامعه منجر خواهد شد. اگر موضوع مرحلۀ سوم به
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ارکان حاکمیت هستند، پس اصالح سبک زندگی و توجه به این مقوله هم ناظر به همان افراد 

بک زندگی های اسالمی. اما توجه به س است، یعنی اصالح سبک زندگی حاکمیت مبتنی بر آموزه

توان میان  مسئوالن یک مقوله است و اصالح سبک زندگی جامعۀ مقولۀ دیگری است. چطور می

مسئلۀ سبک زندگی، که موضوع اصلی آن بدنۀ جامعه است و در تفکیک میان بعد نرم و سخت 

سو و مرحلۀ سوم از مراحل تکاملی انقالب اسالمی، که موضوع آن  تمدن به آن اشاره شد، ازیک

 ردم که مسئوالن هستند، جمع کرد؟نه م

توان به این پرسش داد، توجه به همگونی،  ای می اهلل خامنه پاسخی که با تحلیل نظرگاه آیت

ارتباط وثیق و ارگانیک میان مراحل سوم و چهارم است. لذا این دو مرحله را باید با یکدیگر 

 اصول اسالمی و عقالیی، بهتحلیل کرد. عملکرد مثبت دولت و حاکمیت و حکمرانی مطابق با 

معنای این نیست که سبک زندگی به شکلی  حال، این به اصالح جامعه منجر خواهد شد. بااین

ترین مانع اصالح جامعه را برخواهد داشت.  جبری در جامعه نیز اصالح خواهد شد، بلکه مهم

لی عملی، و نه دولت اسالمی با رعایت سبک زندگی اسالمی در میان کارگزاران، اوالً به شک

های  کند. ثانیاً در سیاستگذاری صرفاً زبانی، به جامعه الگوی مناسب سبک زندگی را منتقل می

 تر عمل خواهد کرد. فرهنگی خود، به دلیل یکدلی بیان و کنش، موفق

های سبک زندگی در بدنۀ حاکمۀ چهار ویژگی، که  در پاسخ به پرسش اول، یعنی شاخص

ای  اهلل خامنه های دولت اسالمی در دیدار آیت ترین ویژگی رح است. مهمدر ادامه آمده است، مط

ویژگی برای دولت اسالمی برشمرده شده که  ۱با اعضای دولت یازدهم ایراد شده است. در آنجا 

سالمت اعتقادی، »ترین آنها، که ناظر به سبک زندگی اسالمی بوده است. ویژگی اول یعنی  مهم

گر و  بود. منشأ این ویژگی، سالمت نفس مسئوالن است. هدایت« ناخالقی و عملکردی مسئوال

ساز آن، منابع اسالمی و مانیفست آن نیز مجموعه محکمات در اندیشۀ امام )ره( است. از  زمینه

گر و راهبر آن ارتباط با قرآن، دعا و توسل  الزامات این مقوله اعتماد و توکل بر خدا و تسهیل

ویژگی دیگر هم مطرح شده است، که برخی بیشتر و برخی کمتر  ۳است. در کنار این ویژگی 

جمهور و اعضای  های سبک زندگی دولت اسالمی است )بیانات در دیدار رئیس ناظر به مؤلفه

 (.1۵۳۲هیئت دولت، 
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ویژگی دوم، روحیۀ خدمت به خلق است. این توصیه که مطابق با دیدگاه امیرالمؤمنین در 

کند و گذر  دوستی را به شکلی عملی ترویج می فرهنگی تعاون و نوع فرمان به مالک اشتر است،

فلسفۀ وجودی دولت اسالمی شود، « خدمت»کند. اگر  از مرحلۀ سوم به چهارم را تسهیل می

رسد. با توجه به دورۀ چهارسالۀ هر دولت، این  فاصله و جدایی میان دولت و ملت به حداقل می

ال، در چارچوب قانون صورت گیرد )بیانات در دیدار ح کار باید به شکل جهادی و درعین

 (.1۵۳۲جمهور و اعضای هیئت دولت،  رئیس

معنای ملکۀ نفسانی آن در نظر  ویژگی سوم عدالت قضایی و اجتماعی است. اگر عدالت را به

( در نظر گرفته است، عدالت بخشی ۵۳۳-۵۳۳المثل افالطون )جمهوری،  که فی طور بگیریم، آن

دگی اسالمی خواهد بود، اما این معنا با حصول همان ویژگی اول، یعنی سالمت از سبک زن

جمهور و اعضای هیئت  شود )بیانات در دیدار رئیس اعتقادی و عملی دولتمردان محقق می

 (.1۵۳۲دولت، 

ویژگی چهارم، سالمت اقتصادی دولتمردان است. عناصر فاسد مانند موریانه به جان 

کنند. این ویژگی داللت روشنی در  ات سایر دولتمردان را خنثی میافتند و زحم حاکمیت می

سبک زندگی دارد. سبک مصرف فرهنگی و اقتصادی خانواده، نسبت وثیقی با میل به دنیا و 

مظاهر آن دارد و مصادیق آن سبک پوشش، نوع مسکن، الگوی مصرف، شکل تفریحات و نظائر 

اند از  ( سه ویژگی دیگر عبارت1۵۳1اسان شمالی، آن است )بیانات در دیدار جوانان استان خر

زای کشور است که نسبت  گرایی، حکمت و خردگرایی در کارها و تکیه به ظرفیت درون قانون

 (.1۵۳۲جمهور و اعضای هیئت دولت،  روشنی با سبک زندگی ندارند )بیانات در دیدار رئیس

ی برداشت شود که تحقق مرحلۀ ا اهلل خامنه آیت های سخنرانیهرچند ممکن است از برخی 

دنبال خواهد داشت، اما تدقیق در سایر مواضع ایشان و تحلیل  سوم الجرم مرحلۀ چهارم به

کند که این دو مرحله جدای از یکدیگرند و باید  ای دانستن این روند، روشن می عقالنی مرحله

معنا که امکان تحقق  نای لحاظ رتبی است، به ای کردن آنها به در دو سطح محقق شوند. مرحله

توان برخی  مرحلۀ چهارم، تا پیش از مرحلۀ سوم در وجود ندارد. در مفردات بیانات ایشان، می

ترین این موارد همان تحقق  گر تحقق جامعۀ اسالمی را برشمرد. مهم هایی که تسهیل ویژگی

 دولت اسالمی است که به آن اشاره شد.
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ک زندگی در جامعۀ اسالمی است. در تحلیل های سب پرسش دوم تحقیق ناظر به شاخص

ای قابل شناسایی است. امر به معروف و نهی  اهلل خامنه این مورد، سه شاخص در بیانات آیت

ها هم  ی اسالمی است. در رأس معروف های مهم امکان تحقق جامعه از منکر یکی از مؤلفه

گفته  جر به معروف پیشهایی که من ترین معروف حفظ عزت و آبروی ملت ایران است. مهم

 اند از: شوند عبارت می

اعتالی فرهنگ، سالمت محیط اخالقی، سالمت محیط خانوادگی، تکثیر نسل و تربیت نسل »

ی برای اعتالی کشور، رونق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن اخالق اسالمی،  جوان آماده

قتصادی، مجاهدت برای اقتدار ملّت گسترش علم و فنّاوری، استقرار عدالت قضائی و عدالت ا

« ایران و ورای آن و فراتر از آن، اقتدار امّت اسالمی و تالش و مجاهدت برای وحدت اسالمی

 (.1۵۳۴)بیانات در حرم مطهر رضوی، 

مؤلفۀ مهم دوم، توجه به تعلیم و تربیت عمومی جامعه است. نهاد تعلیم و تربیت عمومی 

انقالب اسالمی باشد و انسان طراز انقالب تربیت کند  های باید متوجه اهداف و آرمان

(. تربیت نوجوانان و جوانان باید ناظر به اخالق دینی و اخالق متکی بر تقوا باشد. 1۳/۲/۳۱)

 (.۵۱/۳/۳۳اخالقی که خروجی آن جهاد در راه خدا و روحیۀ انقالبی است )

نیادین انقالب است )بیانات در های اساسی و ب مؤلفۀ سوم، توجه به استمرار انقالب و ارزش

ها در مرکز توجه قرار گیرند و در  که این ارزش ( درصورتی1۵۳۳دیدار مردم آذربایجان شرقی، 

یابد. در یکی از بیانات،  آنها مداومت به خرج داده شود، انقالب در مراحل خود استمرار می

. هرچند مخاطب این های آن برشمردند موضع را برای استمرار انقالب و ارزش ۳ایشان 

. اعتماد به نفس ۲. عزت و افتخار ملی. 1ها آحاد جامعه و ازجمله بدنۀ حاکمیت است.  شاخص

. نفی تبعیض و ۳. آزادی بیان، اندیشه و عمل. ۴. استقالل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. ۵ملی. 

ق، ایثار و . رشد اخالق اجتماعی )رحم، انفا۱. پیشرفت مادی و تمدنی. ۳استقرار عدالت. 

 (.۱/۵/۳۱سازی فضا برای رشد معنویّت و رهایی از بردگیِ شهوت و غضب ) . آماده۳تعاون(. 
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 های مرتبط با سبک زندگی در دولت اسالمی و جامعۀ اسالمی شاخص 0جدول شمارۀ 

های سبک  شاخص

زندگی در دولت 

 اسالمی

 . سالمت اعتقاتی و اخالقی مسئوالن.1

 . روحیۀ خدمت به خلق.۲

 . عدالت گستری.۵

 . سالمت اقتصادی دولتمردان.۴

های سبک  شاخص

زندگی در جامعه 

 اسالمی

 ها اعتالی ایران. ی معروف . امر به معروف و نهی از منکر: در رأس همه1

 . تعلیم و تربیت عمومی جامعه.۲

های آن. )عزت و افتخار ملی، اعتماد به  . توجه به استمرار انقالب و ارزش۵

ستقالل، آزادی بیان و اندیشه و عمل، استقرار عدالت، پیشرفت نفس ملی، ا

 مادی و تمدنی، رشد اخالقی، رشد معنوی(

ای در حوزۀ  اهلل خامنه ترین وجه تمایز سبک زندگی در نگاه آیت رسد مهم نظر می به

ترین شکلِ آن است. عدالت در نفس و حوزۀ فردی،  سازی اسالمی، آموزۀ عدالت در کلی دولت

لت در حوزۀ قضایی و عدالت در حوزۀ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی. عدالت عدا

های دولت  معنای فردی و اجتماعی آن در هر چهار شاخص مورد اشاره در جدول شاخص به

اسالمی قابل شناسایی است. همچنین وجه تمایز و ویژگی کانونی سبک زندگی در مرحلۀ 

 های انقالب اسالمی و استمرار آن است. ها و ارزش انجامعه و کشور اسالمی، توجه به آرم

رسیم.  سازی اسالمی می با گذر از مراحل سوم و چهارم به مرحلۀ پنجم، یعنی تمدن

که این مراحل روی هم سوارند، تحقق مرحلۀ سوم و چهارم هریک به معنای تحقق  ازآنجایی

 بخشی از مرحلۀ پنجم است.

 ب اسالمیسبک زندگی در مرحلۀ نهایی انقال

های سبک زندگی در  اکنون سؤال سوم این پژوهش قابل طرح و پاسخگویی است. شاخص

گیری تمدن  آخرین مرحلۀ انقالب اسالمی چیست؟ مرحلۀ نهایی انقالب اسالمی، یعنی شکل

انداز مطرح است )بیانات در ارتباط تصویری با  حاضر همچون یک آرمان و چشم اسالمی، درحال

های سبک زندگی این مرحله  (. هرچند مفردات شاخص1۵۳۳های دانشجویی،  نمایندگان تشکل



 

 

 

 

 
 222  اي اهلل خامنه روي انقالب اسالمي از منظر آيت زندگي در مراحل تكاملي پیشسبک 

  

 

توان با تحلیل  حال می ای مطرح نشده است، بااین اهلل خامنه به شکلی مستقل از جانب آیت

دست  ایشان که در آن رویکرد ایشان به تمدن اسالمی مطرح شده است به 1۵۳1سخنرانی سال 

ن مراحل سوم و چهارم تالزم منطقی وجود دارد و اصالح بدنۀ عالوه، همانطور که میا آورد. به

اسالمی « پردازی جامعه»کند، اسالمی شدن جامعه و به بیانی  اصالح جامعه کمک می  حاکمه به

هایی که در مورد  سان، تمامی شاخص سازی مسیر را هموار خواهد کرد. بدین هم برای تمدن

مرحلۀ نهایی هم قابل شناسایی است )بیانات در  ی چهارم برای مردم ذکر کردیم، در مرحله

 (.1۵۳۳دیدار جمعی از دانشجویان، 

مثابه بخش اصلی و نرم تمدن  در بجنورد، سبک زندگی را به ۳1ای در سال  اهلل خامنه آیت

گیری تمدن اسالمی و پایۀ  های شکل مطرح کردند. ازنظر ایشان، سبک زندگی یکی از پایه

 است. فرهنگ، نرم و زندۀ آن

یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمی عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، »

که هدف انسان، رستگاری و فالح و نجاح _شیوۀ زیستن. ]...[ ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم 

باید به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم  _است

باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخالقی، باز پرداختن به  نداشته

)بیانات در دیدار جوانان « سبک زندگی مهم است. بنابراین مسئله، مسئلۀ اساسی و مهمی است.

 (.1۵۳1استان خراسان شمالی، 

های اساسی  ارزشای بخش ابزاری تمدن نوین اسالمی،  اهلل خامنه درواقع، از نظرگاه آیت

های علم، فناوری، رفاه و صنایع دفاعی و نظایر آن است. بخش  ناظر به پیشرفت کشور در حوزه

ای برای رسیدن به هدف اساسی پیشرفت، یعنی تعالی مادی و معنوی است.  مثابه وسیله ابزاری به

ی عام است، همان معنا اما بعد هنجارین، نرم و اصلی تمدن، که به بیانی مرتبط با عقل معاش به

 بعد مرتبط با سبک زندگی است:

عنوان پیشرفت کشور مطرح  هائی که ما امروز به بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش»

المللی، تبلیغ و  کنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بینمی

است؛ وسیله است. ]...[ اما بخش حقیقی، آن ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن 

دهد؛ که همان سبک زندگی است که عرض  چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می
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کردیم. این، بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئلۀ خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، 

ی زبان، مسئلۀ  مسئله نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئلۀ خط،

کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت 

ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر،  سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه

رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، 

ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار 

)بیانات در دیدار « های اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است. ما با بیگانه؛ اینها آن بخش

 (.1۵۳1جوانان استان خراسان شمالی، 

هایی را کسب کرده است، اما در حوزۀ  چند انقالب اسالمی در زمینۀ ابزاری پیشرفتهر

و  _با همۀ مصادیق فراوانی که در این سخنرانی بیان شده است_سبک زندگی و شیوۀ زیستن 

های فرهنگی و اجتماعی هستند، هنوز در آغاز راه است. تفکیکی که  عمدتاً ناظر به آسیب

این زمینه میان مواد سخت و نرم تمدن قائل شده است، تاحدی مشابه همان ای در  اهلل خامنه آیت

شدند و در بخش نظری این مقاله به  تفکیکی است که قائالن به دوگانۀ تمدن و فرهنگ قائل می

آن پرداختیم. با این تفاوت که در بیان ایشان هر دو بعد ابعادی از تمدن هستند، اما در ادبیات 

 گیرد و بعد نرم، نام فرهنگ. انه، بعد سخت نام تمدن میقائالن به این دوگ

های سخت و مکانیکی تمدن جدید اسالمی، کارویژۀ  یابی به پیشرفت سان، دست بدین

اساسی نظام و دولت اسالمی است که در مراحل دوم و سوم تکاملی انقالب اسالمی محقق 

طور عمده، با  بک زندگی اسالمی، بهشوند. اما دستیابی به بعد نرم و هنجارین تمدن، یعنی س می

گیری تمدن نوین اسالمی،  مراحل چهارم و پنجم پیوند خورده است. در این معنا، هرچند شکل

ها صرفاً  های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک است، اما این نیازمند دیدگاه راهبردی در تمامی حوزه

 می در تمدن اسالمی دارند.ی طریقیت و ابزاری برای جاانداختن سبک زندگی اسال جنبه

های سبک  رسد تفکیکی میان شاخص نظر می ای به اهلل خامنه درنهایت، با تحلیل بیانات آیت

حال در چند  زندگی میان مرحلۀ چهارم و پنجم انقالب اسالمی صورت نگرفته است. بااین

همان  شود که موضع، مراحل چهارم و پنجم مالزم دانسته شده است. از اینجا روشن می

توان به مرحلۀ پنجم نیز تعمیم داد. پس در پاسخ به آخرین  های مرحلۀ چهارم را می شاخص
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« تعلیم و تربیت عمومی جامعه»، «امر به معروف و نهی از منکر»توان از سه شاخص  پرسش، می

 نام برد.« توجه به استمرار انقالب اسالمی»و 

 گيری بندی و نتيجه جمع

ای، در روند تکامل و تعالی حرکت انقالب اسالمی پنج مرحله قابل  اهلل خامنه نظر آیت از

. ۵. نظام اسالمی و استقرار نظم، ۲. انقالب اسالمی و کنار زدن نظم پیشین، 1شناسایی است: 

. تمدن اسالمی. ۳. جامعۀ اسالمی و ۴دولت اسالمی و تخلق به اخالق الهی در بدنۀ حاکمیت، 

بریم و همچنان در زمینۀ تحقق دولت اسالمی توفیق  سر می حاضر، در مرحلۀ سوم به درحال

نیاز رسیدن به مرحلۀ چهارم و پنجم، تحقق دولت اسالمی است.  الوصف پیش ایم. مع کاملی نیافته

اهلل  توسط آیت ۳۱معنای خاص و اصطالحی آن در اوایل دهۀ  مفهوم سبک زندگی، که بدواً به

روی تکامل انقالب اسالم دارد و  از سه مرحلۀ پیش ای مطرح شد، اقتضائاتی در هریک خامنه

سالمت »مقالۀ حاضر متکفل تحلیل و بیان آن بود. در مرحلۀ تحقق دولت اسالمی چهار ویژگی 

ترین  مهم« سالمت اقتصادی»و « عدالت»، «روحیۀ خدمت به خلق»، «اعتقادی و اخالقی

ست. در مرحلۀ چهارم هم توجه به های احراز سبک زندگی اسالمی در میان دولتمردان ا ویژگی

انقالب و »و همچنین استمرار « مقولۀ تعلیم و تربیت»، توجه به «امر به معروف و نهی از منکر»

)عزت و افتخار ملی، اعتماد به نفس ملی، استقالل، آزادی بیان و اندیشه « های اساسی آن ارزش

ترین  ، رشد معنوی( از مهمو عمل، استقرار عدالت، پیشرفت مادی و تمدنی، رشد اخالقی

کند. نهایتاً در مرحلۀ پنجم، یعنی  مواردی است که به پیاده شدن سبک زندگی اسالمی کمک می

تحقق تمدن نوین اسالمی، اصل نرم، هنجاری و پویای حیات تمدنی، همان سبک زندگی است 

آورد. در بیانیۀ گام  یرا برای مرحلۀ بعدی به ارمغان م  که مرحلۀ چهارم، یعنی جامعۀ اسالمی، آن

الوصف با توجه به  دوم، توصیۀ هفتم آن درخصوص سبک زندگی به اجمال آورده شده بود. مع

برای  1۵۳1های سبک زندگی اسالمی در سخنرانی  ای بر رئوس ویژگی اهلل خامنه تأکید آیت

و تداوم جوانان خراسان شمالی و همچنین تأکیدات متأخر ایشان بر انقالبی بودن، استمرار 

عنوان عنصر نرم و راهبردی تحقق و  انقالب و حقیقت زندۀ انقالب، اهمیت سبک زندگی به

 شود. ی حیات انقالب اسالمی روشن می ادامه
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 منابع

 ( 1۵۳۴امینی، نوروز و حالل خور، کوثر ،)«های سبک زندگی دینی از دیدگاه مقام معظم  مؤلفه

 .۲۳-1۱: ۳۴، سال نهم، شمارۀ مهندسی فرهنگی، «رهبری

 اهلل رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتپایگاه اطالع(، 1۵۳۳های نماز جمعۀ تهران ) بیانات در خطبه

 فروردین. 1۱ای، خامنه

 ( 1۵۱۳بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان ،)اهلل خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتپایگاه اطالع

 اردیبهشت. ۲۳ای، 

 رسانی دفتر (، پایگاه اطالع1۵۱۳اهلل( ) مین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمهبیانات در مراسم هشت

 خرداد. 1۴ای، اهلل خامنهحفظ و نشر آثار آیت

 ( پایگاه اطالع1۵۱۳بیانات در دیدار کارگزاران نظام ،)ای، اهلل خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت

 آذر. 1۲

 رسانی دفتر حفظ پایگاه اطالع(، 1۵۱۳شگاه صنعتی امیرکبیر )بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دان

 اسفند. ۳ای، اهلل خامنهو نشر آثار آیت

 ( پایگاه اطالع1۵۳۱بیانات در دیدار کارگزاران نظام ،)ای، اهلل خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت

 آذر. ۲1

 رسانی دفتر پایگاه اطالع(، 1۵۳۵ان )های استان همد بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه

 تیر. 1۱ای، اهلل خامنهحفظ و نشر آثار آیت

 ای، اهلل خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتپایگاه اطالع(، 1۵۳۴)  های نمازجمعه بیانات در خطبه

 مرداد. ۲۳

 تر حفظ و نشر رسانی دف(، پایگاه اطالع1۵۳۴) جمهور و اعضای هیئت دولت بیانات در دیدار رئیس

 شهریور. ۳ای، اهلل خامنهآثار آیت

 ( پایگاه اطالع1۵۳1بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی ،)  رسانی دفتر حفظ و نشر آثار

 مهر. ۲۵ای،  اهلل خامنه آیت

 رسانی دفتر حفظ و نشر  (، پایگاه اطالع1۵۳۲جمهور و اعضای هیئت دولت ) بیانات در دیدار رئیس

 مهر. ۳ای،  اهلل خامنه یتآثار آ

 ( پایگاه اطالع1۵۳۴بیانات در حرم مطهر رضوی ،)1ای، اهلل خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت 

 فروردین.
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 رسانی دفتر حفظ و نشر  (، پایگاه اطالع1۵۳۳های علمیه استان تهران ) بیانات در دیدار طالب حوزه

 مهر. ۳ای،  اهلل خامنه آثار آیت

 اهلل رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت(، پایگاه اطالع1۵۳۳دیدار مردم آذربایجان شرقی ) بیانات در

 بهمن. ۲۳ای، خامنه

 ( 1۵۳۳بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان ،)اهلل رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتپایگاه اطالع

 خرداد. 1ای، خامنه

 رسانی دفتر حفظ (، پایگاه اطالع1۵۳۳دانشجویی ) های بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل

 اردیبهشت. ۲۳ای، اهلل خامنهو نشر آثار آیت

 ( پایگاه اطالع1۵۳۱بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی ،)ای، اهلل خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت

 بهمن. ۲۲

 رسانی دفتر حفظ ایگاه اطالع، پ1۵۳۱مناسبت برگزاری سمینار هفتۀ وحدت حوزه و دانشگاه،  پیام به

 آذر. ۲۱ای، اهلل خامنهو نشر آثار آیت

 ( 1۵۳۳پهلوان، چنگیز ،)تهران: نی.فرهنگ و تمدن ، 

 ( 1۵۳۱صداقت، علیرضا و رضایی اصفهانی، محمدعلی ،)«سازی سبک زندگی رهبر  روند گفتمان

، سال چهارم، سبک زندگیپژوهشنامه ، «الهی در جامعه )با تأکید بر دیدگاه رهبر معظم انقالب(

 .۳۲-۳۳: ۱شماره 

 ( 1۵۳۲فاضل قانع، حمید ،)قم: ای( های اسالمی )با رویکرد رسانه سبک زندگی بر اساس آموزه ،

 های اسالمی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران. مرکز پژوهش

 ( 1۵۳۳فرجی، مهدی ،)تباطات.، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارنوربرت الیاس و تحلیل تمدنی 

 ( 1۵۳۱مهدوی کنی، سعید ،)«تحقیقات ، «اجتماعی ی آن در علوم مفهوم سبک زندگی و گستره

 . ۲۵۱-1۳۳: 1، شمارۀ فرهنگی ایران

 ( 1۵۳۲مشکانی سبزواری، عباسعلی و دیگران ،)« چیستی و جایگاه سبک زندگی در فرایند تکامل

 .۳۵-۳۳: 1۳۳، شمارۀ ۲۲ ، سالمعرفت، «انقالب اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری
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