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 ۱۳۹۷تابستان )، ۱۱۷(پیاپی  دوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 جایگاه استقالل فرهنگی در سبک زندگی
 قرآن و مقام معظم رهبری ۀاز نگر 

 ١نیا سید مهدی موسوی  
 ٢سعید جلیلیان                
 چکیده

در . اقتصادی و فرهنگی است، در گرو استقالل سیاسی، استقالل کامل هر ملتی
از اهمیـت ، استقالل فرهنگی به لحـاظ بسـتر بـودن بـرای سـایر مسـائل، این میان

دهی  شکل، های رسیدن به استقالل فرهنگی یکی از راهو فراوانی برخوردار است 
ای از جملـه ه خامنـهاللّـ  حضـرت آیـت، از طرفـی. و اصالح سبک زندگی است

داننـد  آن را در تمام شئونات زندگی ضروری میهایی هستند که نقش قر  شخصیت
، هـای قـرآن در حـل مشـکالت جامعـه ل به آموزهگرایی و توسّ  از قرآن، و همواره

، از منظر ایشـان. سبک زندگی است، ها یکی از این جنبه .آورند سخن به میان می
 .نیازمنــد اصــالح ســبک زنــدگی هســتیم، بــرای رســیدن بــه اســتقالل فرهنگــی

کید دارند ر لزوم مراجعه به آموزهب، جهت بدین لـذا ، های قرآنی برای اصالح آن تأ
  نقـش، بـا اسـتفاده از روش داده بنیـاد و تحلیـل محتـوا اسـت این نوشتار درصدد

بـه . دهی به سبک زنـدگی را مـورد بررسـی قـرار دهـد های قرآنی در جهت آموزه

                                                 
 .۲۱/۰۷/۱۳۹۷تاریخ پذیرش: - ۳۱/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ).mousavinia.smahdi@gmail.com( مدرس و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین .١
) مسـئول ۀنویسـند( پژوهشـگر دانشـگاه جـامع امـام حسـین، کارشناس ارشد علوم قـرآن و حـدیث .٢

)sjalilian55@gmail.com.( 
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ادب در ، موضوعاتی ماننـد کـار و وجـدان کـاری در فرهنـگ کـار، همین دلیل
، در فرهنگ خانواده گرایی در فرهنگ مصرف و طالق تجمل، فرهنگ اجتماعی

ن آهـای قـر  آموزه، در نهایـت. ای مورد بررسی قرار گرفته خامنهاللّ   از منظر آیت
دهی و یا اصـالح سـبک  با شکل، به عنوان بخش عظیم از میراث فرهنگی، کریم
 . کند به استقالل فرهنگی کمک می، زندگی

 . استقالل فرهنگی، فرهنگ، سبک زندگی :کلیدی ژگانوا

 مقدمه
 ۀهدف آن بـود کـه در وهلـ، یکی از شعارهای انقالب اسالمی و در واقع، استقالل

 .شامل استقالل اقتصادی و فرهنگی اسـت، دوم ۀشامل استقالل سیاسی و در وهل، اول
ر استقالل سـخن بـه توان از به ثمر رسیدن شعا یم، ق شدن این سه جنبهدر صورت محقّ 

بسـتر  فضا و، زیرا فرهنگ، استقالل فرهنگی است، استقالل ۀین جنبتر  مهم. میان آورد
ها در ایـن  یشـرفتپقـوانین و ، هـا حرکت، دهد که تمام اعمال یمی را شکل ا جامعههر 

ریشه در تاریخ و اعتقادات مردم یک سرزمین و ، این فرهنگ اگر. گیرد یمبستر شکل 
امـا اگـر ، پـس اسـتقالل فرهنگـی بـه وقـوع پیوسـته اسـت، باشد ها آن ۀائقمتناسب با ذ

در نهایت ، مردم نداشته باشد ۀگونه سنخیتی با خوی و ذائق یچهفرهنگ وارداتی باشد و 
ی زمـان، امـرین ا. ی با انواع معضالت شکل خواهد گرفتا جامعهفرهنگ ، بستر آندر 

اما به جـای ، دارای میراث فرهنگی باشد، ناپسندتر خواهد شد که جامعه در درون خود
 . مالک قرار گیرد، ی وارداتی و منحطها فرهنگ، ها آنتمسک به 

، ی مقام معظم رهبری در رابطه با اسـتقالل فرهنگـیها دغدغهیکی از ، از همین رو
، بـه اعتقـاد ایشـان واقـع در. )۱۳۹۵/ ۰۳/ ۱۴، ای حسینی خامنه( اصالح سبک زندگی است

،  ای حسـینی خامنـه( گـری و اسـتقالل فرهنگـی اسـت هـدایت ازخشـی ب، سبک زنـدگی
نوین اسالمی را ایفا  تمّدنبه منظور رسیدن به ، فرهنگی بسترسازکه نقش  )۱۴/۱۰/۱۳۹۴
 . )۱۳۹۱/  ۰۷/ ۲۳،  ای حسینی خامنه( کند یم

ی قرآنی را ها آموزهبازگشت به  ۀعقید، ها حوزهرهبر انقالب در بسیاری از ، از طرفی
یکی از  .دنکن یمبرای درمان مشکالت بشری معرفی  شفابخشارند و قرآن را دارویی د

بـر ، توان سـبک زنـدگی را یمایشان بر این باورند که  .سبک زندگی است، هااین حوزه
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ی را در سـؤاالت، در ایـن راسـتا .)۱۳۹۲/ ۰۴/ ۱۹،  ای حسینی خامنه( ی قرآنی بنا نمودها آموزه
بـه اصـالح ، نیـاز جامعـه ۀکه نشان دهند ١،اند کردهندگی بیان رابطه با اصالح سبک ز 

 . است ها حوزهسبک زندگی در آن 
نقش قرآن در رسیدن به استقالل فرهنگی چیسـت؟ ، مطالبی که ذکر شدبه با توجه 

 پاسخگوی سؤاالت مربوط به سبک زندگی باشد؟ دتوان آیا اساسًا قرآن می
کـدام بـا  به نگارش درآمده است کـه هـر تحقیقات فراوانی، در مورد سبک زندگی

  .اند دادهآن را مورد تبیین قرار ، رویکرد خاص خود
ی سبک زنـدگی از دیـدگاه مقـام ها فهمؤلّ «ی با عنوان ا مقالهدر ، خور حاللامینی و 
 پـنج در رهبری دیدگاه از را دینی سبک زندگی یها فهمؤلّ  ترین یاصل، »معظم رهبری

مـورد ، کـار و کسـب و خلقیـات اجتمـاعی، خـانواده، ردیفـ خلقیات، اندیشه ۀحوز 
سـبک زنـدگی از دیـدگاه مقـام معظـم ، نگارنـدگان ۀبنا بـر عقیـد. اندبررسی قرار داده

گـاهی و علـم، ایمـان مثـل هایی فهمؤلّ ، همان عقل معاش است و در نهایت، رهبری ، آ
را  تـاریخی و یفرهنگـ هـای ارزش بـه توجـه و دینـی نمادهای توجه به، تقلید از پرهیز

  .)۲۹-۱۰، ۱۳۹۴، خور امینی و حالل( کند معرفی می
سـبک زنـدگی دینـی و حیـات  ۀنگرشی قرآنی بر رابط« ۀمقالابراهیمی و همکاران در 

سبک زندگی اسـالمی ، ها آن. اندبین حیات طیبه و سبک زندگی پرداخته ۀبه رابط، »طیبه
، در دو ُبعـد اعتقـادی و عملـی، نوشـتارایـن  در. داننـد ی برای حیات طیبه مـیا مقدمهرا 

، مسـائلی ماننـد خـداباوری، عـد اعتقـادیدر بُ . اندسبک زندگی را مورد بررسی قرار داده
مسـائلی ماننـد ، مورد تبیین قرار گرفته اسـت و در ُبعـد عملـی آن، اخرت محوری و غیره

ی شـرع ۀتر به تأثیر جنببیش، رسد این مقاله یمبه نظر . اندزکات را لحاظ دانسته، روزه، نماز
   .)۱۲۷-۱۰۳، ۱۳۹۳، ابراهیمی و همکاران( سبک زندگی پرداخته است گیری در شکل

ین منبـع تـر  مهمرا  قـرآن، »قرآن و استقالل فرهنگی«عنوان ی با ا مقالهدر ، منصوری
، زیــرا معتقــد اســت اســاس کــار قــرآن، دانــد یمبــرای رســیدن بــه اســتقالل فرهنگــی 

بخشی اسالم  هویتاز یی ها نمونهبه ، در این رابطه. انان بوده استبخشی به مسلم تهویّ 

                                                 
 مربوط به اصالح سبک زندگی. . ر.ک: جدول أ. سؤاالت١
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انجـام ، مسجدسـازی، بحث تغییر قبله از بیت المقدس مثالً  .کند یمبه مسلمانان اشاره 
  .)۱۳۹۱، منصوری( کندیی را در این رابطه ذکر میگراید تقلپرهیز از ، شعائر دینی مانند نماز

ی در مــورد ا خامنــهه الّلــ  یــتآهای حضــرت  گاهیــد د بــا رویکــرد بیــان ، ایــن تحقیــق
اسـتفاده از روش گـردآوری  اسـت بـا درصدد، ی قرآنیها آموزهی مبتنی بر ساز فرهنگ

، بیانـات ایشـان را در رابطـه بـا سـبک زنـدگی، ای و اسنادیبه صورت کتابخانه ها داده
ای قرآنـی در هـ نقـش آموزه، استخراج و با استفاده از روش داده بنیـاد و تحلیـل محتـوا

 . به سوی استقالل فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد دهی سبک زندگی جهت

 مفاهیمالف. 
از دیـدگاه حضـرت ، دو مفهوم استقالل فرهنگـی و سـبک زنـدگی، در این قسمت

 . گیردای مورد بررسی قرار میه خامنهاللّ  آیت

 استقالل فرهنگی. ۱
 ای حسینی خامنـه( قالل فرهنگی استاست، گیری انقالب اسالمی یکی از اصول شکل

استقالل کامـل یـک کشـور در ، ای ه خامنهاللّ   از دیدگاه حضرت آیت .)۱۳۶۹/ ۰۱/ ۱۰، 
یعنی به وجود آوردن حکومتی مستقل ، ابتدا استقالل سیاسی :گیرد سه محور شکل می

ادی یـا اسـتقالل اقتصـ، قـدم دوم ؛)۱۳۶۹/ ۰۱/ ۱۰،  ای حسینی خامنـه( های بیگانه از قدرت
اسـتقالل ، و در نهایت )۱۳۶۸/ ۰۹/ ۱۵،  ای حسینی خامنـه( همان خودکفایی اقتصادی است

، اسـتقالل فرهنگـی، از دیـدگاه ایشـان .)۱۳۶۹/ ۰۱/ ۱۰،  ای حسـینی خامنـه( فرهنگی است
، اسـییاز لحـاظ س، ملـت کیاگر « چون، تر از استقالل سیاسی و اقتصادی است مهم

، ی کامل برسدیبه خودکفا، نباشد و از لحاظ اقتصادی هم بزرگ های قدرتر یتحت تأث
ن ملـت رواج یـان ایـگانگـان در مید و باورهای دشمنان و بیاما فرهنگ و اخالق و عقا
/ ۱۵،  ای حسینی خامنه( »تواند ادعای استقالل کند ن ملت نمییا، داشته باشد و رشد بکند

یعنـی ، ای خامنـهالّلـه  آیـت  ضـرتاستقالل فرهنگـی از دیـدگاه ح، بنابراین .)۱۳۶۸/ ۰۹
حسـینی ( تهـاجم، )۱۳۶۹/ ۰۱/ ۱۰،  ای حسـینی خامنـه( بودن فرهنگ یک ملـت از نفـوذ َبری
/ ۰۹/ ۱۵،  ای حسـینی خامنـه( ب بیگانـههای مخرّ  ط فرهنگو تسلّ  )۱۳۹۱/  ۰۷/ ۲۳،  ای خامنه
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 . )۱۴/۰۳/۱۳۷۶،  ای حسینی خامنه( ک به منابع اصیل فرهنگی خود استتمّس  و )۱۳۶۸
، گرایی در سـبک زنـدگی اسـتعـدم تقلیـد ، های اسـتقالل فرهنگـی یکی از جنبـه

وا﴿ ها شـوید کفار دوست دارند شما هم مثل آن :فرمایدهمانطور که قرآن کریم می  َودُّ
بـه شـدت از ، مقام معظـم رهبـری هـم .)۸۹نسا/( ﴾َسواءً  َفَتُکوُنوَن  َکَفُروا َکما َتْکُفُروَن  َلْو 

را فرهنگـی  زیـرا فرهنـگ غربـی، کننـد از سـبک زنـدگی غربـی انتقـاد میتقلیدگرایی 
 : فرمایندو در این راستا می استین آفر فرهنگی فساد ، به تعبیر دیگر .دندان می ١تهاجمی

غـرب و  ۀهای غـرب و توطئـ غـرب و شـیوه تمّدنمجرد اینکه اسم غرب و  به، بعضی
، نه. شماها با غرب دشمنید، آقا، ستیزی بر غرب کنند یحمل م، آید دشمنی غرب می

ایـن . البته پدرکشتگی داریم! غـرض نـداریم، نداریم یچنان ما با غرب پدرکشتگِی آن
کـه ایـن تقلیـد را بـرای  ییبـرای کشـورها، تقلید از غـرب. شده است  بررسی، حرف

حّتـی آن ؛ جـز ضـرر و فاجعـه بـه بـار نیـاورده، خودشان روا دانستند و عمـل کردنـد
. امـا مقلـد بودنـد، ظاهر به صنعتی و اختراعی و ثروتی هـم رسـیدند ه بهک ییکشورها

، فرهنـگ غـرب. یـک فرهنـگ مهـاجم اسـت، علت این است کـه فرهنـگ غـرب
بـومی را  یهـا فرهنگ، ها وارد شـدند هرجا غربی. هاست فرهنگ ۀفرهنگ نابودکنند

تاریخ ، که توانستند تا آنجائی؛ اساسِی اجتماعی را از بین بردند های یانبن، نابود کردند
هـر جـا . هـا را تغییـر دادنـد خـط آن، ها را تغییر دادنـد زبان آن، ها را تغییر دادند ملت

اگر زبـان رقیبـی ؛ زبان مردم بومی را تبدیل کردند به انگلیسی، ها وارد شدند انگلیس
 .)۱۳۹۱/  ۰۷/ ۲۳،  ای حسینی خامنه( آن را از بین بردند، وجود داشت

های اساسی اجتماعی مانند خانواده و  یانبننگ تهاجمی با از بین بردن فره، بنابراین
قـرآن کـریم در دوران . شود باعث بروز فساد سیستمی می، ی موجود در جامعهها ارزش
از  :فرمایدخطاب به مسلمانان می، ها فسادآفرین آن ۀبه دلیل دشمنی یهود و جنب، پیامبر

  .)۱۰۰/آل عمران( خواهند شما را گمراه کنند ها می زیرا آن؛ اهل کتاب تبعیت نکنید
در  .به تقلید مقبول این است که باعث اصالح فرد یا جامعـه شـود نگاه قرآن، اساساً 

                                                 
انسـان و جوامـع  یو جمعـ یرشـد و تکامـل فـرد یو در راسـتا یعیطب یرا امر یاختالف فرهنگ ،قرآن .١

َهاا ی﴿: رداشم یبر م یانسان یُّ
َ
اُس  أ ْنثـی َذَکـرٍ  ِمـْن  َخَلْقناُکْم  ِإنَّا النَّ

ُ
 ِإنَّ  ِلَتعـاَرُفوا َوَقباِئـَل  ُشـُعوباً  َوَجَعْلنـاُکْم   َوأ

کْ 
َ
هِ  ِعْنَد  َرَمُکْم أ ْتقاُکْم  اللَّ

َ
هَ  ِإنَّ  أ هـا  گیری فرهنگی میان ملـت البته بحث وام ،)۱۳حجرات/( ﴾َخبیٌر  َعلیٌم  اللَّ
گـر هسـت کـه  هـای سـلطه نظر است بحث وجـود فرهنـگ اما آنچه که در اینجا مّد  ،امری ناگزیر است

 . ندارند را به دنبال پذیر های سلطه چیزی جز انحطاط ملت



   

ش
ژوه

پ
می
سال

ی ا
ماع

اجت
ی 
ها

 
ان 
بست
/ تا

۱۳
۹۷

 
ارۀ
شم

 /
۱۱۷

۳۶ 

اطاعـت از ، به همـین دلیـل .امری مذموم است، اگر فسادآفرین باشد، غیر این صورت
بلکـه ، شـود نمـینه تنها باعث اصالح ، ها آناز زیرا تبعیت ، مسرفین را نهی کرده است
ــز هســت ــوایُتِط  َوال﴿ فســادآفرین نی ــَر  ُع ْم

َ
ــِرفِ  أ ــِذ  َن یاْلُمْس ــُدوَن یُ  َن یالَّ ــ ْفِس ْرِض  یِف

َ
 َوال اْأل

   .)۱۵۲شعراء/( ﴾ْصِلُحوَن یُ 
: فرمایـد آل عمران خطاب به مسلمین می ۱۰۱ ۀهمانطور که خداوند در آی، همچنین

گمـراه  وجـود مقـدس پیـامبر هایی مانند قرآن و چگونه ممکن است با وجود ارزش
وجـود ، دالیل پرهیز از سبک زندگی غربـی را یکی دیگر از، مقام معظم رهبری .شوید
بنا کرد و با وجـود ایـن  بر آنتوان سبک زندگی را  داند که می هایی در جامعه می ارزش
 ،به همین منظـور دیگر نیازی به تقلید و تمسک به فرهنگی بیگانه نخواهد بود، ها ارزش
زندگی خود را از دیگران تقلید کنـد و یـاد  یها نیازی ندارد که روش« :شوند ور میآیاد

قرآنـی را  یهـا آموزش، اسـالم را دارد. زیرا دارای فرهنگ غنی و عمیقی اسـت، بگیرد
 کتواند ی اصیل مّلی و بومی خود را دارد و می یها سنت، دستورات الهی را دارد، دارد

حسـینی ( »مرّفه و همراه با عزت را برای خود ترتیـب دهـد، کوهباش، زیبا، زندگی شیرین
   )۱۴/۰۳/۱۳۷۶،  ای خامنه

  . استقالل کامل أنمودار 



 

گی
زند

ک 
 سب
 در
گی

رهن
ل ف
قال
است

گاه 
جای

...

۳۷ 

 سبک زندگی. ۲
دو رویکـرد ، یکلـ طـور  بـه .رویکردها نقش مهمی دارند، در مفهوم سبک زندگی

سبک زندگی را از جنس  که ه شناسانرویکرد جامع؛ نسبت به سبک زندگی وجود دارد
بخش مهمی از سـبک ، را ها نگرشو  ها ارزش که شناسان دانند و رویکرد روان رفتار می

الّلـه  آیـت  رسـد حضـرت یمامـا بـه نظـر  .)۸۲، ۱۳۸۲، فاضـلی( کننـد زندگی معرفـی مـی
  .اند دانستهلحاظ ، دو رویکرد را در تعیین مفهوم سبک زندگی هر، ای خامنه

ر مـا از یتابع تفس، سبک زندگی ۀریش، منظر رهبر انقالب از :رویکرد نگرشی )الف
بـه طـور ، میکنـن مییهر هدفی که ما برای زندگی مع، به این صورت که .زندگی است

/ ۲۳،  ای حسـینی خامنـه( کند شنهاد مییزندگی به ما پ  کسب کی، متناسب با خود، عییطب
ینی فـردی را در تعیـین سـبک ب جهـانیـا همـان  ایشان نگرش فرد، در واقع .)۱۳۹۱/  ۰۷

ســبک را بــه معنــای ذوب و ، همــانطور کــه در ادبیــات عــرب. داننــد زنــدگی مــؤثر می
 انـدی آن گرفتـهسـاز خالصبـرای  )۱۰/۴۳۸، ۱۴۱۴، ابـن منظـور( پذیری طال یـا نقـره قالب

ی برای قالب ینب جهاننیز معتقدند این  ای خامنهالّله  آیت  حضرت، )۲۸۴، ۱۹۷۹، زمخشری(
بـه ایـن صـورت کـه ذکـر  .اساس یک اعتقاد قوی باشد باید بر، دادن به سبک زندگی

توانـد  مـی، سـم باشـدیبرالیتوانـد ل مـی، میمان دار یزی که به آن ایحاال آن چ« :کنندمی
د یـتوانـد هـم توح می، سم باشدیتواند فاش می، سم باشدیتواند کمون می، سم باشدیتالیکاپ

،  ای حسینی خامنه( »اساس انتخاب سبک زندگی است، هایت اینکه ایماندر ن .ناب باشد
سبک زنـدگی اسـالمی ، با توجه به اینکه سبک زندگی مورد نظر ایشان .)۱۳۹۱/  ۰۷/ ۲۳

هـای  بایـد منطبـق بـا آموزه، معتقدند اجرای سبک زنـدگی اسـالمی از همین رو، است
مبتنـی بـر ، هـای قـرآن راکه اسـاس آموزهچ، )۱۳۹۲/ ۰۴/ ۱۹،  ای حسینی خامنه( باشدقرآنی 

 . آیدیک امتیاز ویژه به حساب می، این خود و توحید ناب و ایمان به خداست
مسـائلی برگـردد  ۀبه همسبک زندگی ، از دیدگاه رهبر انقالب :رویکرد رفتاری) ب

، خـانواده مسائلی مانند، به عقیده ایشان .دهند زندگی انسان را شکل می نوع و رفتارکه 
، نـوع آشـپزی، نـوع خـوراک، الگـوی مصـرف، نوع لباس، نوع مسکن، سبک ازدواج

رفتار ما در ، رفتار ما در محل کار، وکار کسب ۀلأمس، زبان ۀلأمس، خط ۀلأمس، تفریحات
رفتار ما در ، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در مدرسه، دانشگاه
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، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با همسر، رفتار ما با پدر و مادر، ستای که در اختیار ما رسانه
سـفرهای ، رفتار ما با مأمور دولت، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با رئیس

، رفتـار مـا بـا بیگانـه و رفتـار مـا بـا دشـمن، رفتار ما با دوست، نظافت و طهارت ما، ما
،  ای حسـینی خامنـه( دهدرا تشکیل میمتن زندگی انسان است که  تمّدناصلی  یها بخش

۲۳ /۰۷  /۱۳۹۱(.   
، ینیب جهـانیعنـی ، بخـش نگرشـی آن، دو رویکرد مقـام معظـم رهبـری با توجه به

هـای  با مراجعـه بـه آموزه، قسمت پایه و اساسی سبک زندگی است که در اینجا این امر
 هـای ینهضـمن امـر و ، فتـاری آنیعنی بخش ر ، رویکرد دوم اما؛ گیرد قرآنی شکل می

ایمان ( ینگرشهای رویکرد  یهپاتحت تأثیر رویکرد نخست قرار دارد و هرچقدر ، عملی
رویکرد رفتاری نیـز متناسـب بـا آن تغییـر خواهـد ، مستحکم گردد) های قرآنی به آموزه

 . کرد

 مسائل مهم در سبک زندگی. ب
ین مسائل در رابطـه بـا سـبک تر  هممسری از  یک، ی در کالم خودا خامنهه اللّ   یتآ

طرح شبهه ، االت راؤ منظور از ذکر این س، ایشان. شمارد یبرمال ؤ زندگی را به صورت س
مسـائلی در رابطـه بـا سـری از  بلکه منظور از آن را بیـان یـک، داند ینمامروز  ۀدر جامع

بـه  .یابـدبـرای آنهـا ب کننـده قانعنتوانسته پاسـخی ، داند که بشر امروز سبک زندگی می
 ۀمنظور سؤاالِت دربار ؛ ها نیست شبهه، منظورم از سؤاالت« :کند یمبیان ، همین منظور
کـه یـک  وقتی. هـا سـؤال در مقابـل مـا اسـت اآلن میلیون. زندگی کردن، زندگی است

و  دهـد یدارد حرکـت م ییهـا زنـدگی را بـه سـمت آرمان، ای با یـک حکـومتی جامعه
در ، در نـوع ارتباطـات؛ هزاران هزار سؤال مواجـه اسـتبا  ]جامعه[این ، کند یحرکت م
، در نوع برخورد بـا مـال، ها در نوع دشمنی و دوستی، ها گیری در نوع موضع، نوع رفتار

ها  این سـؤال ۀهم؛ همه سؤاالتی است که مطرح است ها ینا؛ در نوع برخورد با امور دنیا
درسـت ایـن  یهـا جواببـه خـاطر اینکـه ، گمراه و بـدبخت شـد یتبشر . جواب دارد

 یهـا به خاطر این اسـت کـه جواب - و بشر -بدبختی امروز دنیا . ها را پیدا نکرد سؤال
، های انحرافـی پاسـخ، های غلـط پاسـخ؛ نگرفـت فرا، ها بلد نشد درست را به این سؤال



 

گی
زند

ک 
 سب
 در
گی

رهن
ل ف
قال
است

گاه 
جای

...

۳۹ 

امروز رسیده بـه  ]لذا[، عمل کرد، به ذهنش رسید، کننده دریافت کرد های گمراه پاسخ
های آحاد  دل، آرامش روحی ندارد، ندارد یتمعنو ، صفا ندارد، ندارد یتنیا امند؛ اینجا

 »جور اسـت دنیا این ۀهم، امروز دنیا است یتاین وضع؛ جامعه با یکدیگر صاف نیست
   .)۰۶/۰۳/۱۳۹۶،  ای حسینی خامنه(

آوری  جمـع، در جدول زیر، االت منعکس شده در کالم رهبر انقالبؤ س، در ادامه
  :ندی شده استب و دسته

 ٢٣/٠٧/١٣٩١بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 

 کار

آسـیب  کیـ  نیـما ضعیف اسـت؟ ا ۀدر جامع، چرا فرهنگ کار جمعی
، انـد ها به اسم خودشـان ثبـت کرده غربی، با اینکه کار جمعی را. است

ــرِّ ﴿: گفتــه اســت هــا نیامــا اســالم خیلــی قبــل از ا  َوَتعــاَوُنوا َعَلــی اْلِب
ْقوی ِه َجمیعاً َو ﴿یا  ﴾َوالتَّ یعنـی حّتـی اعتصـام بـه ؛ ﴾اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ

ُقوا﴿ جمعی باشد الّله هم باید دسته  حبل  .  ﴾َوال َتَفرَّ

علـت کـارگریزی ؛ زنـدیگر  یاز کـار مـ، ها بـا داشـتن تـوان کـار بعضی
 چیست؟

 وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟

کـم ، های اداری ما ساعات مفید کار در دستگاه گویند که چرا به ما می
؛ باید به قدر هشت ساعت فایده داشـته باشـد، است؟ هشت ساعت کار

 چرا به قدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل کجاست؟

 خانواده

 طالق زیاد است؟، کشورمان های چرا در برخی از بخش

 در بین ما ضعیف است؟، رحم ۀچرا صل

رعایـت ، حـق فرزنـدان و حـق شـوهر، حق زن، حق همسرچه کنیم که 
 شود؟

 جیـچنـان کـه در غـرب را آن، چه کنیم که طـالق و فروپاشـی خـانواده
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 در بین ما رواج پیدا نکند؟، است

 ما چیست؟ ۀحد زاد و ولد در جامع

جـوانی کـه امـروز  ۀایـن چهـر ؛ پیر خواهد شد هجامع، نه چندان دوری ۀآیند
 حد زاد و ولد چقدر است؟. او گرفته خواهد شداز ، ایرانی دارد ۀجامع

ــ ــیم کــه زن در جامع ت هــم کــرامتش حفــظ شــود و عــزّ ، مــا ۀچــه کن
اش را انجـام  هم بتوانـد وظـائف اجتمـاعی، اش محفوظ بماند خانوادگی

اش محفوظ بماند؟ چه کنیم کـه  هم حقوق اجتماعی و خانوادگی، دهد
 ءجـز هـا نینتخاب کنـد؟ ااش را ا یکی، زن مجبور نباشد بین این چند تا

 .  مسائل اساسی ماست
ــای  آســیب ه

 اجتماعی
هــا بــه مــواد  روی آوردن جوان، کشــورمان یهــا چــرا در برخــی از بخش

 مخدر زیاد است؟

روابط 
 اجتماعی

 ؟میکن یالزم را نم یها تیرعا، مان چرا در روابط همسایگی

دیگر بـه طـور به همـ، روزانه یها در معاشرت، در ادارات، آیا ما در بازار
 ؟مییگو  یکامل راست م

چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر درست است؟ چـه ، نشینی آپارتمان
ها را رعایت کرد؟ چقدر آن الزامـات را رعایـت  باید آن الزاماتی دارد که

 ؟میکن یم

 دروغ چقدر رواج دارد؟، در بین ما

 ؟میزن یحرف م، چرا پشت سر یکدیگر

 عه قطع شود؟ربا در جام ۀچه کنیم که ریش

علـت ؛ کننـد یمورد مـ های بی ها پرخاشگری برخی، در محیط اجتماعی
 صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ پرخاشگری و بی

 چقدر وجود دارد؟، انضباط اجتماعی در جامعه
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التزام به 
 قانون

طـور  مـا مردمـان منضـبطی بـه، فرهنگ رانندگی در خیابان ۀچرا در زمین
 ستیم؟کامل نی

چقـدر مراعـات ، ها ؟ در رسـانهمیکنـ یحقوق افراد را چقدر مراعـات مـ
 ؟شود یچقدر مراعات م، ؟ در اینترنتشود یم

کـه یـک بیمـاری  - گریزی ؟ علت قانونمیکن یچقدر به قانون احترام م
 در برخی از مردم چیست؟ - خطرناکی است

 الگوی تفریح سالم چیست؟ تفریح

 معماری

چقدر این مسائل متنـوع ، ما چگونه است؟ ببینید ۀامعنوع معماری در ج
سـبک زنـدگی  ۀداخـل در ایـن مقولـ، زنـدگی یها بخش ۀو فراگیِر هم

کـه رفتارهـای ، تمـّدندر ایـن بخـش اصـلی و حقیقـی و واقعـی ؛ است
متناسـب بـا نیازهـای ماسـت؟ ، چقدر نـوع معمـاری کنـونی مـا، ماست

 چقدر عقالنی و منطقی است؟

پوشش و 
 آرایش

 طراحی لباسمان چطور؟

آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درست اسـت؟ چقـدر  ۀلأمس
 مفید است؟

تولید و 
گرایی مصرف

 یهـا کاری در تولیـد چقـدر وجـود دارد؟ تولیـد کیفـی در بخش محکم
 چقدر مورد توجه و اهتمام است؟، مختلف

گرائی چیست؟ بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش  لتجمّ 
 بد نرسد؟ به حّد ، خوب فراتر نرود خوب است؟ چه کار کنیم که از حّد 

گرائی  گرائی رواج دارد؟ آیـا مصـرف بسیاری از مردم ما مصـرفدر بین 
صـرف ، آوریم گرائی یعنی اینکه ما هرچه گیر مـی افتخار است؟ مصرف
 .  ضروریات زندگی ما نیست ءاموری کنیم که جز

 پردازی ایده
 در حّد ، های خوب ایده، نظرهای خوب، خوب یها چرا برخی از حرف
 ؟ماند یرؤیا و حرف باقی م

 االت مربوط به اصالح سبک زندگیؤ س. أ  جدول
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 ی سبک زندگی اسالمیده شکلی قرآنی در ها آموزهنقش ج. 
، رهنگی داشتناستقالل ف، یکی از دالیل عدم نیاز به فرهنگ بیگانه یا به تعبیر دیگر

ی هـا آموزه. آورد دسـت بـه هـا آنروش درسـت زیسـتن را از  یی است که بتوانها ارزش
توانـد  یمقـرآن ، از دیدگاه مقام معظم رهبری. هاست ارزشین این تر  مهمیکی از ، قرآنی

اگر با قرآن ُانـس «به این صورت که ؛ ی باشدزندگسؤاالت مربوط به سبک  پاسخگوی
ن فرصت و این مجال پیدا خواهد شد که صاحبان فکـر از قشـرهای وقت ای  آن، گرفتیم
اسـتنباط ، چیزهایی را از قرآن اسـتفاده کننـد، ر کنندبر روی نکات قرآنی تدبّ ، مختلف
بنا  .)۰۶/۰۳/۱۳۹۶،  ای حسینی خامنـه( »بفهمند و به سؤاالت گوناگون جواب بدهند، کنند

هرگاه بر سبک ، به عنوان میراث فرهنگی نیآی قر ها آموزه، بر دیدگاه مقام معظم رهبری
 . پیوندد یماستقالل فرهنگی به وقوع ، یعنی زیربنای فرهنگی انطباق یابد، زندگی

 ه خامنه ای در مورد نقش قرآن در استقالل فرهنگیحضرت آیت اللّ  ۀ. نظری بنمودار 
ی قرآنـی هـا آموزهانطبـاق آن بـا ، یسـبک زنـدگ ۀدر مقولـ نگاه مقام معظم رهبری

ق به اخالق قرآنی را در انطباق سبک زنـدگی بـا قـرآن تخلّ  ۀلأمصداق مس، ایشان .است
سـبک  سـؤاالتدر راسـتای پاسـخگویی بـه  .)۱۳۹۲/ ۰۴/ ۱۹،  ای حسـینی خامنـه( داند می

 میراث فرهنگی

یربنای فرهنگی  ز
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فرهنـگ ، رفتـار اجتمـاعی فرهنـگ، فرهنـگ کـار یی درها نمونـهبـه تشـریح ، زندگی
 . شود یمی و فرهنگ خانواده پرداخته اقتصاد

 )  وجدان کاری، کار جمعی و تعاون( کارفرهنگ  .۱
تشریح تأثیر فرهنـگ کـار جمعـی و تعـاون در سـبک  در مورد، مقام معظم رهبری

ما ضعیف  ۀدر جامع، چرا فرهنگ کار جمعی« :کنندابتدا این ایراد را وارد می، زندگی
 َو  اْلِبـرِّ  َعَلـی َوَتعـاَوُنوا﴿ با استناد به آیـه، دامهسپس در ا .»است؟ این یک آسیب است

ْقوی ها بـه اسـم خودشـان ثبـت  با اینکه کار جمعی را غربی«: فرمایندمی )۲مائده/( ﴾التَّ
بـا  .)۲۳/۰۷/۱۳۹۱، ای حسـینی خامنـه( »ها گفته اسـت ینااما اسالم خیلی قبل از ، اند کرده

 ۀایـن مفهـوم بـه عنـوان یـک ارزش در جامعـ ،ی قرآن پیرامون تعـاونها آموزهنگاهی به 
، مراغـی( استتعاون از ارکان هدایت اجتماعی ، یگرد  عبارت  به. شود یماسالمی مطرح 

زیـرا ، تعاون ذکـر شـده اسـت، ِبّر و تقوا قتحقّ اساس ، مائدهسورۀ  ۲ ۀدر آی .)۶/۴۶، تا یب
بلکه نیازمنـد ، بگیردتواند شکل  با تالش فردی نمی، های این دو موردبسیاری از حالت

فراوانـی ، ی کـارآسـانتعـاون باعـث  .)۲۷/ ۸ ، ۱۴۱۹، فضـل اللـه( استتالش دسته جمعی 
در  مقـام معظـم رهبـری .)۵/۲۰ ، تـا یبـ، ابـن عاشـور( شـود ایجاد اتحاد و یـاری می، مصالح

هِ  ِبَحْبِل  َواْعَتِصُموا﴿ ۀیآبا استناد به ، اهمیت تعاون ، )۱۰۳عمران/  آل( ﴾ُقواَتَفرَّ  َوال عاً یَجم اللَّ
 : فرمایند یم

ــه حبل« ــام ب ــی اعتص ــه حّت ــته» الّل ــد دس ــم بای ــد ه ــه( جمعی باش ــینی خامن ،  ای حس
۲۳/۰۷/۱۳۹۱(.   

کید دارنـد، مورد دیگری که رهبر انقالب وجـدان ، در راستای فرهنگ کار بر آن تأ
و  رمسئولیت شخصی کارگر در قبـال کـا وجدان کاری را احساس، ایشان. کاری است

، داند می )۱۳۷۶/ ۰۲/ ۱۰،  ای حسینی خامنه( د به کارفرما و وجود نظارت بر اونه صرف تعهّ 
 شـود منجر به انجام کار به شکل خـوب و کامـل مـی، این احساس مسئولیت در نهایت

 .  )۰۱/۰۱/۱۳۷۳،  ای حسینی خامنه(
، کـه تبـه ایـن صـور  .داننـد نگاه توحیدی را در وجدان کاری اثرگـذار می، ایشان 

بـر اوسـت و  و ناظرو فهمید خداوند حاضر  به کار مشغول شد، کار ۀوقتی انجام دهند



   

ش
ژوه

پ
می
سال

ی ا
ماع

اجت
ی 
ها

 
ان 
بست
/ تا

۱۳
۹۷

 
ارۀ
شم

 /
۱۱۷

۴۴ 

، )۱۳۷۶/ ۰۲/ ۱۰،  ای حسـینی خامنـه( گـردد دهـد ثبـت و ضـبط می هر عملی که انجام می
 روشـنی چشم، هدیـه، یک رشـوه، گیرد قرار می اوپول خوبی سر راه  جا دیگر اگر یک

د و گرفتاری برای امضایی بده، جا بگذارد یگه و اثرانگشتکه هیچ بر  بدون اینتواند  می
،  ای حسـینی خامنـه( گیـرد اما محض رضای خدا نمی، این پول را بگیرد، خود درست کند

۱۳ /۰۷/۱۳۸۳(  . 
توجـه دادن ، زیرا اساس آیـات قـرآن، همان نگاه قرآنی است، در واقع این نوع نگاه

خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود ، ره انسانبه این معنی که هموا، بشر به خداوند است
بلکـه سـایر ، نه تنها وجدان کاری، اگر این نگاه توحیدی در جامعه شکل بگیرد. بداند

عالمـه طباطبـایی در کالمـی پیرامـون  .شـود یماعمال نیز به تبع همـین بیـنش اصـالح 
ه خـوبی تبیـین له را بأاین مس، ی اخالقی با اشاره به همین روش اخالقی قرآنها مسلک

 چیه در و است میکر  قرآن به مخصوص که هست سومی ۀقیطر ، انیم نیا در: کند یم
 از یـک  یچهـ از، زیـن و شـود ینم افـتی، دهیرس ما به کنون تا که آسمانی کتب از کی

ه سالم گذشته اءیانب میتعال  مکاتـب از کیـ چیه در، زین و نشده نقل نیاجمع همیعل اللَّ
 نظـر از راها  انسـان کـه اسـت نیـا از عبـارت، آن و نشده دهید  هیال حکمای و فالسفه
 رذائـل بـرای موضـوعی و محـل گـرید  کـه کـرده تیـترب طوری، تفکر طرز و اوصاف
 از، را ناسـتوده هـای خـوی و لـهیرذ اوصـاف، گـرید  عبارت به و نگذاشته باقی اخالقی

درصـدد  تـا ابـدی راهها  دل در رذائل که نداده اجازه عنیی، دفع نه برده نیب از رفع قیطر 
 گرید  که، کرده پر خود معارف و علوم باچنان  آن راها  دل بلکه، ندیبرآ کردنشبرطرف 

یـن نگـاه توحیـدی ا .)۱/۳۵۸، ۱۴۱۷، طباطبـایی( اسـت نگذاشـته بـاقی رذائـل برای ییجا
 . قرآن تربیت کننده انسان است، یاتآبرخاسته از 
کیـد داشـته اسـتبارها بر این نگاه توحیـدی ، خداوند ـهُ ﴿ :تأ  َلـهُ  ُهـَو  ِإالَّ  ِإلـهَ  ال اللَّ

ْسماءُ 
َ
هُ  ذِلُکُم ﴿؛ )۸طه/( ﴾اْلُحْسنی اْأل ُکْم  اللَّ بُّ  انعـام/( ﴾ٍء  ْی َشـ ُکـلِّ  خـاِلُق  ُهـَو  ِإالَّ  ِإلـهَ  ال َر

ِذ ﴿؛ )۱۰۲ ْحَسَن  یالَّ
َ
 یِّ ِلْلَحـ هاْلُوُجـو َوَعَنـِت ﴿: که آمده و )۷سجده/( ﴾َخَلَقهُ  ٍء  ْی َش  ُکلَّ  أ

ـَك   َوَقضـی﴿؛ )۱۱۶ / بقـره( ﴾قاِنُتوَن  َلهُ  ُکلٌّ ﴿؛ )۱۱۱طه/( ﴾وِم یُّ اْلَق  بُّ الَّ  َر
َ
ـإِ  ِإالَّ  َتْعُبـُدوا أ  ﴾هایَّ

َوَلْم ﴿؛ )۲۳ -۲۲ اسری/(
َ
َك  ْکِف یَ  أ بِّ نَّهُ  ِبَر

َ
ال﴿ ؛)۵۳ فصـلت/( ﴾ٌد یَشـِه  ٍء  ْی َشـ ُکـلِّ   َعلی أ

َ
 ِإنَّـهُ  أ

نَّ ﴿؛ )۵۴فصلت/( ﴾ٌط یُمِح  ٍء  ْی َش  ِبُکلِّ 
َ
َك   ِإلی َوأ بِّ    .)۴۲نجم/( ﴾اْلُمْنَتهی َر
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وجدان کاری را مصداقی از عمـل صـالح ، بر طبق قرآن ایخامنهالّله  آیت  حضرت
بـا احسـاس مسـئولیت همـراه ، یرا هرگاه کاری با وجدان کاری همراه باشدز ، دانند می

زنـدگی  ۀدار بـا هـدف ا، با نوآوری همراه اسـت، با جدیت و تالش همراه است، است
ــذ﴿اســت ایــن یــک عمــل صــالح ، یــک عائلــه همــراه اســت ــوا یِإنَّ الَّ ــوا َو َعِمُل َن آَمُن

اِلحات  .  )۰۴/۰۲/۱۳۸۷،  ای حسینی خامنه(، )۹۶/میمر (  ﴾الصَّ

 آداب اجتماعی فرهنگ .۲
ادب را  مقام معظم رهبـری. یکی دیگر از مباحث مهم در سبک زندگی ادب است

در ایــن راســتا  و کننــد هــم در ســبک زنــدگی معرفــی میبــه عنــوان یکــی از مســائل م
، شـان ها در برخوردهـای معمولی فرنگی. یکی از کارهای مهم ادب است«: ایندفرم می

، ها از قدیم معروف بودیم به اینکه در گفتارهایمـان ما ایرانی؛ خیلی مقّید به ادب نیستند
در  .»کنیم یرا حفـظ مـ احترام طرف مقابـل، کنیم یادب را م ۀدر مخاطباتمان مالحظ

در ، در قـرآن کـریم« :ایشـان بـه روش و دأب قـرآن پیرامـون آداب اشـاره دارنـد، ادامه
صـحبت از ، صحبت از کافرین است، وقتی صحبت از فاسقین است، بسیاری از موارد

 ۀگویـد همـینمـ ١؛﴾کَثـَرُهم ال َیعَلمـونأ لکنَّ َو ﴿: فرماید یم، بدهای اشرار عالم است
 .تعقـل دارنـد هـا ینها که ا باالخره یک اقّلی هستند بین همین؛ کنیدحظه میمال؛ ها آن

،  ای حسـینی خامنـه( »فرمایـد یم» َاکَثـَرُهم«و  کنـد یهـا را م حـّق آن ۀقرآن کریم مالحظ
۱۴/۱۰ /۱۳۹۴(  . 

ادب  آموزش پر از، سمانیآسراسر این کتاب ، عالوه بر ادب حاکم در ساختار قرآن
 ؛ یی اشاره شده استها نمونهکه در جدول زیر به ؛ ستاجتماعی به مردم ا

                                                 
؛ قرآن کریم در موارد مختلفی از ایـن سـبک اسـتفاده کـرده اسـت ،فرمودند طور که رهبر انقالب مانه. ١

َل  ال َلْو  َوقاُلوا﴿: مشـرکان هِ  ِمْن  آَیةٌ  َعَلْیهِ  ُنزِّ بِّ هَ  ِإنَّ  ُقْل  َر ْن   َعلی قاِدٌر  اللَّ
َ
َل  أ ْکَثـَرُهْم  َولِکـنَّ  آَیةً  ُیَنزِّ

َ
 ﴾َیْعَلُمـوَن  ال أ

َئةٌ  ُتِصْبُهْم  َوِإْن   هِذه َلنا قاُلوا اْلَحَسَنةُ  جاَءْتُهُم  َفِإذا﴿: فرعون قوم)؛ ۳۷انعام/( ُروا َسیِّ یَّ ال َمَعهُ  َوَمْن   ِبُموسی َیطَّ
َ
 أ

هِ  ِعْنَد  طاِئُرُهْم  ِإنَّما ْکَثَرُهْم  َولِکنَّ  اللَّ
َ
ْلنا َوِإذا﴿: انیهود ی و مشرکان)؛ ۱۳۱اعراف/( ﴾َیْعَلُموَن  ال أ  َن َمکا آَیةً  َبدَّ

هُ  آَیٍة  ْعَلُم  َواللَّ
َ
ُل  ِبما أ ْنَت  ِإنَّما قاُلوا ُیَنزِّ

َ
ْکَثُرُهْم  َبْل  ُمْفَترٍ  أ

َ
ْنساَن  َمسَّ  َفِإذا﴿: مردم)؛ ۱۰۱نحل/( ﴾َیْعَلُموَن  ال أ  اْإلِ

ْلناهُ ِإذا ُثمَّ  َدعانا ُضرٌّ  ا ِنْعَمةً  َخوَّ وتیُتـهُ  ِإنَّمـا قـاَل  ِمنَّ
ُ
ْکَثـَرُهْم  َولِکـنَّ  ِفْتَنـةٌ  ِهـَی  َبـْل  ِعْلـٍم   َعلـی أ

َ
 ﴾َیْعَلُمـوَن  ال أ

ْکَثَرُهْم  َولِکنَّ  ِباْلَحقِّ  ِإالَّ  ما َخَلْقناُهما﴿ :کفار)؛ ۴۹زمر/(
َ
 ). ۳۹دخان/( ﴾َیْعَلُموَن  ال أ
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آداب 
 آیات قرآن اجتماعی

ادب ورود به 
 خانه یا اتاق

ذ َهایُّ أَ  ای﴿ ـی وِتُکْم ُیـبُ  َر ْیـَغ  وتـاً یُ بُ  َتـْدُخُلوا ال آَمُنوا َن یالَّ ِنُسـوا َحتَّ
ْ
 َتْسَتأ

ُموا ْهِلها  َعلی َوُتَسلِّ
َ
ُکْم  َلُکْم  ٌر یْ َخ  ذِلُکْم  أ ُروَن تَ  َلَعلَّ  َتِجُدوا َلْم  َفِإْن  ٭ َذکَّ

َحداً  هایف
َ
ـی َتـْدُخُلوها َفـال أ  اْرِجُعـوا َلُکـُم  َل یـق َوِإْن  َلُکـْم  ْؤَذَن ُیـ َحتَّ

ْزکی ُهَو  َفاْرِجُعوا
َ
هُ  َلُکْم   أ   )۲۸و ۲۷نور/( ١﴾ٌم یَعل َتْعَمُلوَن  ِبما َواللَّ

 ادب مجالست
ذ َهایُّ أَ  ای﴿ ـُحوا َلُکْم  َل یق ِإذا آَمُنوا َن یالَّ  َفاْفَسـُحوا اْلَمجـاِلِس  یِفـ َتَفسَّ

هُ  ْفَسِح یَ  هُ  ْرَفِع یَ  َفاْنُشُزوا اْنُشُزوا َل یق َوِإذا َلُکْم  اللَّ ذ اللَّ  ِمـْنُکْم  آَمُنـوا َن یالَّ
ذ وُتوا َن یَوالَّ

ُ
هُ  َدَرجاٍت  اْلِعْلَم  أ   )۱۱مجادله/( ٢﴾ٌر یَخب َتْعَمُلوَن  ِبما َواللَّ

ادب احترام به 
 مادرپدر و

َك   َوَقضی﴿ بُّ الَّ  َر
َ
ا ِإْحساناً  ِن یْ َوِباْلواِلَد  هایَّ إِ  ِإالَّ  َتْعُبُدوا أ  ِعْنـَدَك  ْبُلَغنَّ یَ  ِإمَّ

َحُدُهما اْلِکَبَر 
َ
ْو  أ

َ
فٍّ  َلُهمـا َتُقْل  َفال ِکالُهما أ

ُ
 َلُهمـا َوُقـْل  َتْنَهْرُهمـا َوال أ

لِّ  َجنـاَح  َلُهمـا َواْخِفـْض  ٭مـًا یَکر  َقْوالً  ْحَمـةِ ال ِمـَن  الـذُّ  َربِّ  َوُقـْل  رَّ
بَّ  َکما اْرَحْمُهما   )۲۴و ۲۳اسرا/( ٣﴾راً یَصغ  یانیَر

                                                 
 دیـر یبگ اجازه که آن تا دینشو  وارد خودتان های خانه از ریغ ییها خانه به، دیا آورده مانیا که کسانی ای .١

 آن در را کسـی اگـر پـس. دیشـو  رمتـذکّ  کـه باشد، است بهتر شما برای نیا. دییگو  مسال آن اهل بر و
 آن، دیـبازگرد  شـد گفته اگر و شود داده اجازه) صاحبش جانب از( شما به تا دینشو  وارد آنجا به ،دیافتین

 . داناست دیده می انجام آنچه به خدا و است تر زهیپاک شما برای
 خدا تا دیکن باز جا پس، دیکن باز جا ها مجلس در شد گفته شما به هرگاه، دیا آورده مانیا که کسانی ای .٢

 و جـا وسعت برای( شد گفته چون و دهد شیگشا) بهشت و صدر شرح و روزی و جای در( شما به هم
 کـه را کسـانی و اند آورده مانیا که را شما از کسانی هم خدا تا دیز یبرخ پس، دیز یبرخ) فضل اهل متقّد 
گاه دیکن می آنچه از خداوند و برد باال) آخرت و ایدن در( درجاتی ،شده عطا دانش اآنه به  . است آ
 نزد در اگر حال ،دیکن کیین) خود( مادر و پدر به و دینپرست را او جز که کرد قطعی حکم پروردگارت و .٣

 نـاراحتی اظهـار ،آنهـا هـای خشـونت ایـ زحمات مقابل در( رسند کهنسالی به دو هر ای دو آن از کیی تو
 و بگـوی مانهیکر  سخنی آنان با و مگو درشت سخن و مزن ادیفر  آنها بر و مگو اّف  آنان به) حتی ،مکن
 بـه کـن رحمت را دو هر پروردگارا: بگو و آر فرود ذّلت و خضوع های بال آنها برابر در مهربانی روی از

 . کردند تیترب) رحمت روی از( خردی در مرا آنکه پاس
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 دشنام ندادن ۴۷
وا َوال﴿ ذ َتُسبُّ هِ  ُدوِن  ِمْن  ْدُعوَن یَ  َن یالَّ وایَ فَ  اللَّ ـهَ  ُسبُّ  ِعْلـٍم  رِ ْیـِبَغ  َعـْدواً  اللَّ

ایَّ َز  َکذِلَك  ةٍ  ِلُکلِّ  نَّ مَّ
ُ
ِهْم   ِإلی ُثمَّ  َعَمَلُهْم  أ بِّ ُئُهْم یُ فَ  ْرِجُعُهْم مَ  َر  کـاُنوا ِبمـا َنبِّ

   )۱۰۸انعام/( ١﴾ْعَمُلوَن یَ 

 عدم تمسخر
لقب زشت 

 دادن

 ی﴿
َ
ذیُّ ا أ ْن   ْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعسییَ َن آَمُنوا ال یَها الَّ

َ
رًا ِمْنُهْم یْ ُکوُنوا َخ یَ أ

ْن   ال ِنساٌء ِمْن ِنساٍء َعسیَو 
َ
ْنُفَسـُکْم ال تَ رًا ِمْنُهنَّ َو یْ ُکنَّ َخ یَ أ

َ
ال َو  ْلِمـُزوا أ

ْلقاِب ِبْئَس اِالْسُم اْلُفُسـوُق َبْعـَد اْإل 
َ
ُتـْب یَ َمـْن َلـْم مـاِن َو یَتناَبُزوا ِباْأل

اِلُموَن  ولِئَك ُهُم الظَّ
ُ
  )۱۱/ حجرات( ٢﴾َفأ

نهی از 
 یفخرفروش

اِس َو  الَو ﴿ َك ِللنَّ ْر َخدَّ ْرِض َمَرحًا ِإنَّ اللَّ  یال َتْمِش فِ ُتَصعِّ
َ
ِحـبُّ یُ َه ال اْأل

  )۱۸/لقمان( ٣﴾ُکلَّ ُمْختاٍل َفُخورٍ 

 یاجتماع آداب بر دیتأک به مربوط اتیآ نمونه. ب جدول 

 فرهنگ مصرف گرایی .۳
مصرف کردن است و  ۀنحو ، گذار در سبک زندگییر ی تأثها جنبهترین  یکی از مهم

مقـام معظـم . یی اسـتگرا تجمـل، شـود یمعـه فت مهمی که در این زمینه متوجه جامآ
گرائی چیسـت؟ بـد اسـت؟ خـوب اسـت؟  تجمـل«له أدر ابتدا با طرح ایـن مسـ رهبری

به ، خوب فراتر نرود چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چه کار کنیم که از حّد 

                                                 
 عداوت روی از زین آنها که دینده دشنام ،)اجّنه و ها بت مانند( خوانند می خدا جای به کفار که را هاآن و .١

 بـه آنهـا بازگشت سپس، میآراست را کردارشان گروهی هر برای ما گونه نیا. دهند دشنام خدا به نادانی و
گاه اند داده می انجام) ایدن در( آنچه از را آنها پس، است پروردگارشان سوی  . نمود خواهد آ

 گروه آن دیشا ،نکند مسخره را گرید  گروه) شما مردان از( گروهی هرگز، دیا آورده مانیا که کسانی ای .٢
 از و باشـند آنـان از بهتـر گـروه آن دیشـا، را گـرید  زنـان ،زنـانی نه و باشند آنان از بهتر) شدگان مسخره(
 کـردن ادیـ( اسـت نامگـذاری بـد ،دیـمخوان زشت های لقب به را گریهمد و دینکن ییجو  بیع گریکدی

 کـه ندیآنها ،نکنند توبه که آنان و) خواندن گناهان مرتکب نام به را مؤمن( ،مانیا از پس فسق) به مؤمن
 . ستمکارند

 چیهـ خداونـد کـه، مـرو راه تکّبـر و ناز با ،نیزم روی در و برمگردان مردم از نخوت به را خود روی و .٣
 . ندارد دوست را فخرفروش و خودپسند رمتکبّ 
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 ییگرا تجملله اشاره دارند که أبه این مس، )۲۳/۰۷/۱۳۹۱، ای حسینی خامنه( »بد نرسد؟ حّد 
را  بـد آنخـوب و  موازینی پیـدا کـرد تـا بتـوان حـّد  آن یبرابلکه باید ، بد نیست مطلقاً 

ْخـَرَج ِلِعبـادِ ﴿ :یدفرما یمهمانطور که قرآن . دست آورد هب
َ
تـی أ یَنَة الّلِه الَّ َم ز  هُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق َو  باِت ِمَن الرِّ یِّ شود کـه از  یم بلکه زمانی بد؛ ی بد نیستیگرا تجمل، )۳۲/اعراف( ﴾الطَّ
 یَ ﴿؛ خارج شود اعتدال آن حّد 

َ
ِذ یّ ا أ ُموا َط یَها اَلّ ـُه َلُکـْم َوال یِّ َن آَمُنوا ال ُتَحِرّ َحـَلّ الَلّ

َ
َباِت َما أ

َه ال    .)۸۷ /مائده( ﴾َن یِحُبّ اْلُمْعَتِد یُ َتْعَتُدوا ِإَنّ الَلّ

تجمـل یی و انعکاس گرا مصرفمنجر به دو عمل  زمانی بد است که، گرایی تجمل
  :شود در جامعه می

بنـدی بـه تجّمـالت و یلحـاظ اصـل پا از، )گرایی تجمل( جنبه کی«: ییگرا مصرف. ١
 کیوقت انسان به   کیعنی ی؛ و دون شأن انسان واالست، ن بدیفات است که ایتشر 
؛ مسـرفانه اسـت، عـالوه هبـ؛ شود که دون شأن انسـان اسـت بند مییر الزم پایِز غیچ
ه یعد قضبُ  کین یا. در آن هست ها یع موجودییع اموال و تضییتض، ها هیع سرماییتض

روی  ادهیهمراه با اسراف و همراه با ز ، اصل تجّمل؛ است که اصل اسراف بد است
 چنــان آنگرایی  امــر مصــرف؛ )۱۳۷۸/ ۱۰/ ۰۴،  ای حســینی خامنــه( »اســت و بــد اســت

 ای حسینی خامنه( نامند یمسال اصالح الگوی مصرف ، را ۱۳۹۰که سال  اهمیت دارد
با عنـوان یکـی از مسـائل مهـم مربـوط بـه اصـالح سـبک ، آنو از  )۱۳۹۰/ ۰۱/۰۱، 

گرائی رواج دارد؟ آیـا  مصرف، چرا در بین بسیاری از مردم ما« :دنکنزندگی یاد می
، آوریم یعنی اینکه مـا هرچـه گیـر مـی، گرائی افتخار است؟ مصرف، گرائی مصرف

،  ای حســینی خامنــه( »ریات زنــدگی مــا نیســتضــرو  ءصــرف امــوری کنــیم کــه جــز
ــُه ال ﴿ یــاتآبــا اشــاره بــه ، مقــام معظــم رهبــری .)۲۲/۰۷/۱۳۹۱ ِحــبُّ یُ َوال ُتْســِرُفوا ِإنَّ

ُبوا َو ﴿ و )۱۴۱/انعــام( ﴾َن یاْلُمْسـِرف ــُه ال َوُکُلــوا َواْشــَر  ﴾َن یِحــبُّ اْلُمْســِرفیُ ال ُتْسـِرُفوا ِإنَّ
 . )۱۳۸۸/ ۰۱/۰۱،  ای حسینی خامنه( دنکن یمشاره به قبح اسراف در قرآن ا، )۳۱اعراف/(
عـد دوم بُ ، ای خامنـهالّلـه  آیـت  حضـرت :)گری اشرافی( تجمل در جامعه انعکاس. ٢

بـه ایـن صـورت کـه امـر ، دانـد می مردمل در زندگی انعکاس تجمّ ، گرایی را تجمل
/ ۰۴ ، ای حسـینی خامنـه( شود لیفضای تجمّ ، عادی و فضای جامعه، تجمل در جامعه

سرریز خواهد شد ، های جامعه به وجود آمد در قّله یگر یوقتی اشرافو « )۱۳۷۸/ ۱۰
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۴۹ 

، ای که وضع معیشتی خوبی هم نـدارد بینید فالن خانواده شما می ] وقت آن[؛ به بدنه
پسرش را داماد کند یا دخترش را عروس کند یا فرض کنید مهمانی  خواهد یوقتی م
، فرهنگ شد یگر یوقتی اشراف. افی حرکت بکندمجبور است به سبک اشر ، بگیرد

جـاهلی زمـان  ۀدر جامعـهمچنان که  )۱۳۹۵/ ۰۵/ ۱۱،  ای حسینی خامنـه( »این شود یم
هـا  اشراف آن، گری به صورت یک ارزش و فرهنگ درآمده بود اشرافی که نوح

ا اس بزرگـی و پسـتی ر یـمق یراز ، دادند) اراذل( لقب، ها نبودند به کسانی که مثل آن
ِذ ﴿ :پنداشتند نار مییدرهم و د  راَك ِإالَّ َبَشـرًا ِمْثَلنـا َن َکَفُروا ِمْن َقْوِمِه ما نَ یَفقاَل اْلَمَألُ الَّ

ِذ َو  َبَعَك ِإالَّ الَّ راِذُلنـایما َنراَك اتَّ
َ
طباطبـایی در ذیـل آیـات  ۀعالمـ. )۲۷ /هـود( ﴾َن ُهـْم أ

بـه نمـایش  یعنـی؛ دانـد یمظاهر عد تگرایی را برابر با همین بُ  تجمل، بقره ۲۶۱-۲۷۳
 یـرغ، مـردم عمـوم نظـر در کـه رهیـغ و نیماش و لباس و خانه گذاشتن مخارجی از

 نــدارد راهــا  گونــه خرج آن دنیــد  تحمــل، جامعــه متوســط ۀطبقــ اســت و معمــولی
 .)۲/۳۸۳، ۱۴۱۷، طباطبایی(

 فرهنگ خانواده .۴
طـالق معرفـی ، اسـت راه گیـر خانواده دامنکه یکی از مسائلی ، مقام معظم رهبری

 هـای بخـش از برخـی در چـراکـه کند  این سؤال را مطرح می، در همین راستا. کند می
که در برخی مـوارد  هرچند، )۲۳/۰۷/۱۳۹۱، ای حسینی خامنه( است؟ زیاد طالق، کشورمان

تـوان بـه اصـالح ایـن  اما یکی از مواردی که می، توان از بروز طالق جلوگیری کرد نمی
الّلـه  آیـت  حضـرت، در ایـن رابطـه .تمرکز بر روی طالق توافقی است، ختله پرداأمس

بنـده روی ، دیـهـای اجتمـاعی بود  بیآسۀ حاال شما در آن جلس« :یندفرما یمی ا خامنه
، آسـان یها طالق، توافقی یها طالق؛ واقعًا آفتی است،  طالق. ه کردمیتک  طالق ۀلأمس

: گویـد یکـه قـرآن بـه مـا م حـالی در .اختالف مختصر جزئی کیناشی از  یها طالق
ْهِلِه َو َفابْ  ِنِهمیْ بَ  ِشقاَق  ِخْفُتْم  َوِإْن ﴿

َ
ْهِلها ِإْن َعُثوا َحَکمًا ِمْن أ

َ
ِق یُ دا ِإْصالحًا یرِ یُ َحَکمًا ِمْن أ َوفِّ

ُه بَ  بـه ، کن اختالفـات کوچـیـم ایم که نگـذار ید کاری کنیما با، )۳۵نساء / ( ﴾َنُهمایْ اللَّ
 »له اسـتأن مسـیـا، هـم  نیـا. منتهـی بشـود  به طالق، تیو در نها ق برسدیجاهای عم

 .)۱۳۹۵/ ۰۲/ ۲۰،  ای حسینی خامنه(
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، ۱۴۱۹، فضـل اللـه( ١»یالعـائل میالتحکـ مجلـس«این روش قـرآن بـا عنـوان ، در واقع 
 هـا اختالفخواهـد  یم، شـود و بـا توصـیه بـه برقـراری ایـن مجلـس می شناخته )۷/۲۴۷
بـا ، حـال حاضـر ۀدانیم در جامعـ طور که مـی اما همان، نشود ی باریک کشیدهجاها به

 در، هـم نـوع طـالق تـوافقی  آن، شود کار به طالق کشیده می، ترین اختالفی کوچک
 ومخاصـمه  بـه سـبب کند اگر ترس از این پیـدا کردیـد کـه که قرآن تصریح می  حالی
، مغنیـه( ها استمرار پیدا کند اختالف میان زوج، )۴/۱۱۹، تـا بی، ابن عاشور( انیعص و همغاضب
برقـراری ، نتیجـه طـالق هـا و در راه جلوگیری از اسـتمرار ایـن اختالف، )۲/۳۱۸، ۱۴۲۴

 . مجلس تحکیم خانوادگی است
کـه بـدین منظـور برگـزار ، دیگـر محـاکم ریسـا که دارد ازاتییامت، محکمه نیزیرا ا

  :فاقد آن هستند، شوند یم
 طیمح نیا در که اسییمق، طبعاً  و است عواطف و تاحساسا کانون، خانواده طیمح .۱

در  کـهگونـه  همان عنـیی، اسـت متفـاوت هـا یطمح ریسـا اسیمق با، رود کار به دیبا
 خـانواده طیمحـ در، کرد کار عاطفه و محبت اسیمق با توان نمی ییجنا یها دادگاه

 نجـایا رد، برداشـت گـام روح یب مقررات و قانون کخش اسیمق با تنها توان نمی زین
 کـه دهـد مـی دسـتور لـذا، کرد حل عاطفی طرق از را اختالفات االمکان یحت دیبا

 و دارنـد همسـر دو ابـ شـاوندییخو  ونـدیپ کـه باشـند کسـانی محکمـه نیـا داوران
، ازیـامت نیـا است هییبد .کنند کیتحر  اصالح ریمس در راها  آن عواطف توانند می
 . هستند آن قدفا، محاکم ریسا و است محکمه نیا در تنها

 اسـراریهرگونـه ، خود از دفاع برای مجبورند دعوا نیطرف، ییقضا عادی محاکم در .۲
، اجنبـی و گانـهیب افـراد برابر در مرد و زن اگر که است مسلم. سازند فاش دارند که

 دار یحـهچنـان جر  آن را گریکـدی احساسـات، سـازند فـاش را خـود ییزناشـو  اسرار
 و تیمیصـم آن از گرید ، بازگردند خانه و منزل به، دادگاهر اجبا  به اگر که کنند می

، اجبـارحکم  به که شوند می گانهیب فرد دو همانند و بود نخواهد خبری سابق محبت
 کـه یشـوهر و  زن کـه اسـت داده نشـان تجربه، اصوالً  .دهند انجام را وظائفی دیبا

                                                 
 .لییفام صلح ۀمحکم. ١
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 . دستنین سابق شوهر و زن گرید ، شوند می محاکمگونه  نای راهی
 مطـرح حضـور شـرم خـاطر بـه مطالـب گونـه ینا ایـ، لییفـام صلح ۀمحکم در ولی
 نخواهـد را سـوء اثر آن، است محرمان و انیآشنا برابر در چون، بشود اگر ای و شود نمی

 . داشت
 هـر بـه هیقضـ و تفاوتنـد بـیغالبـًا ، اختالفات انیجر  در، معمولی محاکم در داوران .۳

 بـرای ایـ، بازگردنـد خانـه بـه همسـر دو، ندارد یریها تأث آن برای، ابدی خاتمه شکل
 . کند نمی فرقها  آن برای، شوند جدا گریکدی از شهیهم

 نیـا داوران رایـز ، استعکس  کامًال به مطلب، لییفام صلح ۀمحکم در که یدرحال
 نیـا زنـدگی در، دو آن صـلح ایـ ییجـدا و هستند زن و مرد کینزد  بستگان از محکمه
هـا  آن، لـذا و دارد یرتـأث آن از ناشی های یتمسئول نظر از هم و عاطفی نظر از هم، عده
 و شـود برقـرار دو نیا انیم در تیمیصم و صلح که دهند می خرج به را کوشش تینها
 !بازگردد جوی بهرفته   آب، اصطالح به
ــ، گذشــته هــا ینا همــه از .۴   هــای نــهیهز  و مشــکالت از یــک یچه ای محکمــه نیچن

، فاتییتشـر  گونـه یچه بـدون و ندارد را معمولی محاکم های سرگردانی و آور سرسام
، مکارم شیرازی و همکاران( شوند نائل خود مقصود به مدت نیکمتر  در توانند می نیطرف

۱۳۷۴ ،۲/۳۷۶(.   

 گیری یجهنت
دهی سـبک زنـدگی از  های قرآنی در شکل با هدف بررسی نقش آموزه، این نوشتار

  :دست یافت با محوریت استقالل فرهنگی به نتایج زیر، ریدیدگاه مقام معظم رهب
دانـد و  یماستقالل فرهنگی را باالترین نـوع اسـتقالل ، یا خامنهالّله  آیت  حضرت 

یی و گرایـد تقلپرهیـز از ، ی بسیار مهم برای رسیدن به استقالل فرهنگـی ها جنبهیکی از 
داند  یمسبک زندگی را محلی  ،در این راستا. ی درونی جامعه استها ارزشک به تمّس 
، زیرا سـبک زنـدگی متعـالی، ی جامعه را در آن مشاهده کردها ارزشتوان نمود  یمکه 

، بستر فرهنگـی جامعـه و در نتیجـه ۀسازند، هم از لحاظ نگرشی و هم از لحاظ رفتاری
ی قرآنـی بـه عنـوان هـا آموزه، مقام معظـم رهبـری ۀبنا بر عقید. استقالل فرهنگی است
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گـذارد و بـا سـاخت و  یمنگرشـی و رفتـاری تـأثیر  ۀدو جنبـ ث دینی و فرهنگی برمیرا
 . کند یمبه استقالل فرهنگی کمک ، اصالح سبک زندگی

، ضمن تأثیر نگرش توحیدی در کمک به ساخت یا بهبود سبک زندگی، ن کریمآقر 
امر کار  بر، به طوری که در فرهنگ کار، های عملی نیز غافل نبوده است شیوه ـۀاز ارائ
کید دارد دسته الگـوی  ـۀارائـبـا ، اجتمـاعی آدابدر رعایت  .جمعی و وجدان کاری تأ

ی ها جنبهگاه نیز با بیان . پردازد یمی ساز فرهنگبه ، رفتاری متناسب با تمایالت بشری
در جهـت ، توانـد بـر جامعـه وارد کنـد یمهایی کـه  یبآسـیی و گرا تجملمنفی روانی 

جهـت جلـوگیری از همگـانی شـدن یـک . کنـد یمرکـت ی اقتصـادی حساز فرهنگ
امـر بـه برقـراری ، اسـت که حاصل اختالفات ناچیز، فرهنگ غلط مانند طالق توافقی

 . کند یممجلس خانوادگی حل اختالف خانوادگی 

 نامه کتاب
یمآقر  .۱  .ن کر
، »ت طیبـهنگرشی قرآنی بر رابطه سبک زنـدگی دینـی و حیـا«)، ش ۱۳۹۳(و دیگران،  ابراهیم، ابراهیمی .۲

 . ۲ ۀشمار ، مطالعات قرآنی ۀفصلنام
یر و التنویر)، تا یب(، محمد بن طاهر، ابن عاشور .۳  . التحر
 . دار صادر، روتیب، سوم، لسان العرب)، ق ۱۴۱۴(، محمد بن مکرم، ابن منظور .۴
 ،»های سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری فهمؤلّ «)، ش ۱۳۹۴(، کوثر، حالل خورو  نوروز، امینی .۵

 . ۸۴شماره ، سال نهم، مهندسی فرهنگی
 ).۱۳۹۱/ ۰۷/ ۲۲(، بیانات در اجتماع مردم اسفراینای، سید علی،  حسینی خامنه .۶
 ).۱۳۹۰/ ۰۱/ ۰۱(، بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضویــــــــ ،  .۷
 ).۱۳۹۴/ ۱۰/ ۱۴(، بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشورــــــــ ،  .۸
 ).۱۳۷۵/ ۰۱/ ۲۸(، بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش ــــــــ ، .۹
 ).۱۳۷۶/ ۰۲/ ۱۰(، بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمانــــــــ ،  .۱۰
 ).۱۳۹۱/ ۰۷/ ۲۳(، بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالیــــــــ ،  .۱۱
 ).۱۳۸۸/ ۰۱/ ۰۱(، موسی الرضا بن بیانات در دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علیــــــــ ،  .۱۲
 ).۱۳۹۵/ ۰۱/ ۲۴(، ی جمعی از مسئوالن کشور بیانات در دیدار عیدانهــــــــ ،  .۱۳
ینانــــــــ ،  .۱۴  ).۱۳۸۷/ ۰۲/ ۰۴(، بیانات در دیدار کارگران و کارآفر
 ).۱۳۷۸/ ۱۰/ ۰۴(، بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایرانــــــــ ،  .۱۵
یر و مدیران وزارت اطالعاتـ ، ـــــــ .۱۶  ).۱۳۸۳/ ۰۷/ ۱۳(، بیانات در دیدار وز
 ).۱۳۹۵/ ۰۲/ ۲۰(، اندیشی تحکیم خانواده بیانات در دیدار هیئت امنای گروه همــــــــ ،  .۱۷
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 ).۱۳۹۲/ ۰۴/ ۱۹(، ۱۴۳۴رمضان  کبیانات در محفل انس با قرآن در روز اول ماه مبار ــــــــ ،  .۱۸
 ).۰۶/۰۳/۱۳۹۶(، محفل انس با قرآن کریم بیانات درــــــــ ،  .۱۹
 ).۱۳۹۵/ ۰۳/ ۱۴(، بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینیــــــــ ،  .۲۰
 ).۱۳۷۶/ ۰۳/ ۱۴(، )الله رحمه( بیانات در مراسم هشتمین سالگرد رحلت امام خمینیــــــــ ،  .۲۱
 ).۱۳۹۵/ ۰۵/ ۱۱(، ر دیدار اقشار مختلف مردمبیانات رهبر معظم انقالب اسالمی دــــــــ ،  .۲۲
 ).۱۳۷۳/ ۰۱/ ۰۱(، ۱۳۷۳پیام به مناسبت حلول سال ــــــــ ،  .۲۳
 ).۱۳۶۹/ ۰۱/ ۱۰(، های نماز جمعۀ تهران خطبهــــــــ ،  .۲۴
 . دار صادر، بیروت، اول، أساس البالغه)، م۱۹۷۹(، محمود بن عمر، زمخشری .۲۵
و  یو جمعی از پزشکان، پرستاران و کارکنان مراکز آموزش عـال دار با اقشار مختلف مردمیسخنرانی در د .۲۶

 .)۱۳۶۸/ ۰۹/ ۱۵(، درمانی کشور
 ۀدفتر انتشارات اسالمی جامع، قم، پنجم،  المیزان فی تفسیر القرآن)، ق ۱۴۱۷(، محمدحسین، طباطبایی .۲۷

 . هیعلم ۀن حوز یمدرس
 . صادقانتشارات صبح ، قم، مصرف و سبک زندگی)، ش۱۳۸۲(، محمد، فاضلی .۲۸
دار لمـالك للطباعـة و ، روتیـب، دوم ، تفسیر من وحی القـرآن )، ق ۱۴۱۹(، ینمحمدحسد یس، الله فضل .۲۹

 .  النشر
 .  اء التراث العربییدار اح، روتیب،  تفسیر المراغی  )، تا بی(، احمد بن مصطفی، مراغی .۳۰
 یه. الماإلس الکتب دار، تهران، اول،  الکاشف تفسیر)،  ق ۱۴۲۴(، محمدجواد، هیمغن .۳۱
 یه. دار الکتب اإلسالم، تهران، اول، تفسیر نمونه)، ش ۱۳۷۴(، ناصر و همکاران، رازییمکارم ش .۳۲
 http://www.samamos.com.۲۰/۱۰/۱۳۹۶، قرآن و استقالل فرهنگی، خلیل، منصوری .۳۳




