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 .1بیان مسئله

نقش رهبران در انقالبها و در طول فرآیند یک انقالب یکسان نیست و از انقالبی به انقالب
دیگر تفاوت میکند .درواقع رهبران انقالبی مختلف برای طراحی ایدئولوژی انقالب ،توصیف
و تبیین نابسامانیهای موجود جامعه ،پا گرفتن ،رشد و شکوفایی بسیج تودهای ،حفظ وحدت
بین رهبران انقالبی ،برقراری وحدت بین مردم و سازمانهای انقالبی ،امید دادن به مردم در جهت
نابودی نظام حاکم و رفع نابسامانیهای موجود جامعه ،ترسیم نمای دلپذیر از جامعه آرمانی و

آماده کردن مردم برای فداکاری و جانفشانی برای تحقق آرمانهای انقالب ،نقش اساسی ایفا
میکنند ،بهطوریکه به عقیده برخی محققان بدون وجود رهبران ،یا جنبش پا نمیگیرد و یا
شکست میخورد (پناهی .)383 :1391
نقش عامل ایدئولوژی در پیروزی انقالبها ،تأثیر رهبران در فرآیند انقالبها را بهخوبی
نشان میدهد .رهبران انقالبی ایدئولوژی انقالبی را تولید یا در صورت موجود بودن ،صیقل
داده و تبلیغ میکنند و نقش مهمیدر تنظیم راهبردها و روشهای مبارزه و طرح نظام سیاسی و
اقتصادی جدید ایفا میکنند (ملکوتیان .)2 -3 :1389
از طرفی به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،در فرآیند انقالب ،میان ایدئولوژی و هویتسازی
پیوندی تعیینکننده نهفته است .ایدئولوژیهای مختلف بهعنوان دستگاههای گفتمانی ،در پی
تأسیس هویتی خالی از تعارض ،یکپارچه و ناب و خالص بودهاند (بشیریه بیتا.)6 - 7 :
رهبران انقالبی نیز ازآنجاکه معموالً نقش فکری یا ایدئولوژی پردازی را در انقالبها ایفا
میکنند ،در پی هویتسازی برای انقالبیون هستند .این هویت شکلهایی از مقاومت جمعی را
در برابر آنچه ظلم و ستم رژیم حاکم خوانده میشود ،ایجاد میکند (کاستلز .)24-27 :1380
نکته حائز اهمیت ،چگونگی شکلگیری این هویت جدید یا هویت انقالبی است .به عقیده
گیدنز زبان هویت اجتماعی ،سبک زندگی است (گیدنز  .)120 :1378سبک زندگی آنگونه که
در مطالعات فرهنگی مطرح میشود در کانون هویت فردی یا گروهی قرار میگیرد ،چراکه فرد
هویت خود را بهواسطه گزینشهای معناداری بیان میکند که از میان انبوهی از اقالم و الگوهای
معین رفتاری ممکن که حکم رمزگان نمادین را دارند ،صورت میدهد .درواقع سبک زندگی
مهمترین راه شناخت خودی از بیگانه است .با پذیرش این فرض ،میتوان تصور کرد که افراد
یا گروههایی برای نمایش تفاوتشان با دیگران و اثبات منحصربهفرد بودنشان ،از سبک زندگی
خاصی استفاده کنند (الفت و سالمی.)22: 1391
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در فرآیند انقالب نیز ،یکی از راههای نفوذ رهبران ایدئولوژی پرداز و هویتساز ،در پیش
گرفتن سبکی خاص برای زندگی است که جلوه نمادین برای هویت انقالبی محسوب شود .این
سبک خاص مسلماً در تضاد با سبک زندگی خواهد بود که نظام حاکم در پی حفظ و ترویج آن
است .مؤلفههای سبک زندگی رهبران را میتوان در کردار فردی و اجتماعی آنان و همچنین در
گفتهها و نوشتههای بهجای مانده از ایشان مشاهده کرد .این سبک در قیاس با سبک زندگی که رژیم
حاکم در پی مشروعیت بخشی به آن است ،معنا پیدا میکند .درواقع انقالب ،سبک زندگی جدیدی

جایگزین سبک حاکم میکند و بهنوعی میتوان آن را شکلی از مقاومت در برابر نظم اجتماعی
حاکم و در زمره مبارزه و جنگ نرم با حاکمیت دانست .این سبک انقالبی بهتدریج باعث تغییرات
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...در جامعه میشود که زمینهساز پیروزی انقالبها خواهد شد.
طبیعتاً همة رهبران انقالبی سبک و سیاقی را در زندگی پیشگرفتهاند که بهنوعی ترویج
ایدئولوژی و هویت انقالبی آنان نیز محسوب میشود؛ ازاینرو این پژوهش در نظر دارد که
ویژگیهای سبک زندگی سه رهبر انقالبی معاصر  -امام خمینی ،ماندال و گاندی  -را استخراج
کند و این نکته را آشکار کند که سبک زندگی رهبران انقالبی بر چه مؤلفههایی استوار است؟
از طرفی آیا از مقایسه سبک زندگی این سه رهبر انقالبی نتایج مشابهی حاصل میشود؟ یا اینکه
تفاوتهای اساسی و جدی در این زمینه قابلمشاهده است و مؤلفهها و عناصر سبک زندگی
رهبران انقالبی با یکدیگر متفاوت است؟
 .2مبانی نظری تحقیق

نظریههای مربوط به سبک زندگی بهطور عمده متکی بر دیدگاه چند متفکر بزرگ جامعهشناس
است .وبر ،نخستين كسي بود كه اصطالح سبك زندگي را به کاربرد .از نظر وبر سبك زندگي
تفاوت بين گروهي را ايجاد ميكند و به برتريهاي منزلتي و طبقاتي مشروعيت ميبخشد.
گروههای منزلت از راه سبكهاي زندگي به گروه مرجع تبديل ميشوند و معيار قضاوت
اجتماعي قرار ميگيرند (خادمیان  .)75 :1388وي خصيصه اصلي سبك زندگي را انتخابي
بودن آن ميدانست كه محدود به برخي مضايق ساختاري است و اين محدودیتها اقتصادي و
اجتماعياند .وبر كاركرد دوگانهاي براي سبك زندگي قائل است .ازیکطرف موجب تفاوت
بين گروهي ميشود و به برتريهاي منزلتي و طبقاتي مشروعيت ميبخشد و از سوي ديگر
موجب انسجام بخشيدن درونگروهي میشود .به نظر او سبك زندگي بيش از آنكه بر توليد
استوار باشد ،بر شباهت الگوهاي مصرف استوار است (فاضلي .)28 - 29 :1382
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زیمل ،بهعنوان اولین جامعهشناس سبک زندگی شهری مدرن شناخته میشود .در حقیقت ارتباط
پیچیده بین سبک زندگی مدرن بهعنوان یکشکل اجتماعی و جستجوی افراد برای کسب هویت
شالودة بحث او را تشکیل میدهد .سبکهای زندگی ازنظر زیمل ،استراتژیهایی برای تحقق یافتن
تسلط فرهنگ عینی برای زندگی روزمره در جامعه مدرن است ( .)cockerham 1997:134سبک
زندگی عینیت بخشیدن به ذهنیات در قالب اشکال شناختهشده اجتماعی است .نوعی بیان فردیت
برتر و یکتایی در قالبی است که دیگران این یکتایی را درک میکنند (.)simmel 1990:460

گیدنز انسان را بهعنوان عامل در شكلگيري هويتش مؤثر ميداند و معتقد است كه انسان
تحتفشار ساختار اجتماعي سبك زندگي را بيشتر تقليد ميكند .به نظر او در دنيای متجدد
كنوني ،همة ما نهفقط از سبكهاي زندگي پيروي ميكنيم بلكه به تعبير ديگر ناچار به اين
پيروي هستيم .در حقيقت ما انتخاب ديگري بهجز گزينش نداريم .به نظر وي هرچه وضع و حال
جامعه و محيطي كه فرد در آن به سر ميبرد بيشتر به دنياي مابعد سنتي تعلق داشته باشد ،سبك
زندگي او نيز بيشتر با هسته واقعي هويت شخصياش و ساخت و تجديد ساخت آن سروكار
خواهد داشت .البته منظور گيدنز از كثرت انتخاب این است كه در همة انتخابها بر روي همه
افراد باز است (گیدنز .)1378
به اعتقاد گيدنز انسان دورة مدرنيتة متأخر با تنوع گستردهاي از انتخابها روبهروست .ازنظر
او اين تنوع زياد امنيت هستی شناختی را با مشكل مواجه ميسازد .از همين رو افراد براي آنكه
مجبور نشوند در هرلحظه تصميمي اتخاذ كنند ،مجموعهای از انتخابها را بهصورت الگومند
ميپذيرند .گيدنز ميگويد سبك زندگي را میتوان مجموعهاي کموبیش جامع از عملكردها
تعبیر کرد كه فرد آنها را به كار ميگيرد .اين عملكردها نيازهاي جاري او را در برابر ديگران
مجسم ميسازد .در دیدگاه گيدنز سبك زندگي مجموعهای نسبتاً منسجم از همة رفتارها و
فعالیتهای يك فرد معين در جريان زندگي روزمره است (گیدنز .)120 :1378
جامعهشناسی مصرف و تحلیل بوردیو دربارة سبک زندگی بر سرمایة فرهنگی متکی
است .سرمایة فرهنگی شامل :سلیقههای خوب ،شیوه و راه و رسم پسندیده ،پیچیدگی شناختی،
شناختن و توانایی پذیرش محصوالت فرهنگی مشروع از قبیل هنر ،موسیقی کالسیک ،تئاتر و
ادبیات و  ...و تسلط بر هر نوع از نظامهای نمادین است (فاضلی .)38 :1382
سه منبع سرمایه فرهنگی عبارتاند از :پرورش خانوادگی ،آموزش رسمی و فرهنگ شغلی.
قریحه از دیگر مفاهیم موردنظر بوردیو و مرتبط با سبک زندگی است .در نظر وی شیوههای
مختلف تملک سرمایه درون هر طبقه ،موجب ذوق و قریحه متفاوتی است .اگرچه ظاهرا ً
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قریحهها بهصورت مستقل و در فضای اجتماعی سنجیده میشوند ،اما محصول منشهایی هستند
که ماهیت طبقاتی دارند .در نظر بوردیو منش ،مولد و انسجام بخش اعمال و صورت درونی
شده شرایط طبقاتی است ( .)Bourdieu 1984:101وی تحلیل انگیزههای مصرف را به فراتر از
اقدام آگاهانه برای همچشمی(وبلن) و تمایز (زیمل) کشانید؛ و عالقهای نداشت که نشان دهد
گروههای اجتماعی مختلف ،به شیوههای گوناگون مصرف میکنند بلکه میخواهد معلوم کند
که گروههای فرادست و فرودست طبقات متوسط ،درگیر مبارزهای بیپایان اما مالیم برای
تثبیت هویت ،ارزش و موقعیت اجتماعی خود هستند .مصرف و خصوصاً مصرف فرهنگی،

ابزاری برای تولید فرهنگی ،مشروعیت سازی و مبارزه در فضای اجتماعی است .مصرف چیزی
بیش از برآوردن خواستههای زیستی است .ارزشها ،نشانهها ،نمادها فعاالنه درگیر تولید و
بازتولید ساختارهای اجتماعی هستند (.)Bourdieu 1984:44
در نظريه بورديو سبك زندگي كه شامل اعمال طبقهبندیشده و طبقهبندی كننده فرد در
عرصههایی چون تقسيم ساعات شبانهروز ،نوع تفريحات و ورزش ،شيوههاي معاشرت ،اثاثيه و
خانه ،آداب سخن گفتن و راه رفتن است ،درواقع عینیت یافته و تجسميافته ترجيحات افراد است.
(باكاك  .)96 :1381بورديو معتقد است مصرف بهمنزله نظامي از نشانهها و نمادها مطرح است كه
كاركردهايي چون تمایز گذاری اجتماعي دارد كه البته به نظر بورديو معنايش از همين تفاوت و
تمايز ناشي میشود و چيزي جز آن نيست .در بحث بورديو مصرف همانند پاسخ به نيازهاي زيستي
مطرح نميشود ،بلكه مصرف بهمنزله استفاده از نظامي از نشانهها و نمادها مطرح است (باكاك :1381
 .)66كه البته خود اين نشانهها و نمادها از خالل فرآيند مصرف توليد ميشوند .ازاینرو ،مصرف در
انديشه بورديو ،برخالف ماركسيسم كالسيك ،صرفاً يك متغير وابسته نيست.
 .3مؤلفههای سبک زندگی:

یکی از راههایی که میتوان به درک بهتری از مفهوم سبک زندگی ازنظر اندیشمندان مختلف
دستیافت ،بررسی عناصر و مؤلفههای مشترکی است که آنان برای سبک زندگی برشمرده
یا در تحقیقات خود از آنها بهعنوان شاخصه بهره بردهاند .در اینجا منظور از مؤلفه ،اموری
است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب میشوند (مهدوی کنی  )13 :1386و از تعاریف
اندیشمندان از سبک زندگی بهدستآمدهاند .بر اساس دیدگاههایی که تاکنون مرور شد
میتوان مؤلفههای مورد تأکید این نظریهپردازان را در جدول زیر خالصه نمود.
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ویژگیهای مفهومی و مؤلفههای سبک زندگی به تفکیک صاحبنظران

ردیف

صاحبنظر

مؤلفههای سبک زندگی

1

زیمل

شيوه تغذيه ،خودآرايي (نوع پوشاک و پيروي از مد( ،نوع مسکن
)دکوراسيون ،معماري و اثاثیه( ،نوع وسيله حملونقل ،شيوههاي
گذران اوقات فراغت و تفريح ،اطوار ) رفتارهاي حاکي از نجيب
زادگي يا دستودل بازي ،کشيدن سيگار در محافل عمومي ،تعداد
مستخدمان و آرايش آنها(.

2

گیدنز

انتخاب انواع خاصي از غذا ،پوشاك ،مسكن ،اتومبيل ،عادات
كاري ،اشكال گوناگون تفريح يا فراغت و انواع ديگري از رفتار
منزلت جويانه.

3

بوردیو

داراییها )کاالهاي تج ّملي يا فرهنگي ،مانند خانه ،ويال ،قايق
تفريحي ،ماشين ،اثاثيه ،نقاشیها ،کتابها ،نوشابهها ،سيگارها،
عطرها ،لباسها( ،فعالیتهای متمايزکننده )ورزشها ،بازیها،
تفريحات ،لباس پوشيدن( ،رسيدگي بهظاهر بدن خود ،نحوه
استفاده از زبان و بودجهبندی.

برای انتخاب مؤلفههایی که بهوسیلة آنها بتوان سبک زندگی رهبران انقالبی (در این تحقیق
امام خمینی ،ماندال و گاندی) را موردمطالعه قرارداد ،الزم است از بین این مؤلفهها مواردی
انتخاب شوند که با توجه به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی ،امکان مقایسة مطلوب فراهم شود.
لذا در این تحقیق تالش شده است تا مواردی که در همة جوامع اشتراک دارند و جزء الینفک
زندگی اجتماعی انسانها محسوب میشوند انتخاب شوند .بر این اساس ،مؤلفههای انتخابشده
به شرح ذیل میباشند:
روابط خانوادگی .2 ،مدیریت بدن .3 ،گذران اوقات فراغت .4 ،مصرف مادی .5 ،مصرف
کاالی فرهنگی .6 ،تغذیه .7 ،تحصیالت و  .8فعالیتهای دینی.
 .4روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای اکتشافی  -توصیفی بهحساب میآید .روش گردآوری
دادههای این پژوهش بهصورت اسنادی انجامشده است .در مورد سبک زندگی امام خمینی
ازآنجاکه ایشان زندگینامة خود نوشت نداشتند ،تنها به خاطرات موجود از ایشان اکتفا شد.
در مورد گاندی و ماندال هم از زندگینامة خود نوشت آنها و از کتابهایی که دربارة آنها
نوشتهشده استفاده شده است.
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مفهومی یا مضمونی استفادهشده است .تحلیل مفهومی

برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل
نوعی استراتژي تقلیل و تحلیل دادههای کیفی است که در آن دادهها تقطیع ،مقولهبندي ،تلخیص
و بهگونهای بازسازي میشوند که مفاهیم اصلی مستتر در دادهها را در برگیرند (حسنی و دیگران
 .)9 :1396در این پژوهش ابتدا نظریههای اجتماعی که در زمینة سبک زندگی موجود بود،
مطالعه گردید و از میان مؤلفههای موجود برای سبک زندگی ،هشت مؤلفه که در باال ذکر شد
انتخاب شد .درواقع این بخش کدگذاری اولیه محسوب میشد .سپس دادههای مربوط به هر
مؤلفه جداگانه کدگذاری شد .بهعنوانمثال مؤلفه روابط خانوادگی خود به چند شاخص دیگر
از قبیل روابط با همسر ،رفتار با اعضای خانواده ،تربیت فرزندان ،اهمیت مناسبات اجتماعی،
آزادی یا عدم آزادی در خانواده ،همکاری در امور منزل و حفظ حدود شرعی تقسیم شد .مؤلفه
مصرف فرهنگی نیز شامل شاخصهایی بود که عبارتاند از مطالعه روزنامه و کتاب و تماشای
رادیو و تلویزیون .شاخصهای مصرف مادی شامل :اموال شخصی ،زندگی ساده ،مصرف و
هزینه متعادل ،سادگی محل سکونت و مختصر بودن وسایل منزل و کمک به نیازمندان بود.
مؤلفه تغذیه نیز به دو شاخص تغذیه کم و ساده و سالیق غذایی تقسیم شد .مدیریت بدن شامل
شاخصهای آراستگی ،نظافت و پاکیزگی و عالقه به ورزش و انجام فعالیتهای ورزشی بود.
گذران اوقات فراغت شامل اهمیت به تفریح و سرگرمیو نظم و استفاده مفید از زمان میشد.
تحصیالت نیز به مطالعه فراوان و علمآموزی ،تربیت شاگردان مبرز ،تدریس و ویژگیهای
خاص کالس درس ایشان ،ارتباط با اساتید طراز اول و شخصیتهای علمی طراز اول و آثار و
تألیفات کدگذاری شد .فعالیتهای دینی نیز ،اهمیت به ادای تکلیف شرعی و ترک معاصی،
برنامه منظم عبادی و کیفیت ویژه عبادات را شامل شد .پس از کدگذاری دادههای مربوط به
شاخصها ،مضامین نهایی استخراج و بهعنوان یافتههای نهایی پژوهش مطرح گردید و سبک
زندگی سه رهبر انقالبی بر مبنای این مضامین نوشته شد.
 .5سبک زندگی امام خمینی

با توجه به بررسیهای انجامشده در خصوص مؤلفه روابط خانوادگی ،در مورد رفتار و سلوک
با همسر ،امام خمینی بسیار اهل رعایت و مراعات حال همسرش بو د ه است؛ این مراعات هم در
مورد اخالق و رفتار فردی و هم در ارتباط با برآورده نمودن نیازهای جسمیو روحی همسرش
بهخوبی مشهود است .بهطور مثال داشتن خدمتکار در منزل برای کمک به رتقوفتق امور منزل
(ثقفی  )143: 1394و همکاری نمودن در امر نگهداری بچهها و پذیرایی از میهمان (رجایی 1379
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ج 71 :1؛ ستوده  1380ج  )173 :1از مواردی است که وی برای راحتی حال همسرش انجام میداد
چراکه امام همواره این دغدغه را داشت که سالمتی جسمیهمسر حفظ شود (ستوده  1380ج
 )131 :1و همسرش بهعنوان یک زن بتواند اوقات فراغت زنانهای هم برای خودش داشته باشد
(رجایی  1379ج )71 :1؛ چنانچه دیدهشده است که امام به آراستگی همسرش هم توجه داشته
است (ثقفی .)519 :1394
امام خمینی همچنین به لحاظ عاطفی توجه زیادی به همسرش نشان میداد؛ این توجه هم
شامل احترام بسیار زیاد در رفتار (ثقفی 545 ،553 -554 :1394؛ رجایی  1379ج  ،76 ،80-84 :1ج

89 :2؛ ستوده  1380ج  )131 :1و هم ابراز عالقه در موقعیتهای مختلف است (ثقفی 474 :1394؛

رجایی  1379ج )74 :1؛ حساسیت خاص به بودن و حضور همسرش در خانه و همراهیاش با امام
(رجایی 86 ، 78 ، 74 :1379؛ ثقفی 279 :1394؛ ستوده  1380ج  )143 :1بهخوبی این وابستگی عاطفی
و احساسی با همسر را نشان میدهد.
امام درعینحال قائل به رعایت حقوق اجتماعی و طبیعی یک زن بوده است و به همسرش
آزادی کامل میداد و تنها قید و شرط امام برای همسر رعایت حدود واجب الهی (رجایی 1379
ج  )71 :1بوده است .درواقع امام اعتماد زیادی به همسرش بهعنوان شریک زندگی و همراه
مبارزاتی (ثقفی 261 ،213 :1394؛ ستوده  1380ج  )111 :1داشت ه است .اگرچه بسیار تالش مینمود
که در شرایط سخت مبارزه و تبعید ،همسرش کمترین رنج و سختی را متحمل شود (ستوده 1380
ج 149: 1؛ ثقفی .)212 :1394
این نوع سبکرفتار امام با دیگر اعضای خانواده و فرزندانش نیز مشاهده میشود درواقع امام
در ابراز محبت به دیگران رعایت مساوات مینمود (رجایی  1379ج  .)20 :1باوجود مشغلههای
سیاسی فراوان هیچگاه از خانواده غافل نمیشد (رجایی  1379ج  )88 :1تا آنجا که در دوران
تبعید ارتباط و نامهنگاری با تکتک اعضای خانواده را داشت (ثقفی 267 :1394؛ ستوده 1380
ج 152 :1؛ قادری الف  )221: 1394همانگونه که در هنگام حضورشان در خانه عالقه خاصی به
مصاحبت با اعضای خانواده و فرزندانش داشت (رجایی  1379ج .)43 :1
بااینحال دخالت مستقیمی در زندگی فرزندان خود نداشت و به فرزندان در انتخاب شیوه
زندگی ،تحصیل و شغل و انتخاب همسر و مشارکت در مسائل اجتماعی ،آزادی کامل میداد
(رجایی  1379ج 44 ، 40 :1؛ ستوده  1380ج  )229 :1و در این میان فقط به توصیههایی به پسران
نسبت به عدم توقع از همسرشان برای کار در منزل ،تشویق دختران به کار در منزل همسر (رجایی
 1379ج  )62 :1و تشویق دختران به کمک به مادر (رجایی  1379ج  )85 :1بسنده مینمود.
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در ارتباط با مؤلفه مصرف فرهنگی ،امام از ایام جوانی و آغاز دوران طلبگی (در ساعت
بخصوص) عادت به مطالعه روزنامه داشت (رودسری  )287 :1378و حتی در دوره زندگی در نجف
به خاطر وجود جو حاکم و موانع موجود ،مخفیانه روزنامه میخواند (شیرعلی نیا .)139 :1393
مطالعه و بررسیهای فکری بیشترین کار روزانه امام بود (ستوده  1380ج  )62 :2و تا حدی
که خستگی چشمهایش اجازه میداد ادامه پیدا میکرد .مث ً
ال مطالعه روزانه صدها صفحه کتاب
در نجف با موضوعات مختلف (قصه ،سیاسی ،اجتماعی ،اکثر داستانها و رمانهای معروف

نویسندگان بزرگ ایران و جهان ،مطالعه مکرر تاریخ ایران و مشروطه) (ستوده  1380ج .)107 :1
یکی از راههای کسب اطالعات برای امام در دورههای مختلف زندگی ایشان ،گوش کردن
به اخبار و برنامههای رادیو بود .امام برای شنیدن اخبار (حتی هنگام غذا خوردن ،پیادهروی
عصرگاهی ،زمان حمام کردن و وضو گرفتن) از رادیو استفاده میکرده است (قادری ب :1394
303؛ ستوده  1380ج 218 ،188،190 ،164 ،161: 1؛ طباطبایی  .1)408 :1390نکته جالب ،توجه ویژه
امام به گوش کردن رادیوهای خارجی و دنبال کردن اخبار مختلف ایران و جهان بوده است
(رودسری 288 :1378؛ ستوده  1380ج  ،189 :1ج  .)189 ،107،152 ،20 :2ضمن اینکه تماشای
برنامههای تلویزیون برای آگاهی از خطمشی مسئوالن رسانهای کشور نیز یکی از عالئق امام
بوده است (ستوده  1380ج .)62 :1
امام خمینی شخصیتی بود که کمترین توجهی به جمعآوری مال و ثروت نداشت .منبع درآمدش
بخشی از محل وجوه شرعی و بخشی از عواید ملک ارثیه مزروعی بود که گاهی با تأخیرهای
چندماهه به دستش میرسید (رجایی  1379ج 77 :2؛ ثقفی 65 :1394؛ قادری الف  .)101 :1394اختصاص
قسمتی از همین درآمد برای کمک به رونق حوزه علمیه (خصوصاً پیش از ازدواج و تشکیل خانواده)
(قادری الف  )110 :1394نشان از عدم تعلق به مادیات و ثروتاندوزی وی داشته است.
زندگی ساده و فقیرانه با داشتن خوراک ،پوشاک و مسکن و سایر امور زندگی در سطح
زندگی افراد متوسط به پایین جامعه (رجایی  1379ج  )90 :2و پرهیز از تشریفات( 2ستوده  1380ج
215 ،132 :1؛ ستوده  1380ج 244 ،56 ،62 ،47 :2؛ رجایی  1379ج  ،)117 :2تالش در داشتن زندگی
در سطح سایر طلبهها خصوصاً در نجف (بدون کولر ،بدون یخچال ،بدون تلفن و سایر امکانات
رفاهی)( 3ثقفی 294 :1394؛ رجایی  1379ج 129 ،110 ،108 :1؛ ستوده  1380ج  ،)378 :2توصیه به
 .1برای مطالعه بیشتر رجوع شود به( :رودسری .)411 :1378
 .2برای مطالعه بیشتر رجوع شود به( :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .)154- 45 :1387
 .3برای مطالعه بیشتر رجوع شود به( :قادری الف .)227 :1394
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همسر و خانواده در قناعت و استفاده مناسب از وسایل منزل خصوصاً لباس (عدم مصرفگرایی
و پرهیز از اسراف)(ستوده  1380ج  ،)294 :2از ویژگیهای برجسته سبک زندگی امام است.
درواقع سبک زندگی ساده امام ،ابزاری برای جذب یاران راستین و بدون چشمداشت مادی
بوده (ستوده  1380ج  )224 :2و زندگی با مشقت و سختی خودخواستهاش (ثقفی )68 :1394
بهنوعی همدردی با مردم ایران حتی در تبعید بوده است .این در حالی بوده است که امام حتی
از پذیرفتن هدایای مردم نیز امتناع داشت یا اینکه هدایای رسیده را به افراد نیازمند و مؤسسات

خیریه اهدا میکرد (رجایی  1379ج 228 ،227 :1؛ ستوده  1380ج .)244 :2
در بررسی سبک زندگی امام خمینی ،فعالیت فراغتی ایشان بیشتر در قالب ارتباطات
خانوادگی ،فامیلی و همنشینیهای دوستانه و طلبگی بوده است که تا قبل از شروع مبارزات
جدی مسافرت با خانواده و دوستان (ثقفی 119 :1394؛ رجایی  1379ج  )38،231 ،36 ،28 :1را نیز
شامل میشده است.
به عبارتی از جوانی مبنای زندگی ،کار و همة امور و مسائل امام بر اساس نظم و برنامه بوده
است (ستوده  1380ج  )269 :2و داشتن تفریح و اوقات فراغت هم جزئی از این برنامه منظم بوده
است .این نظم تا حدی بود که امام برای کارهای روزانه در تمام ساعات شبانهروز جدولی تهیه
و تنظیم کرده بود (رجایی  1379ج  )7 :2و هیچ اتفاقی  -حتی شنیدن خبر مرگ فرزندش  -این
برنامه زمانبندیشده را تغییر نداد (ستوده  1380ج  )229 :2تا بدان جا که اطرافیان امام طبق برنامه
کاری امام ،زمان و ساعت را تشخیص میدادند (ستوده  1380ج .)333 ،292 ،142 :2
امام خمینی از جوانی به آراستگی و پاکی و نظافت در میان طلبهها معروف بود (ستوده 1380
ج  .)166 :1همیشه مقید بود پیش از خروج از منزل وضعیت ظاهر خود را در آیینه چک کند
(قادری ب  )179 :1394و معطر و با لباسی آراسته و تمیز و اتو شده از منزل خارج میشد (رودسری
219 :1378؛ سبحانی نیا و عسگری 188 :1380؛ طباطبایی  .1)219 :1390امام نهتنها در بیرون منزل به
بهترین شکل ممکن آراسته بود بلکه در منزل نیز همیشه لباسهای اتو شده میپوشید و معطر بود
(ستوده  1380ج 268 :2؛ سبحانی نیا و علی عسگری .)189 :1380
امام از جوانی مقید بود که محیط زندگی ،اتاق کار ،محل عبادت و خوابش پاکیزه و نظیف
باشد (ستوده  1380ج  .)268 :2روزهای جمعه را بخصوص به نظافت و استحمام و اصالح موی
سر و ناخن میپرداخت (طباطبایی  .)221 :1390البته بعد از ازدواج مسئولیت اصالح موی سر امام
به عهده همسرش بود (قادری ب  .)548 :1394بهقدری پاکیزگی برای امام اهمیت داشت که در
 .1برای مطالعه بیشتر رجوع شود به( :ستوده  1380ج .)317 :1
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نامه از ترکیه تقاضای لباس و حوله کرد (شیرعلی نیا .)110 :1393
امام بهطورکلی عالقهمند به ورزش بود و اگرچه ورزش تخصصی را دنبال نکرده بود (ستوده
 1380ج  )108 :1ولی در تمام عمر و در شرایط سخت و حساسی چون زندان انفرادی ،تبعید،
بیمارستان و  ...هیچگاه پیادهروی روزانه را ترک نکرد (رودسری 229 :1378؛ طباطبایی :1390
220؛ سبحانینیا و علی عسگری .1)196 :1380
تغذیه امام در سطح مردم عادی جامعه بود مصرف غذایی وی بسیار ساده و با حجم کم بود .اغلب
روزها ناهار ایشان آبگوشت (بدون گوشت) بود و شام نیز بسیار سبک میل میکرد (رجایی  1379ج :1

 .)132تبعید و وطن برای ایشان فرقی نداشت .حتی در نجف مقید بود به دلیل فقر بیشتر مردم و طالب
آنجا زندگی سادهتری داشته باشد (رجایی  1379ج 82 :2؛ رودسری  .)86 :1378حتی سلیقه غذایی ایشان
نیز ساده پسند بود و از غذای چرب و سنگین پرهیز داشت (ستوده  1380ج .)333 :2
در زندگی امام خمینی دین نقش پررنگی را ایفا میکند .وی دین را به همهچیز و همهکس
ترجیح میداد (طباطبایی  .)207 :1390هیچچیز مانع از این نمیشد که از مواضع دینی خود
کوتاه بیاید .بهقدری غیرت دینی داشت که اگر نزدیکان وی مرتکب محرمات میشدند یا
واجبات را ترک میکردند بسیار خشمگین میشد و بدنش میلرزید (ستوده  1380ج )196 :1؛ و
مقید بود که در منزل معصیتی انجام نشود .همچنین برای امام بسیار مهم بود که فرزندان بر مبنای
آداب اسالمی تربیت شوند (رجایی  1379ج  .)45 :2برای امام مهمترین اموری که اولویت داشت
عبادت و درس بود (ثقفی  .)74 :1394ایشان عالوه بر انجام واجبات دینی بسیار برای مستحبات
اهمیت قائل بود و بر قرائت قرآن ،نماز مستحبی ،زیارت و دعا مداومت داشت .به نقل از دوستان
نزدیک و همسرش ،از اوایل جوانی مقید به خواندن نماز شب و مناجات شبانه بود؛ و هیچگاه
نماز اول وقت وی ترک نشد (ستوده  1380ج  .)115 :1تا جایی که برای ایشان ممکن بود در
نمازهای جماعت شرکت میکرد چه بهعنوان امام و چه بهعنوان مأموم (ستوده  1380ج ،157 :1
ج 293 :2؛ رودسری  .)349 :1378تا زمانی هم که در شهرهای زیارتی سکونت داشت بر زیارت
روزانه مداومت داشت (ستوده  1380ج  .)329 ،293 ،59 :2اعمال عبادی روزهای مخصوص سال
را حتماً بهجا میآورد (ستوده  1380ج 329 :2؛ رودسری  .)338 :1378به اهلبیت پیامبر اسالم نیز
عالقه خاصی داشت و مقید به برپایی و شرکت در مجلس عزاداری برای ایشان بود (ستوده
 1380ج 59،60 :1؛ شیرعلی نیا  .)118 :1393بهطورکلی اهمیت عبادت برای ایشان تا حدی بود که
در نامهای که از تبعید ترکیه برای خانواده نوشته بود تقاضای کتب ادعیه و ملزومات موردنیاز
 .1برای مطالعه بیشتر رجوع شود به( :رجایی  1379ج .)21 ،19 ،18 :1
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عبادت از مهر و تسبیح و  ...را داشت (شیرعلی نیا .)110 :1393
امام پیش از آغاز نماز ،مقید به انجام آدابی بود از این قبیل که محاسن خود را شانه میزد،
خود را معطر میکرد و عمامه به سر میگذاشت و بعد از تالوت قرآن و گفتن اذان و اقامه شروع
به خواندن نماز میکرد (رودسری  .)326 :1378امام تالش میکرد مستحبات را بهدور از چشم
دیگران انجام دهد و معموالً در خلوت خود این اعمال را انجام میداد (ستوده  1380ج .)157 :1
بااینحال همیشه ذکر به لب داشت (ستوده  1380ج .)328 :2

تمام فعالیت و مشغله امام خمینی پیش از آغاز مبارزات مطالعه و تدریس و نویسندگی بود
(رجایی  1379ج  .)110 :5با جدیت و تالش مداوم به مطالعه میپرداخت و معموالً این مطالعه
بیوقفه از اذان صبح تا اذان ظهر ادامه داشت (رجایی  1379ج  )321 :2حتی در سن  50سالگی
نیز برنامه مطالعاتی ایشان همینگونه بود (رجایی  1379ج  .)326 :2امام بهقدری به درس و مطالعه
عالقه داشتند که یکی از عوامل ازدواج دیرهنگام خود را همین امر عنوان کرده است (ستوده
 1380ج  .)131 :1از  21سالگی مدرس حوزه علمیه بودند و تا  6ماه پیش از انقالب تدریس
ایشان در حوزه ادامه داشت (قادری الف  .)91 :1394ایشان حتی در تبعید نجف نیز دست از تدریس
برنداشت (رجایی  1379ج .)336 :2
امام زندگی بدون مطالعه را تلف کردن وقت شاگردان میدانست و حتی در تابستان نیز
دست از مطالعه برنمیداشت و خود را برای تدریس آماده میکرد (قادری ب  .)426 :1394درواقع
ورود امام به عرصه سیاست از حوزه مطالعه و تحقیق و مشاهده بوده است (قادری الف .)92 :1394
امام نسبت به چگونگی تربیت علمی شاگردان خود حساس بود و تالش میکرد آنها ورزیده
و متکیبهخود تربیت شوند و قادر به تحقیق در مطالب علمی و مستقل باشند (ستوده  1380ج
 .)300 :2امام نقد و ایراد از اساتید را در شاگردان خود نهادینه کرده بود (رودسری .)54 :1378
همچنین شاگردان خود را برای انجام بهتر کارهایشان به نظم و تقسیم وقت توصیه میکرد (رجایی
 1379ج  .)118 ،116 :5از هیچ کمکی حتی کمک مالی در حق شاگردان خود دریغ نمیکرد
(رجایی  1379ج 132 :5؛ ستوده  1380ج .)217 :1
کالسهای درس امام و شیوه تدریس ایشان ویژگیهای خاص خود را داشت .بیان گرم و
دلنشین و دقیق او همراه با نقد کالم بزرگان و موشکافی نظرات آنها و استفاده از عبارات و
مثالهای واضح باعث شده بود حتی پیش از آغاز مبارزه کالسهای پررونقی داشته باشد (رجایی
 1379ج  .)56 :5کالسهای ایشان مجتهد پرور بود (ستوده  1380ج  )85 - 86 :2و شاگردان را
به تحقیق و تتبع وادار میکرد (رجایی  1379ج  .)56 :5در کنار همه این نکات اهمیت بسیاری
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برای حضور بهموقع و منظم خود و شاگردان سر کالس قائل بود و در هر شرایطی کالسها را
تشکیل میدادند و از تعطیلی کالسها جلوگیری میکرد حتی زمان شهادت فرزندشان  -سید
مصطفی  -اجازه نداد کالسها تعطیل شود (ستوده  1380ج .)327 :2
 .6سبک زندگی ماندال

در مورد ماندال و در ارتباط با مؤلفه روابط خانوادگی و در بررسی رفتار و نوع برخورد وی با

همسر ،توجه به این نکته ضروری است که ایشان تجربه زندگی مشترک در کنار سه بانو را در
طول زندگی داشته و از طرفی بخش مهمی از دوران حیاتش را در زندان گذرانده است.
ماندال باوجود اختالفات سیاسی و عقیدتی که با همسر اولش داشت ،هیچگاه از حس احترام
و تحسینش نسبت به او کاسته نشد (ماندال  )272 :1374و در شرایط سخت زندگی مراعات حال
همسرش را میکرد .در شرایط سخت بیماری فرزند پابهپا همراه همسرش بود و حتی پس از
مرگ فرزندشان باوجود غم خود ،تمام تالش خود را برای آرام کردن همسر به کار برد (ماندال
 .)139 :1374از طرفی بعد از جدایی نیز انصاف را نسبت به وی از دست نداد و چیزی راجع به
دالیل جدایی نگفت چراکه همسرش فرصت دفاع از خود را نداشت (ماندال و هریس .)107 :1390
بالفاصله پس از ازدواج دوم ،ماندال به خاطر شرایط سیاسی ناچار بود مخفیانه زندگی
کند ولی برای رعایت حال همسر ،از دیدارهای مخفیانه دریغ نمیکردند (استنگل .)158 :1394
همچنین به دلیل اینکه در نبود او همة بار زندگی بر دوش همسرش بود سعی کرد رانندگی را
به او بیاموزد ،در شرایطی که بسیاری از مردان سیاهپوست رانندگی نمیدانستند (ماندال :1374
 .)294او حتی در دادگاه نیز پس از اعالم نتیجه نهایی و حکم حبس ابد به فکر همسرش بود و
تالش میکرد با لبخند ،آرامش را به او انتقال دهد (ماندال  .)410 :1374ماندال و همسرش قائل
به تقسیمکار بودند؛ ولی از ابتدای زندگی به دلیل مشکالت سیاسی که داشت و بر وضعیت
اقتصادی و اشتغال او تأثیر منفی داشت ،ناچار بودند به حقوق همسرش اکتفا کنند (ماندال :1374
 .)280 - 281از طرفی زمانی هم که در زندان به سر میبرد تمام مسئولیت زندگی بر عهده همسر
ماندال بود (ماندال و هریس  .)206 :1390درواقع تقسیمکار میان آنها نبود ،تحمیل کار و مسئولیت
برای همسر ماندال وجود داشت .از راه دور و در زندان همیشه نگران مزاحمتهای پلیس برای
همسرش بود (ماندال و هریس  .)239 :1390او همسرش را به یک مبارز انقالبی تمامعیار تبدیل
کرده بود و معتقد بود همسرش زن شجاعی است (استنگل .)39 :1394
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در شاخص رفتار با اعضای خانواده جمع اضداد در رفتار ماندال قابلمشاهده است.
بهاینترتیب که او دوری خودخواسته از خانواده را انتخاب کرده ،برای راحتی بیشتر آنها و
اینکه کمتر دچار و درگیر حواشی زندگی سیاسی او باشند (استنگل  .)152 :1394ولی از طرفی
از این دوری طوالنیمدت و در کنار خانواده نبودن شدیدا ً اظهار ناراحتی و آزردگی میکند
(ماندال و هریس  )106 :1390و با وجود همه محدودیتها و مشکالت موجود ،تالش میکند در
شرایط حساس و مهم در کنار خانواده باشد (ماندال  .)155 :1374او با وجود فعالیتهای سنگین

سیاسی به عشق خود پایبند بود و تالش میکرد مایة تسکین همسر در مشکالت زندگی باشد.
ماندال در طول زندگی رفتار صادقانهای با اعضای خانواده خود داشت و شادیهای خود
را با آنها تقسیم میکرد ولی نگران امنیت و آرامش آنها نیز بود (ماندال و هریس )167 :1390
و تالش میکرد حتی در هنگام دستگیری آرامش و قوت قلب را به فرزندان خود انتقال دهد
(ماندال  .)259 :1374در زندان هم تالش زیادی کرد تا پس از رسیدن فرزندانش به سن قانونی
بتواند آنها را مالقات کند (ماندال .)605 - 607 :1374
ماندال به مادرش نیز عالقه فراوانی داشت و هیچگاه حمایت از مادر را ترک نکرد و گاه
میاندیشید که آیا عاقالنه است خانواده و مادر خود را که به او نیاز داشتند ،رها کند و به خاطر
مردم به فعالیتهای سیاسی بپردازد (ماندال و هریس .)201 :1390
یکی از اموری که برای ماندال اهمیت بسیاری داشت تربیت فرزندانش بود که یکی از
عوامل اختالف او با همسر اولش نیز بود .ماندال اعتقاد به تربیت سیاسی فرزندانش داشت؛ ولی
همسرش معتقد به تربیت مذهبی فرزندان بود (ماندال  .)270 :1374همچنین از حسرتهای او
در زندان شریک نبودن در تربیت فرزندانش بود و اینکه اص ً
ال نمیدانست فرزندانش چگونه
بزرگشدهاند (ماندال و هریس  )106 :1390و یا به گفته خودش در نبود او نزدیکانش همه پیر
شدهاند (ماندال و هریس .)286 :1390
او فرزندانش را به ورزشهای پرتحرک تشویق میکرد .پیش از زندان پسرش را با خود
به باشگاه ورزشی میبرد و در رشته بوکس قهرمان بود (ماندال  )253 :1374و زمانی هم که در
زندان بود از طریق نامه آنها را به ورزش تشویق میکرد (ماندال  .)632 :1374ماندال فعالیتهای
سیاسی خود را با عنوان خدمت به خلق انجام میداد .از طرفی بهقدری مناسبات اجتماعی برای
او از اهمیت برخوردار بود که حتی پس از شنیدن مرگ فرزندش در زندان ،تمام تالش خود را
برای حفظ ظاهرش انجام داد (استنگل .)37 :1394
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ماندال تا حد زیادی برای خانواده و خصوصاً همسرش آزادی قائل بود .به شکلی که همسر
اولش کام ً
ال آزاد بود که در فعالیتهای مذهبی و اجتماعی (تحصیالت) شرکت کند و اتفاقاً
همین ادامه تحصیل باعث ایجاد اختالف میان آنها شد (ماندال  .)268 :1374همسر دومش نیز
در انجام فعالیتهای سیاسی آزادی عمل الزم را داشت و حتی در برخی موارد از ماندال نیز
جلوتر حرکت میکرد (ماندال  .)288 - 289 :1374او برای راحتی و آزادی بیشتر خانواده ،زندگی
مخفیانه را برگزید تا همسر و فرزندانش آزاد زندگی کنند (استنگل .)152 :1394

مقطعی که ماندال در زندان به سر میبرد به شکلی بود که حتی پارههای روزنامه در زبالهها
برای او ارزش بسیاری داشت (ماندال و هریس  .)159 :1390از طرفی مسئوالن زندان برای آزار
روحی او روزنامههای حاوی خبرهای ناگوار مربوط به خانوادهاش را در مسیر رفتوآمد او
قرار میدادند که حتی در مواردی باعث درگیری ماندال با آنها میشد (ماندال و هریس :1390
 .)240اگرچه بر اساس برخی دستنوشتههای ماندال در طول برخی مهرومومها این امکان برای
او وجود داشته که بتواند اشتراک سالیانه روزنامه بگیرد و حق آبونمان آن را خود پرداخت کند
(ماندال و هریس )351 :1390؛ ولی حتی در سالهای پس از آزادی هدیه بینظیر و گرانبها برای
او قطعاً روزنامه بود (استنگل .)162 :1394
ماندال بهطورکلی به مطالعه عالقهمند بود و از آن لذت میبرد (ماندال و هریس .)311 :1390
ازآنجاکه تحصیل در دانشگاه را برای انجام فعالیتهای سیاسی کافی نمیدانست ،لذا مطالعه
در زمینههای مختلف را برای تقویت زمینههای مبارزاتی و سیاسی خود آغاز نمود .بهعنوانمثال
نظامی مشغول بود (ماندال و هریس  .)153 :1390او در

در دوران زندگی مخفیانه به مطالعات
زمینههای مختلف مطالعه داشت بهعنوانمثال مطالعه درباره برخی کشورها مانند چین ،مالزی،
فیلیپین ،مطالعات نظامی ،آثار مائوتسه دونگ ،آثار کامل مارکس و انگلس ،لنین و استالین و
مطالعه دقیق فلسفه مادیگری دیالکتیکی و تاریخی (ماندال و هریس 153 :1390؛ ماندال :1374
 .)157ولی در دوران زندان دچار محدودیتهایی در انتخاب موضوع برای مطالعه بود .به
این شکل که اکثرا ً داستانهای کارآگاهی و پررمزوراز در دسترس آنها بود و امکان مطالعه
کتابهایی با موضوعات سیاسی برای آنها وجود نداشت .بهعنوانمثال درخواست کتابهایی
که کلمات سرخ یا جنگ در عناوین آنها وجود داشت ،رد میشد (ماندال .)633 :1374
باوجود سختگیریهای موجود از مطالعه دست نکشید و تمام کتابهایی را که دربارة آفریقا
یا از نویسندگان آفریقایی بود در زندان مطالعه کرد .همچنین بسیاری از آثار رماننویسهای
آمریکایی را نیز از نظر گذراند (ماندال .)634 :1374
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ماندال معموالً در زندان برنامههای مذهبی رادیو را گوش میکرد و در کنار آن فیلم زیاد
میدید (ماندال و هریس  .)354-359 ،316،334 :1390قبل از رفتن به زندان ،تلویزیون خبری در
آفریقا فعال نبود؛ ولی پس از آزادی شبکههای خبری  24ساعته فعالشده بود و این مایه شگفتی
ماندال بود .او حتی از میکروفون خبرنگاران هنگام مصاحبه تلویزیونی پس از آزادی خود
میترسید (استنگل .)141 :1394
ماندال به شدت از تأخیر کردن بیزار بود و وقتناشناسی را یک ضعف اخالقی میدانست

(استنگل  .)13 :1394وی در همة امور به رعایت نظم و انضباط شهره بود .بهعنوانمثال هیچگاه
مطلبی را سرسری ،بد خط و نامربوط ننوشت گویا برای تاریخ مینوشت (ماندال و هریس :1390
.)89 ،60-61
سالها در زندان بخش اصلی برنامه روزانه ماندال کار بدنی اجباری بود .بعد از تعطیلی
این کار اجباری ،سریعاً برنامه خود را تغییر داد و خوشحال از این بود که فرصت بیشتری برای
مطالعه و ورزش دارد .تمامروز او طبق برنامه به مطالعه ،نوشتن نامه ،بحث درباره مسائل مختلف
با دوستان یا تهیه گزارشهای حقوقی و ورزش و باغبانی میگذشت (ماندال  .)628 :1374برنامه
خواب او نیز ،شب زود خوابیدن و صبح زود بیدار شدن بود (استنگل  .)14 :1394با احتساب
رژیم غذایی متشکل از حبوبات و سبزیجات برنامه روزانه ماندال چیزی شبیه برنامههای سالمت
محسوب میشود که برای کند کردن فرآیند پیری در تالش هستند (استنگل .)84 - 85 :1394
بهطورکلی تا زمانی که درگیر فعالیتهای سیاسی بود و باید مخارج زندگی را تأمین
میکرد فرصت کمی برای تفریح داشت .در دهه  1950شبها پس از اتمام کارهای روزانه با
پسرش به باشگاه بوکس و وزنهبرداری میرفتند (ماندال  .)282 :1374در سال  1952پس از لغو
حکم ممنوع السفری ،برنامه سفر به دور آفریقا را برای خود طراحی کرد چراکه از محکومیتها
و ممنوعیتهای احتمالی آینده مطمئن بود (ماندال و هریس .)90- 91 :1390
مالقات بزرگترین تفریح برای ماندال و سایر زندانیان محسوب میشد .آنها هر  6ماه سی
دقیقه با اعضای خانواده خود مالقات داشتند؛ ولی پس از مدتی زمان مالقات به یک ساعت
افزایش یافت (ماندال و هریس  .)196 :1390یکی از تفریحات و سرگرمیهای متفاوتی که ماندال
توانست برای خود در دوره زندان ایجاد کند ،باغبانی و تشکیل باغچه کوچکی بود که بعد از
دوندگیها و اصرارهای زیاد توانست مجوز آن را بگیرد (استنگل .)179 :1394
بهطورکلی تفریحات و سرگرمیهایی که ماندال در زندان داشت ازاینقرار بوده است:
صحبت با دوستان و مطالعه کتابهای مختلف ،نامه نوشتن برای اعضای خانواده و دوستان
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و بازخوانی نامهها و کارتهای دریافتی ،باغبانی و کاشت سبزیجات ،تفکر و برنامهریزی و
پاالیش خود ،شستن لباس و تمیز و مرتب کردن سلول و انجام تمرینهای ورزشی (ماندال و
هریس  .)270 :1390در سالهای آزادی و پس از زندان یکی از تفریحات ماندال سرکشی به
روستای محل تولد و پیادهروی صبحگاهی در جادههای روستایی بود.
ماندال در تمام طول عمر خود به ظاهرش اهمیت میداد .او ذاتاً خوشپوش بود خصوصاً
در جوانی (استنگل  .)81 :1394از رنگ پیراهن تا نحوه ایستادن و راه رفتن برای او مهم بود
(استنگل  .)84 :1394او عاشق لباس بود؛ زیرا معتقد بود لباس تأثیر آنی بر بیننده دارد (استنگل

 .)80 :1394از طرفی او تالش میکرد از تناسباندام خود مراقبت کند چراکه به شیکپوشی او
کمک میکرد .او نخستین سیاهپوستی محسوب میشد که لباس پرو میکرد .درواقع بخشی از
شیکپوشی او خصوصاً در دوران آغاز وکالت عمدی بود .او برای تحت تأثیر قرار دادن قضات
و موکالن اینگونه رفتار میکرد (استنگل .)82 :1394
آراستگی بهقدری برای ماندال اهمیت داشت که در زندان به خاطر لباس نامناسب سیاهپوستان
در مقایسه با هندیها و رنگینپوستان با مسئوالن زندان درگیر شد .در سالهای پایانی زندان نیز
زمانی که قرار مالقاتی با رئیسجمهور در زندان داشت ،حاضر نشد با لباس زندانیان در این
مالقات حاضر شود و از مسئوالن خواست برای او لباس رسمی(کتوشلوار) تهیه کنند (استنگل
 .)83 :1394اگرچه در روستا از وسایل سنتی برای نظافت استفاده میشد مث ً
ال خاکستر و  ...ولی
ماندال در دانشگاه بود که برای اولین بار از پیژامه ،خمیردندان ،حمام آب گرم ،صابون و توالت
استفاده کرد (ماندال .)65 :1374
یکی از راههایی که در زندان برای خود احساس رضایت از زندگی ایجاد میکرد از طریق
نظافت و پاکیزگی سلول بود .بدین منظور کارهایی از قبیل شستن لباس ،تمیز کردن ،مرتب
کردن و جارو زدن سلول را انجام میداد (ماندال  .)629 :1374همچنین برای رعایت بهداشت
فردی در زندان از لوازم بهداشتی مانند تیغ ریشتراش ،خمیردندان ،صابون ،روغن ،وازلین
مخصوص مو ،پودر لباسشویی و نخ دندان استفاده میکرد (ماندال و هریس .)327 - 322 :1390
ماندال در دانشگاه فعالیت ورزشی زیادی داشت که اغلب به شکل رقابت در فوتبال و
دومیدانی با سایرین بود (ماندال  .)63 :1374او در دهه  1950هر شب باشگاه میرفت و بوکس و
وزنهبرداری تمرین میکرد و صبحهای زود هم میدوید .او معتقد بود ورزش باعث رفع تشنج
در مبارزات سیاسی و خالی شدن از ناراحتی و نومیدی در زندان میشود (ماندال .)631: 1374
نکته جالبتوجه اینکه فعالیت بدنی اجباری و جیره غذایی اندک زندان منجر به طول عمر و
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جوانی ماندال شد (استنگل  .)84 :1394او پس از آزادی نیز فعالیتهای بدنی و ورزش را ترک
نکرد و پیادهروی جزء برنامههای روزانه او محسوب میشد.
ماندال در روزهای آغاز زندگی در ژوهانسبورگ فقیرترین روزهای زندگی خود را تجربه
میکرد و تنها قادر بود یک روز در هفته غذای گرم مصرف کند آنهم مهمان صاحبخانه
خود بود (ماندال  .)103 :1374در دوران زندان نیز غذای مختصر و ساده متشکل از غالت و گاهی
تکهای گوشت مصرف میکرد؛ ولی نسبت به کیفیت پایین غذای سیاهپوستان در زندان نسبت
به هندیها و رنگینپوستان معترض بود (استنگل  .)176،180 :1394ماندال معموالً از طریق پزشک
زندان ،خشکبار (فندق و بادامزمینی و بادام معمولی) موردنیاز خود را تأمین میکرد (ماندال و

هریس  .)367- 369 :1390این در حالی بود که مواد غذایی خود را که معموالً مالقاتکنندهها
برای او میآوردند بین سایر زندانیان و مسئوالن بند تقسیم میکرد (ماندال .)414 :1374
از مواردی که در تغذیه زندان برای ماندال اهمیت داشت ،استفاده از سبزیجات و مواد
غذایی تازه در طبخ غذا بود .به این منظور سبزیجات و محصوالت باغچه خود را به آشپزخانه
تحویل میداد تا در سبد غذایی زندانیان مورداستفاده قرار بگیرد (استنگل .)179 :1394
ماندال در دوران نوجوانی به دلیل شخصیت قابلاحترام کشیش و وابستگی به تعالیم انجیل
تأثیر زیادی از کلیسا پذیرفت (ماندال و هریس  .)50 - 51 :1390در دوران دانشجویی نیز مقید
بود که در مراسم کلیسا شرکت کند و عضو انجمن مسیحی دانشجویان بود و در روستاهای
مجاور به تدریس انجیل میپرداخت (ماندال و هریس 288 :1390؛ ماندال  .)64 :1374در زندان هم
به برنامههای مذهبی رادیو گوش میکرد و در برنامه موعظه کشیش نیز شرکت میکرد (ماندال
و هریس .)359 ،316 :1390
ماندال ساعتها وقت برای یادگیری صرف میکرد و به بررسی مطالب از زوایای مختلف
میپرداخت (استنگل  .)73 :1394برای مثال شرححال بسیاری از شخصیتهای مهم جهان را مطالعه
کرده بود (ماندال و هریس  .)55 :1390ماندال به خاطر عضویت در جنبشهای آزادیخواهانه نیاز
به مطالعه را برای خود ضروری میدانست (ماندال و هریس  .)67 :1390او در شرایطی اقدام به
مطالعه در زمینههای مختلف میکرد که دو مدرک کارشناسی دانشگاهی درزمینة تاریخ داشت
و با تاریخ افریقا و اروپا آشنایی عمیقی داشت (ماندال و هریس  .)84: 1390درواقع ماندال فقط به
یک مسیر برای یادگیری اکتفا نکرد او زندگی و رهبری را از منابع مختلفی چون پدر ،دوستان،
چهرههای تاریخی و سیاسی آموخت (استنگل  .)22 :1394ماندال از ادامه تحصیل در زندان دست
نکشید و رشته حقوق را در زندان ادامه داد (ماندال و هریس  )65 :1390و برای آموختن زبان
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آفریکنس ،دیگر زباناصلی کشورش تالش زیادی در زندان کرد .به این دلیل که این زبان،
زبان سفیدپوستان ،زبان قاضی و زندانبانها بود (استنگل .)121 ،119 :1394
آثاری که از ماندال بهجامانده است شرححال اوست که در زندان نوشتهشده است و کنترل
صحت اطالعات و ویرایش را دوستانش انجا م دادهاند (ماندال و هریس  .)258 :1390همچنین
برخی از خاطرات خود را در تقویم نوشته بود که بعدها تبدیل به اسناد ملی افریقا شد (ماندال و
هریس .)320 :1390
 .7سبک زندگی گاندی

اما در خصوص گاندی رفتار وی با همسرش به شکلی دوگانه بود .اگرچه نسبت به همسرش
وفادار بود و به او عشق میورزید ولی رفتار ارباب گونه با همسرش داشت و برای آگاهی از
تمام افکار و اعمال وی تالش میکرد (زینکین  .)17 :1377از طرفی باوجوداینکه نسبت به او
خردهگیری و سوءظن داشت و حسادت میورزید؛ ولی نسبت به جدایی از او در سفرهای
مختلف ابراز ناراحتی میکرد (گاندی .)132 ،120،131 :1392
همچنین اگرچه معتقد به تقسیمکار در منزل و همکاری با همسرش بود و در نگهداری
از فرزندان کمکحال همسرش بود و به فراگیری امور بهداری و پرستاری در این زمینه
میپرداخت؛ ولی همسرش را به ارائه خدمات رفاهی به همکاران و دوستان مشترک ساکن در
منزل مجبور میکرد (گاندی  .)309 ،236 :1392طبیعتاً اینگونه رفتار دوگانه گاندی باعث ایجاد
اختالفات و ناراحتیهایی میشد که در این هنگام هم این همسرش بود که باگذشت خود به
اختالفات پایان میداد.
ازآنجاکه گاندی معتقد به تربیت فرزندان از سنین زیر  5سال و حتی دوران بارداری مادر بود
و خانه را بهترین مدرسه و والدین را بهترین معلم میدانست ،فرزندان خود را در خانه آموزش
داد و برای این مهم ،یعنی تعلیم و تربیت فرزندان مطالعات بسیاری انجام داد؛ ولی به نتیجة
دلخواه خود دست پیدا نکرد (کیا 235 ،149 :1374؛ گاندی  .)234 ،120،230 :1392نتیجه این نوع
تربیت و رفتار خشن با فرزندان ،اجبار به سخت کار کردن و عدم صرف وقت برای بازی و بودن
در کنار آنها ،باعث شد تا یکی از نکات قابلتأمل در زندگی گاندی شکل گیرد و آن ترس
فرزندانش از وی بود .بهزعم فرزندانش او درک درستی از آنها نداشت (زینکین .)92 :1377
اگرچه گاندی به همسر و فرزندانش عشق میورزید؛ ولی در سرگذشت خودنوشت او
محبت او نسبت به مادر قابلتأمل است .برای اینکه مادر خود را شاد کند از مادر و محدودیتهای
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مذهبی او تبعیت میکرد .عشق مفرط او به مادر باعث شده بود که در دوران دانشجویی در
انگلیس غم دوری مادر او را ناراحت کند و پس از پایان تحصیالت و بازگشت به وطن شنیدن
خبر مرگ مادر ضربه سنگینی برای او محسوب شود (گاندی .)361 ،71 :1392
خانواده گاندی نسبت به ادامه تحصیل او در انگلیس نظر مثبتی نداشتند به این دلیل که آنها
از تغییر سبک زندگی او میترسیدند (روالن و گاندی  .)63 :1366البته این ترس خانواده تا حدودی
بجا بود؛ ولی گاندی جوان توانست خود را از گرداب بحران هویتی در انگلیس برهاند .پس از

ازدواج تصمیم گرفت همسرش را نیز از نعمت سواد بهرهمند کند ولی همسرش با او همراهی
نکرد .چون در آن زمان تحصیل و سوادآموزی میان زنان مرسوم نبود (زینکین  .)17 :1377گاندی
غالباً مصلحتهای اجتماعی را به مصلحتهای خانوادگی و شخصی ترجیح میداد و باعث
رنجش خاطر اعضای خانواده میشد؛ ولی در سالهای پایانی زندگی ،اعضای خانواده و خصوصاً
همسر نیز در این امور با گاندی همراهی میکردند.
گاندی اگرچه همسرش را به فعالیتهای سیاسی مجبور نمیکرد؛ ولی به خاطر اصرار
زیادی که به ریاضت کشیدن خود و دوستانش داشت ،دو تن از پسرانش از ریاضت فراری
شدند (زینکین .)105 :1377
گاندی اگرچه پیش از دوران دانشجویی خود ،در هند روزنامه نخوانده بود و در انگلیس
هم مجبور بود برای تقویت زبان انگلیسی خود روزنامه بخواند (روالن و گاندی 32 :1366؛ گاندی
 ،)74 :1392ولی پسازآن استفادههای به جا و مناسبی از روزنامهها داشت .بهعنوانمثال برای
بیان برخی مشکالت اجتماعی سریع به روزنامهها نامه مینوشت یا اینکه شخصاً اقدام به انتشار
نشریههای هفتگی در آفریقا و هند نمود .در سال  1904در انتشار روزنامه «ایندیال آپینون»
همکاری داشت و برای ادامه آن کمکهای مالی بسیاری هزینه کرد (زینکین 83 ،49 :1377؛
روالن و گاندی 73 :1366؛ گاندی .)316 -317 :1392
مطالعه کتاب برای گاندی از حد عالقه فراتر رفته بود جنبه کاربردی برای او داشت .بهاینترتیب
که حتی برای شستشوی لباس هم ابتدا کتابهایی دراینباره مطالعه مینمود (گاندی .)242 :1392
بهطورکلی مطالعات گاندی را میتوان به دودسته تقسیم کرد .مطالعات مذهبی و غیرمذهبی.
گاندی اگرچه پیش از دوران دانشجویی حتی با دین خود  -دین هندو  -آشنایی نداشت ،ولی
بهواسطه دوستانش به مطالعه ادیان دیگر تشویق شد و بهاینترتیب مطالعات خود را درزمینة
مسیحیت ،اسالم ،زرتشت ،هندو ،یوگا و  ...گسترش داد و از هر دین بخشهای دلخواه خود را
برگزید و در عمل بعد از مشورت با علمای دین هندو نسبت به انجام آنها اقدام کرد .مطالعه در
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زمینههای غیردینی شامل موارد زیر میشود :گیاهخواری ،زندگی ساده ،درباره شستشوی لباس،
درزمینة حقوق ،تاریخ ،پرستاری و امور بهداری ،تربیت فرزند و ...
گاندی از زمانی که خود را شناخت مالحظه دخلوخرج خود را مینمود .بهعنوانمثال برای
صرفهجویی در هزینهها بجای استفاده از وسایل نقلیه ،پیادهروی میکرد (گاندی  )80 :1392و به
جای صرف غذا در رستوران ،در خانه غذا را طبخ میکرد .همچنین گاندی برخی لوازم منزل
را بهمنظور صرفهجویی در هزینهها تهیهکرده بود مانند بخاری برای طبخ غذا (گاندی ،)79 :1392

وسیله لباسشویی و آسیاب دستی.
گاندی برای آشنایی با زندگی مردم فقیر هند ،تصمیم گرفت با قطار درجه  3به دور هند
سفر کند (روالن و گاندی  .)271 :1366او بهعنوان یک وکیل دعاوی از همة ثروت خود برای
مردم هند چشمپوشی کرد .او مردم را به مصرف کاالهای داخلی برای احیای صنایعدستی
روستایی تشویق میکرد و معتقد بود مردم باید مصرف منسوجات خارجی را تحریم کنند
(روالن و گاندی .)164 ،130 :1366
گاندی به سادهترین شکل ممکن برای یک وکیل دعاوی ،زندگی میکرد و برای کاستن
از هزینهها تالش میکرد (زینکین  .)342 :1377در خانه نان میپخت و اغلب بدون خدمتکار
زندگی میکرد (گاندی  .)82 :1392حتی برای شباهت به فقیرترین مردم ،اگر دندانش میافتاد،
بدون دندان زندگی میکرد (گاندی .)145 :1392
منازلی که گاندی در آنها زندگی کرد اغلب ساده بودند .در دوران دانشجویی ابتدا دو اتاق
کرایه کرد؛ ولی برای صرفهجویی بیشتر نهایتاً به یک اتاق بسنده کرد (گاندی  .)80،82 :1392در
ژوهانسبورگ افریقا در سادهترین منزل ممکن برای یک وکیل زندگی میکرد (گاندی :1392
 .)342در ناتال خانه خوب و منظم و مناسب وضعیت و مقام خود داشت ،عمارت خوب و
آبرومند و مبله شدهای بود (گاندی  .)191 :1392در سالهای پایانی عمر نیز در مزرعهای کوچک
در حوالی دوربان با همراهان خود زندگی میکرد و حتی دفتر مجله را نیز به این محل انتقال
داد (زینکین .)84 :1377
گاندی اعتقاد عجیبی به وقتشناسی داشت (روالن و گاندی  )271 :1366و در تمام عمر مانند
ساعت دقیق بود و از تأخیر در امور نفرت داشت (زینکین  .)170 :1377او همیشه سحرخیز بود
حتی در مسافرت (روالن و گاندی  ،)210 :1366بهطورکلی فردی بود با خواب کم و کار بیوقفه
(کیا .)9 :1374
ایشان در سالهای پایانی عمر در پاسخ دعوت به اروپا برای گردش و سیاحت و معالجه ابراز
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بیعالقگی کرده بود (روالن و گاندی .)161 :1366
گاندی در دوران جوانی تالش بسیاری در جهت آراستگی خود انجام میداد .بهعنوانمثال
یکی از دغدغههای او هنگام ورود به انگلیس متفاوت بودن وضع ظاهرش با مردم آنجا بود.
پس از مستقر شدن در انگلیس تالش بسیاری در جهت شبیه کردن خود با محیط آنجا انجام داد
(زینکین 29 :1377؛ گاندی  .)69 :1392حتی این دغدغه را نسبت به وضعیت ظاهر اعضای خانواده
خود نیز داشت و لباس زرتشتیان پارسی را برای آنها انتخاب کرده بود (گاندی .)218 :1392
ولی در سالهای پایانی عمر خود به شکلی بود که گویا اص ً
ال آراستگی برای او اهمیتی ندارد.

جامهای با پارچههای زمخت سفید میپوشید و با پایبرهنه رفتوآمد میکرد .حتی در سفری
که سالهای پایانی عمر به اروپا داشت همچنان با لباسهای عادی روزانه و پابرهنه بود (روالن و
گاندی .)272 :1366
پاکیزگی و نظافت برای گاندی بهقدری اهمیت داشت که در انگلیس تالش کرد که
خود اصالح موی سر و ریشتراشی را یاد بگیرد (گاندی  .)245 :1392یکی از نارضایتیها و
ناراحتی مهم گاندی از مردم کشورش این بود که درمألعام و در کنار رودخانهها قضای حاجت
میکردند .او تالش زیادی برای آموزش رعایت بهداشت عمومیمردم انجام داد (گاندی :1392
424؛ زینکین .)96 :1377
از سنین نوجوانی در فعالیتهای ورزشی مهارتی نداشت و این کمبود را بهوسیله
پیادهرویهای طوالنی در خود تقویت میکرد .دلیل دیگر او برای پیادهرویهای طوالنی
صرفهجویی در هزینههایی بود که صرف رفتوآمد با وسایل نقلیه میشد .نهایتاً به مرحلهای
رسید که به تمرینهای بدنی سخت معروف شد (زینکین  .)139 ،80 :1377حتی راه رفتن او
شبیه دویدن بود و اطرافیان را خسته میکرد (روالن و گاندی  .)361 :1366گاندی حتی برای
اعتراضهای سیاسی خود از فعالیتهای بدنی مایه میگذاشت .پیادهرویهای طوالنی تا 19
کیلومتر در روز از نمونههای آن محسوب میشود (زینکین .)139 :1377
گاندی به دلیل تعصبی که در گیاهخواری داشت ناچار تغذیهاش ساده بود .دوران
دانشجویی ناهار را معموالً در رستورانهای گیاهخواری میگذراند و شام سبک مثل نان و
کاکائو میخورد .صبحانه را نیز خود روی بخاری آماده میکرد مثل فرنی (زینکین 18،35 :1377؛
گاندی .)82 :1392
گاندی مانند همة اعضای کاست خود گیاهخوار متعصبی بود و مصرف برخی مواد غذایی
مانند تخممرغ ،گوشت گاو ،سوپ جوجه برای آنها ممنوع بود و گناه بزرگی محسوب میشد.
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حتی پیش از رفتن به انگلیس برای ادامه تحصیل ،مادر از او خواست سوگند یاد کند که در
انگلیس به شراب و گوشت نزدیک نمیشود (گاندی 65 :1392؛ زینکین .)85 ،79 ،18 :1377
بهاینترتیب در انگلیس زمان زیادی صرف جستجوی غذا و رستوران گیاهی کرد .او از شیرینی
و ادویه و چای و قهوه و شیر و نمک پرهیز میکرد و سبزیجات پخته و خام مصرف میکرد
(زینکین 74 :1377؛ گاندی  )84- 85 :1392و به فندق و گردو عالقه داشت (روالن و گاندی :1366
 .)301دورهای هم به میوهخواری روی آورد و غذای پخته استفاده نمیکرد (روالن و گاندی

142 :1366؛ زینکین  .)86 :1377گاندی حتی برای کنترل شهوت از رژیم غذایی استفاده میکرد.
به این منظور به رژیم میوه تازه و انواع تنقالت روی آورد .البته او در این امر روزه را مهمتر از
رژیم غذایی میدانست (گاندی  .)360 ،351 :1392همچنین او پس از مدتی که خود را از خوردن
شیر محروم کرده بود و دیگران را نیز به این امر تشویق میکرد ،تغییر عقیده داد و مردم را به
مصرف آن دعوت کرد (گاندی  .)304 - 305 :1392در سالهای پایانی و در مزرعه ،مواد غذایی
موردنیاز خود و دوستان را میکاشتند .همچنین برخی مواد غذایی در مزرعه گاندی ممنوع بود
مانند چای ،قهوه ،نوشیدنی ،گوشت و تنباکو (زینکین 85 :1377؛ روالن و گاندی .)81 :1366
گاندی حتی در زندان هم به دعا و عبادت و تزکیه نفس و صفای باطن میپرداخت (روالن
و گاندی .)46 :1366
او همیشه در مراسم دعا و نیایش شرکت میکرد؛ ولی از درگا ه خداوند هیچ آرزویی
طلب نمیکرد (روالن و گاندی  .)361 :1366گاندی حتی روزه سیاسی را وسیله استغفار گناهان
میدانست (روالن و گاندی  .)234 :1366سیزده فصل از کتاب مقدس را حفظ نمود (گاندی
 )296 :1392و همانطور که دوست داشت ،یعنی درحالیکه نام خدا بر لبانش بود جان سپرد
(زینکین  .)171 :1377او هندوی متعصبی بود و دین هندو را به سایر ادیان ترجیح میداد اگرچه
به کاستیهای احتمالی آن معترف بود ،ولی به حدود آن پایبند بود (روالن و گاندی 38 :1366؛
خجسته کیا .)108 :1374
گاندی در رشته حقوق تحصیل کرد و پس از سه سال توانست مدرک وکالت خود را
دریافت کند (زینکین  .)39 :1377در دوره دانشجویی خود در انگلیس در کالسهای زبان
فرانسه ،روشهای سخنوری ،موسیقی و رقص شرکت میکرد و برای اینکه بتواند اطالعات
عمومی خود را افزایش دهد و بدون صرف هزینه اضافی برای این منظور در امتحانات نهایی
دبیرستانهای انگلیس شرکت کرد (گاندی  .)80 ،77-78 :1392قبل از شروع وکالت به مطالعه
قانون هند پرداخت (زینکین  .)41 :1377از طرفی برای آشنایی بیشتر با مسلمانان به فراگیری زبان
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اردو پرداخت (گاندی  .)195 :1392پس از دوران تحصیل تنها جایی که فرصت مطالعه داشت
زندان بود و در زبان اردو و تامیل به پیشرفت زیادی دست پیدا کرد (زینکین  .)196 :1377درواقع
رسمی مثل کشاورزی ،آشپزی ،چاپ

گاندی معتقد به تحصیالت حرفهای بود نه تحصیالت
مجله و اموری از این قبیل .او حتی برای روستاییان قائل به آموزش اولیه بود .آموزشهایی از
قبیل خواندن و نوشتن ،باغبانی ،نجاری و بافندگی ،نخریسی ،کندن مستراح ،ریاضیات مقدماتی.
گاندی در مزرعهای که با دوستان خود زندگی میکرد برای کودکان زیر  12سال مدرسهای

تأسیس کرد و آموزش همهجانبه برای آنها تدارک دیده بود .چراکه او اعتقاد به عدم کارآیی
نظام فعلی مدارس برای پرورش روحی و اخالقی کودکان داشت (زینکین 92،157 :1377؛ روالن
و گاندی .)96 :1366
گاندی از برخی همعصران مانند ریچارد بهای ،تولستوی ،هندی پوالک ،جان راسکین،
هنری دیوید روژو تأثیرات زیادی گرفته بود (گاندی 118 ،117 :1392؛ کیا 19 :1374؛ زینکین
.)20 :1377
سرگذشت خود را با عنوان داستان تجربه من با حقیقت به رشته تحریر درآورد (زینکین
 .)127 :1377در دوره زندان کتابی دربارة ماهیت خدا نوشته بود (زینکین  .)154 :1377ترجمه و
مقالهنویسی در مجالت و روزنامهها نیز از آثار قلمی گاندی محسوب میشود (گاندی :1392
.)303،317 ،199 ،179
گاندی مانع تحصیالت دانشگاهی فرزندانش شد؛ ولی در مزرعة خود مدرسهای برای
کودکان زیر  12سال تأسیس کرد و این مسئلهای بود که باعث اعتراض فرزندانش شد .او معتقد
بود آموزش ادبیات به کودکان وسیلهای برای رسیدن به هدف محسوب میشود و آموزش
صنعتی و کشاورزی را برای دختران و پسران راهی برای بهبود زندگی میدانست .او همچنین
برای آموزش به روستاییان جهت حفظ پاکیزگی معابر به نظافت خیابانها و روستاها میپرداخت
(زینکین .)157 ،92 :1377
 .8مقایسه سبک زندگی امام خمینی ،ماندال و گاندی

درمجموع بررسی مقایسهای سبک زندگی امام خمینی ،ماندال و گاندی بر اساس مؤلفههای
هشتگانه نشان میدهد که رهبران انقالبی به خاطر مشغلههای سیاسی و اجتماعیای که داشتند
ناچار از خانوادههای خود دور میشدند .در میان این رهبران ،ماندال به دلیل زندگی مخفیانه
و سپس زندان طوالنیمدت از خانواده بسیار دور بود و حتی حسرت تربیت فرزندان خود را
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داشت؛ ولی در هیچ شرایطی از ابراز عشق و محبت به خانواده و همسر خود دریغ نمیکرد
حتی اگر در حد نوشتن نامه از زندان باشد .گاندی نیز اگرچه در پایان عمر به همراه گروهی از
دوستداران و طرفداران و خانواده در مزرعهای در کنار یکدیگر زندگی میکردند؛ ولی بهغیراز
دوران تحصیل در انگلیس همة تالش خود را کرد که خانواده را در کنار خود داشته باشد.
گاندی اگرچه عاشقانه همسر خود را دوست میداشت؛ ولی به دلیل رفتار ارباب گونهای که با
همسر خود داشت اکثر اوقات تنش و جروبحث میان آنها وجود داشت .نسبت به فرزندان خود

نیز به گونه خاصی رفتار میکرد .اگرچه خود فردی تحصیلکرده بود؛ ولی به فرزندانش اجازه
تحصیالت رسمی نداد و خود به آنها آموزش کاربردی میداد که درنهایت خود گاندی نیز
از نتیجه کارش راضی نبود .فرزندان نیز همیشه نسبت به این کار معترض بودند .البته در مورد
همسر نیز اقدام به آموزش سواد به ایشان کرد؛ ولی همسرش ،خود عالقهای به این امر نشان نداد.
شرایط امام خمینی در رفتار نسبت به اعضای خانواده بهگونهای دیگر بود .ایشان قبل از آغاز
مبارزات به شدت درگیر مطالعه و تدریس و تألیف آثار علمی بود؛ ولی باوجوداین از وقت
گذاشتن برای همسر و فرزندان دریغ نمیکرد .در دوران مبارزه به غیر مدت تبعید ترکیه که به
دلیل شرایط نامناسب راضی نبود همسرش او را همراهی کند ،در تمام سالهای دشوار نجف و
پسازآن ،همیشه در کنار همسرش بود .رابطهای بسیار صمیمانه و محبتآمیز توأم با احترام زیاد
بین آنها حاکم بود .در مورد فرزندان نیز این محبت و احترام وجود داشت و اهمیت زیادی به
تحصیل فرزندان میداد .در مورد پیوستن پسران به حوزه علمیه صرفاً پیشنهاد میداد و البته ابراز
عالقه میکرد .دختران و حتی همسر ایشان نیز قادر به ادامه تحصیل بودند و امام خمینی آنها را
به این امر تشویق میکرد.
رهبران انقالبی در اکثر موارد به حمایت خانواده برای ادامه راهشان نیاز داشتند و از طرفی
شاید مانند همه پدران معمولی نمیتوانستند در خدمت خانواده باشند؛ ولی به گفته ماندال همه
کودکان سرزمین فرزندان او بودند.
درزمینة مصرف مادی هر سه رهبر انقالبی به شدت نسبت به مصرف بیشازحد حساس
بوده و تالش میکردند از همهچیز در حد نیاز استفاده کنند .گاندی که میگوید از زمانی که
خود را شناختم متوجه شدم که باید در هزینهها صرفهجویی کنم .امام خمینی نیز باوجوداینکه از
تمکن مالی برخوردار بود؛ ولی به شکلی خودخواسته زندگی بسیار ساده را انتخاب کرده بود و
به شدت نسبت به اسراف و مصرف بیشازاندازه حساس بود .امام خمینی حتی وضعیت زندان
یا شرایط سخت تبعید را از منزل خود بهتر توصیف میکرد .ماندال نیز اگرچه در آغاز زندگی
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مستقل خود تا مدتها طعم فقر را چشید و در دوران مبارزه نیز مدام از کار تعلیق میشد و ناچار
بودند با حقوق همسرش زندگی کنند ،در سالهای پس از زندان نیز از مصرف بیشازاندازه
خودداری میکرد؛ ولی در دورانی که بهعنوان یک وکیل سیاهپوست در عرصه اجتماع ظاهر
شد ،همة تالش خود را میکرد که با مصرفگرایی شکل متفاوتی از یک سیاهپوست را به
نمایش بگذارد و از این طریق در چشم قضات و موکالن خوب جلوه کند .شاید بتوان اینگونه
مطرح کرد که انقالب با مصرفگرایی سنخیتی ندارد ،زندگی رهبران انقالبی نشان میدهد

این دوری از مادیات و مصرف مادی باعث جذب بیشتر مردم بهسوی اهداف و آرمانهای این
رهبران بوده است.
مصرف فرهنگی هر سه رهبر موردبررسی در حد بسیار باالیی است .در زمانه گاندی بیشتر
روزنامه و کتاب در دسترس بوده است که وی نهایت استفاده را از این محصوالت داشته است.
تا جایی که خود اقدام به انتشار روزنامه کرد و در بسیاری از زمینههای موردنیاز خود و اطرافیان
به مطالعه کتابهای مرتبط میپرداخت .ماندال نیز اگرچه در سالیان زندان دست از مطالعه
نکشید ،ولی پیش از آن به خاطر مبارزات سیاسی ،خود را مقید به مطالعه در این زمینه کرده
بود .امام خمینی نیز ازجمله روحانیونی محسوب میشد که سطح مطالعه باالیی داشت و استفاده
زیادی از روزنامه و رادیو داشت .تلویزیون هم در ساعات پخش برنامه حتماً تماشا میکرد.
درواقع هر سه این رهبران انقالبی از خالل مطالعات فراوان در زمینههای مختلف و تجزیه و
تحلیلهای خود به پیریزی مبارزات خود اقدام نمودهاند.
هر سه رهبر انقالبی به شدت نسبت به نظم و استفاده مفید از وقت حساس بودند .نکته
مهمتر اینکه در کنار همه مشاغلی که داشتند خصوصاً امام خمینی و ماندال به بحث تفریح و
سرگرمی اهمیت میدادند .اگرچه گاندی در اواخر عمر اینگونه مطرح میکند که اص ً
ال تفریح
و سرگرمینداشته؛ ولی شاید بتوان مطالعه بیشمار او و پیادهرویهای مسیر خانه تا محل کار را
نیز بهنوعی برای او جزء کارهای سرگرمکننده محسوب کرد .همانگونه که برای امام خمینی و
ماندال نیز میتوان مطالعه را یکی از موارد سرگرمیبه شمار آورد .امام خمینی ساعاتی از روز
را که متعلق به خودشان بود ترجیح میداد در کنار خانواده و همسرش باشد و یا به پیادهروی
میپرداخت .ماندال این ساعات را بیشتر به ورزش و باشگاه ورزشی همراه پسرش میگذراند.
درزمینة مدیریت بدن گذشته از اینکه هر سه رهبر اهل ورزش و خصوصاً پیادهروی بودند،
نکته مهم اهمیتی بود که به بهداشت و پاکیزگی خود و محیط اطراف خود میدادند .باوجوداین،
اگرچه امام خمینی و ماندال تا آخر عمر به آراستگی خود اهمیت میدادند ،ولی گاندی در
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سالهای پایانی عمر خود با ظاهری بسیار ساده و نیمه عریان و پایی بدون کفش در اجتماع ظاهر
میشد.
تغذیه هر سه بسیار ساده بود .گاندی که به دلیل گیاهخوار بودن بیش از دیگران به این
سادگی دامن میزد .ماندال نیز به دلیل زندانی بودن امکانی جز تغذیه ساده نداشت .امام خمینی
نیز که انتخابی خودخواسته در این زمینه داشت.
به لحاظ دینداری امام خمینی و گاندی در موقعیت قویتری نسبت به ماندال بودند .ماندال
دین را خصوصاً در زندان برای تحمل شرایط مفید میدانست؛ ولی گاندی به دلیل تعصب

زیادی که داشت به مطالعه درزمینة ادیان پرداخت و در همة زندگی او نقش داشت .امام خمینی
نیز بهعنوان مرجعیت دینی جامعه ،دین نقش پررنگی در زندگی ایشان داشت.
درزمینة تحصیل و علمآموزی هر سه رهبر موردمطالعه ،اهل تحصیالت تخصصی بودند.
امام خمینی که تدریس و شاگرد پروری بخش مهمی از زندگیشان را شامل میشد .گاندی
و ماندال نیز هر دو وکیل بودند و تحصیالت دانشگاهی آنها را به سمت فعالیتهای اجتماعی
سوق میداد.
 .9نتیجهگیری

همانگونه که نظریهپردازان سبک زندگی معتقدند سبک زندگی عالوه بر بیان هویت فردی،
هویت گروهی و اجتماعی افراد (زیمل ،گیدنز و بوردیو) ،تفاوت بینگروهی و برتریهای
منزلتی را نیز نشان میدهد (وبر) و از سویی دیگر همبستگی درونگروهی و طبقاتی را نیز به
تصویر میکشد (زیمل) .طبیعتاً زمانی که هر فرد و گروهی هویت فردی یا گروهی خود را
از طریق سبک زندگی ابراز میکند ،انقالبیون نیز بهعنوان بخشی از جامعه از این امر مستثنا
نیستند .درواقع سبک زندگی هم یکی از مصادیق انسجام و همبستگی درونگروهی برای آنها
محسوب میشود و هم عاملی برای مجزا شدن آنها از دیگران به شمار میآید .این مسئله در
مورد گاندی بهطور مشخص در سالهای پایانی عمر وی خود را نشان میدهد که به همراه
همفکرانش در مزرعهای زندگی میکردند و سبک زندگی دلخواه خود را که نشان از هویت
ضد استعماری آنها بود به نمایش میگذاشتند .از تولید و مصرف داخلی و تعلیم و تربیت
مطابق فرهنگ هندوستان به کودکان گرفته تا آموزشهای بهداشتی و کاربردی زندگی همه
و همه متفاوت با سبک زندگی بود که از سوی رژیم حاکم تبلیغ میشد .یا اینکه در زندگی
امام خمینی مشاهده این نکته خصوصاً در ایام تبعید نجف بسیار قابلتأمل است که ایشان تالش
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زیادی داشتند که زندگیشان عالوه بر اینکه با سبک زندگی مورد ترویج رژیم تفاوت داشته
باشد ،با زندگی عامه مردم در ایران و حتی زندانیان تفاوتی نداشته باشد .از طرفی سبک زندگی
امام بهنوعی این نکته را به انقالبیون گوشزد میکرد که رفاه و راحتی در زندگی ایشان راهی
ندارد و به این وسیله انقالبیون واقعی را به دور خود جذب میکردند .ازآنجاکه ماندال حدود
سی سال از عمر و مبارزات خود را در زندان گذرانید شرایط متفاوتی داشت .او باید بر سبک
زندگی تحمیلی زندان فائق میآمد تا با این طریق به خانواده ،دوستان و طرفداران خود بفهماند

زندان او را از پای درنیاورده است.
زیمل ،وبر و گیدنز صریحاً اشاره نمودهاند که یکی از مؤلفههای مهم سبک زندگی ،اختیاری
و انتخابی بودن آن است .گیدنز معتقد است در برخی موارد انتخابی بودن سبک زندگی جنبه
تقلیدی نیز پیدا میکند و افراد چارهای جز این کار ندارند و به عقیده وبلن افراد برای کسب
منزلت است که به الگوبرداری و تقلید از طبقات باال میپردازند .رهبران انقالبی در مسیر زندگی
انقالبی خود قطعاً ناچار از انتخاب سبک زندگی خاص خود بودند؛ ولی اغلب در این مسیر
مقلد نبودند بلکه خود سرسلسله تقلید برای طرفداران خود محسوب میشدند .اتفاقاً همة تالش
آنها این بوده که سبکی متفاوت از سبک طبقه مسلط از خود بروز دهند و بهاینترتیب آنها
و مجموعه طرفدارانشان سبکی در زندگی اختیار کرده بودند که نقطه مقابل سبک زندگی
طبقه مسلط بود؛ ولی بوردیو معتقد است گاه افراد تحت تأثیر سلطه هژمون طبقات مسلط قرار
میگیرند و اینجاست که اختیار و انتخاب آنها به دلیل مشروعیت بخشی طبقات مسلط نسبت
به سبک زندگی ،جنبة تقلیدی پیدا میکند .برخالف دیدگاه بوردیو ازآنجاکه انقالبیون درراه
مبارزه با همین هژمونی قدم برمیدارند ،اسیر هژمونی طبقات مسلط جامعه نمیشوند و برعکس
با تقلید از سبک زندگی رهبران خود و انتخاب هویت انقالبی برای خود درراه مبارزه قدم پیش
میگذارند .از طرفی سبک زندگی ضد مصرف مادی این سه رهبر انقالبی در مقابله با نظامهای
سیاسی زمان خود طبیعتاً باعث ایجاد فضای اطمینانبخش و انسجام بخش در میان انقالبیون شده
است .در اینجا مصرف نهتنها ابزار نشان دادن تمایز است بلکه وسیله ایجاد تمایز نیز است .بله
این رهبران با سبک زندگی ضد مصرفگرایی ،خود و یارانشان را از جامعه مصرفزده متمایز
کردند .شاید مهمترین نکته نیز همین مسئله باشد در شرایطی که مصرف اهمیت زیادی در
جوامع دارد ،یک رهبر انقالبی با همه توان خود در مقابل این شرایط میایستد.
بوردیو معتقد است که مصرف و خصوصاً مصرف فرهنگی ،ابزاری برای بازتولیدفرهنگی
و مشروعیت سازی و مبارزه در فضای اجتماعی محسوب میشود .توجه به سبک زندگی این
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رهبران انقالبی نشان میدهد که این رهبران انقالبی با اینکه استراتژی ضد مصرف داشتند؛ ولی
در بحث کاالهای فرهنگی ،شاید بتوان عنوان پرمصرف را به آنان اطالق کرد .رهبران انقالبی
موردمطالعه ،مطابق شرایط و امکاناتی که در دوره زمانی خود داشتند از محصوالت فرهنگی
و رسانههای روز استفاده میکردند .درواقع بنا به گفته بوردیو از این طریق به تولید فرهنگی
و مشروعیت سازی برای مبارزه دست میزدند .بهاینترتیب میتوان اینگونه اظهارنظر کرد
که سبک زندگی رهبران انقالبی که به اختیار خود انتخاب میکردهاند ،نیز یکی از ابزارهای

مبارزاتی آنها محسوب میشده است.
درنهایت همانطور که مطرح شد ،علیرغم برخی تفاوتها که بعضاً مهم نیز هست هر سه
این رهبران تقریباً سبک زندگی مشابهی داشتهاند و در بیشتر شاخصها ،مشابهتهای آنها بیشتر
از تفاوتهایشان است و این امر نشان میدهد که جدا از تفاوت شرایط اجتماعی و فرهنگی
و بهویژه سیاسی که این سه رهبر با آن مواجه بودهاند؛ ولی هر سه آنها سبک زندگی نسبتاً
مشابهی را اختیار کرده بودند و شاید بتوان گفت تأثیرگذاری اقدامات و مبارزات این سه رهبر و
ماندگاری یاد و آرمانهایشان به همین ویژگی مشترک سبک زندگی آنها برمیگردد.
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