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   صفحه گام دوم انقالب كوششي است رسانه اي جهت تبيين و شرح بيانيه رهبر معظم انقالب اسالمي 
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي انقالب و در 

هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقالب اسالمي را مورد بررسي قرار مي دهيم. 

حیات طیبه درمقابل 
زندگی غربی

   سبك زندگي؛ عاملي براي تفوق علمي و افزايش قدرت 
نرم يك كشور

اگر بخواهي��م در ادبيات نظ��ري حاكم بر گفتم��ان امامين انقالب  
اسالمي، به بررسي مفهوم سبك زندگي، آفت ها و پيامدها، زمينه هاي 
شكل گيري و راهكار مقابله با اين پديده بپردازيم، ناچاريم نسبِت اين 
پديده اجتماعي- فرهنگي را با دش��مِن گفتمان انقالب  اسالمي و 
راهبردهاي او مورد توجه قرار دهيم. همانطور كه پيش تر اشاره شد، 
سبك زندگي غربي، ماحصل پديده و فرهنگ مصرف گرايي است؛ 
فرهنگي كه از نتايج شوم دوران مدرنيته است؛ فرهنگي كه آثار سوء 

اقتصادي و اجتماعي در جهان ايجاد كرده است. 
رهبر انقالب  اسالمي برخالف بس��ياري افراد مسامحه كار در حوزه 
فرهنگ و نيز ساده انديش��ان، پديده  مصرف گرايي و سبك زندگي 
حاصل از آن را يك اتفاق و تص��ادف در عرصه  فرهنگي- اجتماعي 
نمي دانن��د و آن را ماحصل طراحي نظام س��لطه معرفي مي كنند: 
»از اين خطرناك تر، اين است كه سررشته  همين تحوالت منفي در 
سطح بين المللي، در دست كساني باشد كه آنها به وسيله  اين تحوالت 
مي خواهند اهداف خودشان را- كه يا زر است يا زور- تأمين كنند و 
براي آنها چيزي به نام هويت ملت ها اص��اًل ارزش ندارد... براي اينها 
آنچه مهم بوده، كسب قدرت سياسي است كه بتوانند در كشورها و 
دولت هاي اروپايي و غيره نفوذ كنند و قدرت سياس��ي را در دست 
بگيرند و پول كس��ب كنند و اين كمپاني ها، س��رمايه هاي عظيم، 
كارتل ها و تراست ها را به وجود آورند. هدف اين بوده است، آن وقت 
اگر اقتضا مي كرده است كه اخالق جنس��ي ملت ها را خراب كنند، 
راحت مي كردند، مصرف گرايي را در بين آنها ترويج كنند، به  راحتي 
اين كار را انج��ام مي دادند، بي اعتنايي به هويت ه��اي ملي و مباني 
فرهنگي را در آنها ترويج كنند، اين كار را مي كردند. اينها اهداف كالن 
آنها بوده است كه تصوير مي كردند. آن وقت هميشه لشكري هم از 
امكانات فرهنگي و رسانه اي و روزنامه هاي فراوان و مسائل گوناگون 
تبليغات در مشت اينها بوده اس��ت كه اينها امروز يواش يواش دارد 

پخش مي شود.«)1( 
اين سبك زندگي همچنين نتايج شوم اخالقي، اجتماعي و فرهنگي 
در قالب ابتذال، دشمني با نهاد خانواده، افزايش سن ازدواج، زندگي 
با حيوانات و روابط نامش��روع جنس��ي را به بار آورده اس��ت؛ روابط 
نامش��روعي كه در قالب هايي چون ازدواج سفيد، همجنس گرايي، 
تغيير جنسيت و حتي اخيراً روابط جنس��ي با حيوانات، انسان را به 

موجودي بسيار ذليل تر از اقوام دوره جاهليت و قصص قرآني همچون 
قوم لوط و قوم عاد دچار كرده اس��ت، لذا در پس ه��ر يك از زواياي 
مختلف بررسي اين پديده، بايد منافع نظام سلطه از ايجاد و ترويج اين 
سبك زندگي موشكافي شود. برخي گروه هاي وابسته فكري و حتي 
سياسي و رسانه هاي معاند انقالب و اس��الم، در كشور خودمان نيز 
تالش مي كنند اين مصاديق را ترويج كنند. گرايش به جشن ولنتاين، 
توجه به جشن كريسمس، سگ گرداني در معابر و اظهار دوستي با 
حيوانات، باستان گرايي ماسوني و اظهار گرايش به اديان غيراسالمي 

از جمله موارد اين حركت خزنده و وابسته است. 
عوارض حاصل از اين سبك زندگي در جوامع غربي از جوانب مختلف 
قابل ارزيابي است. در اينجا به مهم ترين عوارض اين پديده از جنبه 

اقتصادي، اجتماعي و فردي پرداخته مي شود. 
   تبعات اجتماعي سبك زندگي غربي

پيش تر به فرهنگ توجه به مس��تمندان، همس��ايگان و هم نوعان در 
پرتو قناعت پيشگي و زهد يك انسان مسلمان اشاره شد. طبيعتاً نقطه 
مقابل اين رفتار، سودجويي مستتر در فرهنگ مادي گرايانه غرب است. 
سودجويي كه اولين نتيجه آن عدم توجه افراد توانمند جامعه به افراد 
فرودست و اقشار ضعيف اس��ت. در حالتي بدتر، استثمار و به بردگي 
اقتصادي درآوردن قشر ضعيف جامعه در پرتو اقتصاد ليبرال خودنمايي 
مي كند. در اين فرهنگ مادي، حتي كارهاي خيرخواهانه نيز در قالب 
شوآف هاي سلبريتي ها، پروپاگانداي چهره هاي سياسي و نهايتاً جريانات 
فكري- فرهنگي و به منظور خودنمايي صورت گيرد. همچنين بعضي از 
اين اقدامات خيرخواهانه به منظور معافيت هاي مالياتي و منافع مالي 
مندرج در قوانين كشورهاي غربي معنا پيدا مي كند، البته اين نوشتار 
وجود معافيت مالياتي براي كارهاي عام المنفعه را رد نمي كند، ولي آنچه 
در فرهنگ ماترياليستي غربي ترويج مي شود، انجام اين اعمال صرفاً 

براي بهره برداري اقتصادي و بدون نيت الهي است. 
همچني��ن فرهن��گ مصرف گرايانه به ش��دت منجر ب��ه نابرابري 
اقتصادي و اجتماعي ه��م در عرصه ملي و ه��م در عرصه جهاني 
مي  ش��ود، به طوري كه به علت مص��رف بيه��وده و غيرضروري، 
منابع مشترك در كش��ورها به طرز فزاينده اي در دست اغنيا قرار 
گرفته و نبود فرهنگ تعاون و نوع دوستي نيز سبب محروم ماندن 
اقش��ار ضعيف از منابع در رقابِت مصرِف منابِع محدود مي  ش��ود. 
»مصرف گرايي امروزه از جنبه ه��اي منفي و ضداقتصادي مصرف 
است كه با تغيير در الگوي مصرف يك كشور و تمايل به تجمالت، 

ريش��ه فقر بوده و از اهداف تهاجم فرهنگي مي باشد.«)2( در عرصه  
جهاني نيز نظريات متعددي پيرامون توسعه گرايي )كه استراتژي 
حال حاضر نظام ليبرال دموكراس��ي غربي براي تس��ري گفتمان 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود در جهان است( و نقد تناقضات 
دروني به رش��ته تحرير درآمده اس��ت، زيرا نظريه پردازان توسعه 
س��خن از پيش��رفت، فراواني و بهره مندي همه جه��ان از مواهب 
توسعه را طرح مي كنند و آن را به عنوان يك مدل جهاني براي همه 
كشورهاي طرح مي  كنند و در اين راستا كشورها را به توسعه يافته و 
در حال توسعه تقسيم بندي مي كنند، اما نظريه پردازان پساتوسعه، 
به ايراد نقدهاي مهم��ي پيرامون اين رويكرد غرب��ي مي پردازند: 
»ادعاي اصلي نظريه  پساتوسعه اين اس��ت كه توسعه آنچنان كه 
به طور مرسوم صورتبندي و پيگيري شده است، چارچوب توسعه  
مدرن پايدار نيست و گس��تره اي از آثار مخرب بر انسان، جامعه و 
طبيعت را توليد و ايجاد مي كند. وعده  آن كه يك س��بك زندگي 
غربي با مصرف انبوه، براي اكثريت مردم جهان قابل دستيابي است، 

يك سراب فريبنده است.«)3( 
   تبعات فردي سبك زندگي غربي

هويت شخصي افراد جامعه نيز دستخوش تغييرات جدي در سبك 
زندگي غربي و ترويج آن در كشورهاي ديگر مي شود: »در دهه اخير، 
سازه هاي اجتماعي كه در بستر هويت معنا پيدا مي كنند مثل طبقه، 
از بين رفته و جهت گيري هاي نظريه هاي اجتماعي به سمت پذيرش 
اهميت فزاينده سبك زندگي )حوزه مصرف( در شكل دادن به هويت 
شخصي و اجتماعي است و به عنوان موضوعي براي نظريه و پژوهش 

اجتماعي مطرح شده است.«)4( 
از نگاه زيم��ل نيز اين مقوله ب��ا عنوان تراژدي فرهنگي، س��بب اثر 
پذيرفتن زندگي فرد از زندگي اجتماعي او مي  شود: »جورج زيمل، 
جامعه شناس آلماني قرن نوزدهم در همين راس��تا به دو اصطالح 
»زندگي بيشتر« و »بيشتر از زندگي« اشاره مي كند. وي با اشاره به دو 
مرحله از زندگي انسان مدرن، بيان مي دارد كه انسان سعي مي كند 
زندگي اجتماعي خود را خلق كند، اما اين شرايط ادامه پيدا مي كند 
و در ادامه شرايطي رخ مي دهد كه در آن، زندگي اجتماعي بر انسان 
احاطه يافته و او را تحت س��يطره  خويش مي گيرد. در اين صورت، 
شرايطي رقم خواهد خورد كه بر آن اس��اس، زندگي انسان مدرن، 
كه محصول اجتماعي خود وي بوده است، بر وي غلبه يافته حيات 
مستقلي از زندگي او مي يابد. وي از اين ش��رايط با عنوان »تراژدي 

فرهنگي« نام مي برد.«)5( 
برخي اثرات نامناسب ديگر ترويج سبك زندگي غربي كه از فرصت 

اين نوشتار خارج است به صورت مختصر به اين شرح است:
- ايجاد تقابل بين هويت ملي و ديني افراد جامعه به واسطه  الگوگيري 
از ديدگاه هاي شرق شناسانه و باستان گرايي هاي ماسوني كه متأسفانه 
در كشور ما نيز توسط افرادي غافل و فريب خورده، در سال هاي اخير 

در قالب كوروش پرستي و پادشاه پرستي ديده شده است. 
- ايجاد نگاه پلوراليستي بين مس��لمانان حاضر در جامعه اسالمي و 
گرايش به معنويت هاي كاذب، عرفان هاي نوظه��ور و حتي ارتداد 

مسلمانان و گرايش به اديان ديگر. 
- ضعيف كردن نگاه دشمن شناسانه در كشور و تخفيف نگاه جامعه 
نس��بت به دش��من، به طوري كه در تعريف رهبر معظم انقالب از 
مفهوم سبك زندگي، به اين مهم اشاره شد و نگاه به دشمن و رفتار 
با دشمن در ميان آحاد جامعه نيز در راستاي مصاديق سبك زندگي 

ذكر گرديد.)6( 
   رهبر معظم انقالب  اسالمي و مقوله  سبك زندگي

از بررسي مجموعه ديدگاه هاي رهبر معظم انقالب برداشت مي شود 
كه ايشان اوالً سبك زندگي ديني و مقابله با سبك زندگي وارداتي 
بيگانه را ذيل حوزه  فرهنگ و اجتماع و داراي اهميت بسيار مي دانند. 
ايشان س��وق دادن جامعه و مردم به بهشت را برخالف غرب گرايان 
س��كوالر، از وظايف حاكم مي دانند و لذا مسئوليتي خطير بر دوش 
مسئوالن در اين زمينه قائل هستند، از اين رو مقوله سبك زندگي كه 
اصوالً توسط نظام سلطه براي تغيير بافت و هويت فرهنگي- اجتماعي 
جامعه طراحي شده اس��ت، در طرف مقابل نياز به مديريت از سوي 
مسئوالن حكومت اسالمي براي سوق دادن جامعه به سمت حيات 
طيبه دارد: »گاهي ش��نيده مي شود كس��اني در گوشه وكنار وقتي 
صحب��ت از هدايت و راهنماي��ي و بيان حقايق دين��ي و مانند اينها 
مي شود، مي گويند آقا، مگر ما موظفيم مردم را به بهشت برسانيم؟ 
خب بله، بله، همين است. فرق حاكم اسالمي با حكام ديگر در همين 
است: حاكم اسالمي مي خواهد كاري كند كه مردم به بهشت برسند، 
به سعادت حقيقي و اُخروي و عقبايي برسند، ]لذا[ راه ها را بايد هموار 
كند. اينجا بحِث زور و فشار و تحميل نيست، بحِث كمك كردن است. 
فطرت انسان ها متمايل به سعادت اس��ت، ما بايد راه را باز كنيم، ما 
بايد كار را تسهيل كنيم براي مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت 
برسانند، اين وظيفه  ماست، اين كاري است كه اميرالمؤمنين)ع( بار 

آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظيفه مي كند كه مردم را 
به بهشت برساند.«)7( هر چند در نهايت سعادت اخروي افراد در گرو 
اعمال و رفتار و نيات دروني آنهاس��ت و لذا كسي را به زور نمي شود 
به بهشت يا جهنم برد، ولي ايش��ان ايجاد راهي هموار براي سعادت 
را كه همان طراحي بستر اجتماعي مناسب است، وظيفه مسئوالن 

مي دانند. 
ايش��ان در حكم انتصاب رئيس جديد سازمان تبليغات اسالمي نيز 
ضمن اشاره مستقيم به سبك زندگي اسالمي، به اين مسئله اشاره 
دارند: »رسالت ديگر اين سازمان ]سازمان تبليغات اسالمي[ رصد و 
مقابله  هوشمندانه با تهاجمات فكري و فرهنگي و تبليغي و رسانه اي 
دشمنان دين و انقالب و كشور اس��ت. دشمناني كه نه امروز بلكه از 
چند دهه  پيش، هويت و ش��خصيت و باور و رفتار و س��بك زندگي 
اسالمي- ايراني مردم خصوصاً جوانان را هدف قرار داده و با شيوه ها و 
ابزارهاي متكي به فناوري هاي ارتباطي و رسانه اي اعم از هنر و سينما 
و فضاي مجازي و غيره، درصدد ته��ي كردن انقالب از عقبه  ديني و 
ايماني و مردمي آن مي باشند.«)8( س��اير بيانات رهبر معظم انقالب  
اس��المي در حوزه هايي همچون مديريت فرهنگي نيز در اين راستا 

ارزيابي مي  شود. 
اما جنبه  ديگر اهميت سبك زندگي، ايجاد تفوق و قدرت براي كشور 
است. چنانچه دشمنان اسالم و حتي به عبارت بهتر دشمنان بشريت، 
با ترويج سبك زندگي باطل خود، ساير ابعاد سلطه گري خود را نيز 
برتري داده اند. »دنياي غرب به بركت دانش خود بود كه توانست براي 
خود ثروت و نفوذ و قدرت 200ساله فراهم كند و با وجود تهيدستي 
در بنيان هاي اخالقي و اعتقادي، با تحميل س��بك زندگي غربي به 
جوامع عقب مانده از كاروان علم، اختيار سياست و اقتصاد آنها را به 

دست گيرد.«)9( 
اما رهبر معظم انقالب به سوءاس��تفاده از علم و قدرت حاصل شده 
از قبل آن مثل غرب، توصيه نمي كنند، ولي جوشاندن چشمه علم 
و دانش در ميان جوانان و اس��تعدادهاي كشور و ايجاد قدرت برتر و 
البته سالم براي كش��ور كه يكي از نتايج آن الگوسازي براي كشور 
اسالمي مان در راستاي نيل به تمدن نوين اسالمي است را ضروري 
مي دانند. »ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب كرد، توصيه 
نمي كنيم، اما مؤكداً به نياز كشور به جوشاندن چشمه  دانش در ميان 

خود اصرار مي ورزيم.«)10( 
   پی نوشت ها در روزنامه موجود است.

سيداميرعلي ناقدي

  نگاه

سبك زندگي
 سخن الزم در اين  باره بسيار است. آن را به فرصتي ديگر وامي گذارم و به همين جمله اكتفا مي كنم كه تالش غرب در 
ترويج سبك زندگي غربي در ايران، زيان هاي بي جبران اخالقي و اقتصادي و ديني و سياسي به كشور و ملت ما زده 

است، مقابله با آن، جهادي همه جانبه و هوشمندانه مي طلبد كه باز چشم اميد در آن به شما جوان هاست. قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)33(-  قسمت پاياني


