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 The purpose of this essay is to provide a Primary 

framework that has the necessary capability to explain 

how the lifestyle of Iranian society was formed in the 

first phase of the revolution. Therefore, how the 

lifestyle became problematic forty years after the 

victory of the Islamic Revolution is the main question 

of the essay. In order to limit the subject range of the 

essay, we have tried to examine the socio-economic 

context and cultural-political mechanism of the 

possibility of proposing the concept of lifestyle in 

Ayatollah Khamenei's statements. Because regardless 

of the position of the supreme leader in the legal and 

religious systems of Iranian society, he seems to be the 

first person to use the term lifestyle about Iranian 

society and to turn this issue into a general issue 

through pathology of the current situation and 

exposition of Islamic-Iranian lifestyle. To achieve this, 

a secondary analysis of the available data concerning 

the views of the Supreme Leader is on the agenda. 

The research findings show that problematic lifestyle 

in Iran after the revolution can be attributed to two 

currents of continuous implementation of development 

programs and also cultural polarization with political 

motives. In addition, in parallel with these two 

currents, we are witnessing the flourishing of some 

unpredictable blessings and capacities of the Islamic 

Revolution in the religious and spiritual fields. These 

are the capacities that have somewhat met with the 

material and spiritual support of the government. 
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 مقدمه

 کـ  حـایی در. اسـ  چندبعدی و پیچیدهی مفهوم زندگی، سبک
 دارد وجـود آن ابعـاد و مفهـوم ایـ  از روشـنی فهم شودمی گمان

 صـفایی مثـال، عنـوانبـ . دهـدمـی نشـان را ای  خالف واقعی ،
 عنـوانبـ  «سیره» از و دانست  مدرنی امر را زندگی سبک( 1391)

 معصـومان اجتمـاعی و فـردی زیسـ  نحـوه از برآمده مفهوم
 سـنش  وران،دانـ  برخی ک  شرایطی در. آوردیم میانب  سخ 
 دستور در را مرسوم نظری هایمؤیف براساس  ایرانیان زندگی سبک

 سبک مفهوم طرح اندکوشیده دیگرانی ،(1393 ذکایی،) دارند کار
 ی،شناختمعرف  هایدریچ  از را مدرن اجتماعی نظری  در زندگی

 (.1396 کهون،) نندی کبررسی اسیس و تاریخی اقتصادی،
 دهـدیم نشان ن یزم  یا در گرفت صورت قاتیتحق بری مرور

 تنوع اس ، افرادی ژگیو اس ،ی نیعی[ مفهوم]... ،یزندگک سب»
 «اســ گســترده  نســبتا   آن در فــرد انتخــا ۀ دامنــ و دارد،ی ادیــز
 لیـتحل واحـد ،شـ ینت در(. 39ص ،1396 اران،کـهم وی حسن)

  یا. اس  استوار ن ی کمعنا بر آن ادیبن و بوده فرد ،یزندگک سب
 شـودیمـ مالحظـ ( 1) نمـودار در گونـ  همـان  ک اس ی حای در

 دارد، تعلـ  آن بـر مکحـای ذهنـی معنـا و جامعـ یک  ب  فرهنگ
 رای رفتاری همگونی نوع و اس ی اجتماع اجبار ازی سطح حامل

 .آوردیم دیپد

 
 
 
 
 
 
 

فرهنگ و سبک زندگی . طیف فضای مفهومی فرهنگ، خرده1نمودار

 )پیشین(.

 انقـال ی روزیـپ از سـال چهـل گذشـ  بـا گـر،یدی سو از
ی رانـیا جامعـ  دری زنـدگک سـب شـدن زیآممسئل  شاهدی اسالم
 از یکــی بــ  زنــدگی ســبک لیتبــد ســب   ی کــموضــوع. میهســت

  یا و شده ال انق اول گام پایان دری رهبر معظم مقام هایدغدغ 

 گـام آسـتان  در بازاندیشی نیازمند های یوضع از یکی ب  را مقوی 
 شـدنیک پروبلمات رامونیپ تأمل قابل ت کن. اس  ساخت  مبدل دوم

ی گـذار اسـ یس اول    کـ اسـ  آنی رانـیا جامعـ  زنـدگی سبک
ـــا دری میمســـتق ـــ یزم  ی ـــ  صـــورت ن ـــثان و نگرفت ـــدیبرآ ا  ی  ن

 ایقاعـدهیعلـی اسـالمی جمهـوری فرهنگـی هـایگذار اس یس
 ن  و دیانشامیمی رانیا−یاسالمی زندگک سب  یتعم ب  س یبایم

 . آن شدن زیآممسئل 
ک سب شدن زیآممسئل ی چگونگ» ب  توج  چهارچو ،  یا در

 بـ ی ضـرور «یاسـالم انقـال ی روزیپ از پس ده  چهاری زندگ
ی اسـیزسبا» بـا مرتبط تحولت زمان هم  کنیا ضم . رسدیم نظر

ـــدن ـــب ش ـــدگک س ـــان دری زن ـــادوقطب جه ـــتر  و «یپس  گس
 جامعـ  در «یزنـدگک سـبی گـذار اسـ یسی منافی ردهایکرو»
 .اس  شده نموداری رانیا

 
 یمفهوم چارچوب

 بـرای علمی جامع  اجماع مورد و شده شناخت  نظریات طورکلیب 
. سـ ین دسـترس در زنـدگی سـبک گیـریشـکل چگونگی تبیی 

 استفاده مورد مقای   یا در ک  نظری  س  معرفی ب  م ادا در بنابرای ،
 بـروز و ظهـور هایمکانیسم فهم ب  توانندمی حدودی تا و هستند
 .پردازیممی نمایند، کمک ما جامع  در زندگی سبک

 
 اشاعه هی. نظر1

بـ   کـ  بـود شناسیانسان کالسیک هاینظری  از یکی 1گراییاشاع 
 نظریـ  ای . داش  رواج بیس  قرن ایلاو تا نوزده قرن از طور عمده

 دانـد،مـی بیرونـی محـیط از پذیریتأثیر از ناشی را تغییر عمدتا   ک 
 کوشـدمـی و داشـت  فرهنگی امور و فرهنگ ب  جغرافیایی رویکردی

 ایـ  در. بیابـد را سـرزمینی هـایپهنـ  و فرهنگ میان معنادار روابط
 و ابداع ب  آنک  از بی  انسانی فرهنگ و جوامع تحول و رشد  ،ینظر

 تکرار یعنی تقلید یا سرای  ب  باشد، مربوط جدید هایپدیده اختراع
 میـان در هـامهـارت و دانـ  انتقال یا همشواری دییلب   پدیده یک

 اجتمـاعی−فرهنگـی هایپدیده تحلیل بنابرای ،. دارد ارتباط جوامع
 یـا صـلبالف محـیط بـا رابط  در پدیده بررسی مستلزم نظری  ای  در

                                                           

1. Diffusionism. 
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 قـرار تـاریخی و جغرافیـایی ِبعـد دو در کـ  اسـ  بزرگتـری محیط
 شناسـیانسـان در کـ  «تمـدنی و فرهنگـی دایـره» مفهـوم. ردیگیم

 ایـ  مطـاب . اس  نظری  ای  مفاهیم تری  مهم از شد، وضع آیمانی
 فرهنگـی هـایپهنـ  تـوانمـی مختلف جغرافیایی مناط  در مفهوم،

 نظیـر مشـابهی عناصر وجود براثر آنها در ک  یاف  همگنی کمابی 
 انسـشام ایگونـ ... و هنـر معیشـ ، مسـک ، پوشـ ، نـوع زبان،

  (.1390 فکوهی،) شودیم ایشاد فرهنگی
 عنـوانب  تماس و همشواری گرایی،اشاع  نظری  ارکان از یکی

 اصـل ایـ  اگرچـ . اس  اشاع  و انتقال آغاز برای ضروری اصلی
 یک سوی  و جغرافیایی عمدتا   تحلیلی ب  را گراییاشاع  گذشت ، در

 همشـواری اشـکال آمـدن وجـودب  امروزه اما ساخ ،می منتهی
 شـودیمـ دهیـنام شدن یجهان آنچ  ۀواسطب  سو کی از میرمستقیغ
 ریـفراگ یهـارسان  توسط گر،ید یسو از و( 1390 ا،یسپهرن: ک.ن)

 یاجتمـاع یهـاشبک  نترن ،یا ،یاماهواره یهاونیزیتلو انواع رینظ
 یدیـجد ابعاد با را 1میرمستقیغ اشاع  ژهیوب  و گرااشاع  لیتحل... و

 (.151ص ،1393 اران،کهم و یارمحمدتوسکی) سازدیم روروب 

 
 ینوساز هی. نظر2

 دیـ  وضـعی  تبیی  ب  ک  2شدندنیوی یا شدنعرفی  هاینظری  اکثر
 و باورهـا هـا،اندیش  در تتغییرا معتقدند پردازند،یم جدید جامع  در

 و اجتمـاعی−اقتصـادی سـاختارهایی دگرگون ازطری  دینی رفتارهای
 بسـط همچـون عواملی نظریات، ای . شودمی تبیی  سیاسی−فرهنگی

 تنـوع گسـتر  تشربی، و علمی نگر  رشد ابزاری، عقالنی  رون  و
 سکولریزاسـیون وقـوع سـاختاری هـایمؤیفـ  را... و فرهنگی تکثر و

 و سـازوکار پـردازان،نظریـ  از یـک هـر اس  ممک  اگرچ . دانندمی
 در کـ  عـاملی» امـا برگزیننـد؛ ادعا ای  طرح برای را ایویژه مکانیسم

 بیـان سکولریزاسـیون جریان موجده عل  عنوانب  نظریات ای  بیشتر
 اران،کــهم و طایبــان) «اســ  جوامــع نوســازی و توســع  شــود،مــی

 و توجـ قابـل نظریـات ک  محققانی از یکی(. 219−218ص ،1390
 هـایپیمـای  از طریـ  را آنهـا و کـرده عرض  زمین  ای  در مشهوری

 پیشـی ،) اس  اینگلهارت گذاشت ، آزمون ب  جهانی سطح در و وسیع
 (.222ص

                                                           

1. Indirect Diffusion. 

2. Secularization.  

ی فرهنگـ راتییـتغ( 1388) ویزل سیرک و نگلهارتیا روناید
ی معرفـ یاقتصاد−یاجتماعۀ توسع مختلف مراحل در رای متفاوت

 رای فرهنگـ رییـتغۀ عمـد ندایفر  ینخست شدن،ی صنعت»: اندکرده
 همـراه بـ  را سـمیولرکس و شـدنیـک راتکبورو و دهـدیمـ رشد

 رای فرهنگـ رییـتغ دوم نـدیفرآ ،یفراصـنعتۀ جامعـ ظهور. آوردیم
یـک راتکبورو ویـی زگراکتمر  ،یـعقالنی جـابـ   و دهدیم لکش

 وی فردی خودمختار بر دکیتأ  یافزا جه  در دیجد روند شدن،
ی احمد از نقلب ) «دارد قرار 3(نفس انیب) وجود ابرازی هاارز 

 (. 10ص ،1391 همکاران، و

 بـر 4(نـدهیرها) وجودگرایانـ  ابـرازی هـاارز  آنها، دهیعقب  
ی هـاارز » دارد؛ تمرکز اجتماعی استقالل وی انسان تنوع ،یآزاد

 وی فـردی آزاد بـر انـ یگرایفرامـاد دکیـتأۀ دربر دارند وجود ابراز
 بـ  نسـب  تسـاهل شـهروندان،ۀ معترضـانی هـا یفعای ،یاسیس

ی زنـدگ از  یرضا در  ک اس ی ذهن رفاه بر دکیتأ و گرانیدی آزاد
 نـدیفرآ سـ  بـا ما منظر  یا از(. 11ص پیشی ،) «شودیم سکمنع

 : میهست مواج ی اجتماع راتییتغ ن یزم دری اساس
 ازی اوسـت یپهمب  مشموع   ک ؛یاقتصاد−یاعاجتم توسع . 1

 آمـوز ، سـطح بهبود ،یمل ناخایص دیتوی رشد رینظ هایدگرگون
 ارتباطـات شـتر،یبی مـاد رفاه ،یزندگ ب  دیام شاخص و بهداش 

 را جامعـ  در شـتریبی اجتماعی هایدگیچیپ ش ینت در و ترگسترده
 .شودیم شامل
 ،یاجتمـاعک تحـر تر گسـ افزون بر  ک ؛یارزش راتییتغ. 2
 انیم در را ان یراقتدارگرایغ و همترازی ها کشب زین و هاانسان تعامل

 بـری مبتنـ روابـطی نیگزیجـا سـب  داده،  یافـزای انسان جوامع
ی مراتبـسلسـل  ودیـق از را هـاانسـان و شودیمی زنچان  و رهکمذا
 .سازدیم رها نند،کیم سل  را بشری ادیخودبن  ک کخش

ی خـودابراز بر دکیتأ واسط ب    ک ؛یاسیسی نهاد راتییتغ. 3
ی اسـیس حقـو  و انیـبی آزاد ،یمـدنی هایآزاد ندهیفزا مطایب  ب 

 ،یراسکدمو چگون  دهدیم نشان  ی کامر. انشامدیم شده ن ینهاد
 اسـ ی خـودابراز فرهنـگ شدنیهمگان وی عموم مطایب  امدیپ
 (.1382 اران،کهم و اینگلهارت)

                                                           

3. Self-Expression values. 

4. Emancipative.  
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 مقویـ  مختلف ابعاد یوستگیپ و ارتباط یربنایز و  یماُب   ،یابنابر
 نسـب  یاسیس و یاقتصاد توسع  تأخر و تقدم جمل  از یانسان توسع 

 تـرگسـترده جـز یزیـچ یمـدن جامع  یریگلکش ندیافر و گریکدی ب 
 (.46ص ،1383 ،یپناه) س ین هاانسان انتخا  ح  شدن

 
 (38، ص1388انی )اینگلهارت و همکاران، . فرایند و مفهوم توسعۀ انس1جدول

 ابعاد توسعه انسانی 
 بعد اقتصادی

)توسعه 
 اقتصادی(−اجتماعی

 بعد فرهنگی
)توسعه 
 فرهنگی(

 بعد نهادی
)توسعه 
 سیاسی(

فرایندهای در 
حال پیشرفت 
 توسعه انسانی

 دماکارتیک شدن تغییا رازشی ناسازی

عناصر توسعه 
 انسانی

منابع 
 یرقتصاد−رجتماعی

های ربارز  رازش
  جاد

های مدنی  آزردی
   سیاسی

تأثیرات توسعه 

 انسانی

رفزریش رمکانات 
رفارد باری عمل 
 مطابق رنتخاو

رفزریش تقدم 
رفارد ب، عمل 
 مطابق رنتخاو

رفزریش رختیاارت 
رفارد باری عمل 
 مطابق رنتخاو

موضوع 
 زیربنایی

 گستاش رنتخاو رنسانی )جامع، رنسان گارتا(

 
ی نهادهـای حقـوق ویـک تئور  یـحما  ،ینظر  یا گریدی رو

 تنـوعی جهـانیۀ اعالم واسط ب  ادعا  یای نیع تحق  ازی ایملل یب
ــ ــ ی فرهنگ ــو.ک: ن) اس ــثال  (. 1390 ،یلکت ــاد م ــا( 4ۀ )م   ی

 در و برده نامی فرهنگ تنوع ضمان  عنوانب  بشر حقو  از  ،یاعالم
 :دیگویمی فرهنگ حقو  فیتعر

 انسانی، حقو  از ناپذیرتفکیک بخشی مثابۀب  فرهنگی حقو 
 مستلزم خال ، تنوع شکوفایی. یکدیگرند ب  وابست  و جهانی امری

 اعالمیـ ( 27) مـادۀ در کـ  اسـ  فرهنگـی حقـو  کامل اجرای
 حقــو  ایمللــیبــی  میثــا ( 15) و( 13) مــواد در و بشــر حقــو 

 جهـانی اعالمیـ ) انـدشده تعریف فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 (.1390 یونسکو، فرهنگی تنوع

 
 ریانقالب کب هی. نظر3

 و اجتمـاعی هـایانقـال  از مملـو جهـان گذشـت  قرن دو تاریخ
 هایانقال  آنها از معدودی تعداد میان، ای  در اما اس ؛ سیاسی

 هایانقال  با اساسی هایتفاوت تنهان  ک  بودند فردیمنحصرب 
 پـس هایانقال  برای سرمشقی و وایگ بلک  داشتند، خود از پی 

 درباره را کبیر انقال  عنوان توانمی جه ، ای  از و شدند خود از
 ریسـا از کبیـر هـای انقال  تمـایز وجـ  نخسـتی . بـرد کارب  آنها

 دیگـر قبـال در آنها اثرگذاری و اثرپذیری میزان و سطح ها،انقال 
 ک  تأثری ویر . تأثاس  اجتماعی−سیاسیی هاجنب  و هاانقال 

 اقتصادی، مختلفی هاعرص  و نشده متوقف سطح همی  در تنها
 ،1392 پـور،حسـی ) سـازدمـی متـأثر را معرفتی حتی و فرهنگی

ــر(. 177ص ــ  ب ــاس، ای ــا اس ــامــدت ت ــاانقــال  تمــامی ه  و ه
 کبیـری هاانقال تأثیر  تح  جهان سیاسی−اجتماعیی هاجنب 
. بودند انقال  دو ای ی ایگو و مدل از تلفیقی یای شورو و فرانس 

 ییجا تا شد؛ یدگرگون دچار رانیا یاسالم انقال  ظهور با روند  یا
 از نقطـ  چیهـ در ران،یـا در یاسـالم ریـکب انقال  وقوع از بعد» ک 

 نمونـ   یـپا بـر ییهـاانقـال  و هـاجنب  یریگشکل شاهد جهان،
 (.57ص ،1391 ان،یکچو) «میانبوده یشورو و فرانس  یهاانقال 
 انقـال  سـ  زمـره در را ایـران اسالمی انقال  اگر ش ،ینت در

 فرهنگـی و اجتمـاعی تحـولت انتظـار آوریم، نظر در بشری کبیر
 تـا ک  بالخص. س ین ذه  از دور انقال  ای  از برآمده و خاص

 و سیاسی عرص  در دی  حاکمی  مسئل  اسالمی، انقال  از پی 
 رؤیـایی بـ  بیستم قرن در آن هم دنیا و دی  میان جمع برای تال 

 (. 103ص  ،یشیپ) ماندمی واقعی غیر
 کبیـر انقالبـات در فرهنـگ جایگـاه موضـوع  ک نشاس یا از
 فهـم ارتقـا  هـایراه از یکـی ترتی ، بدی . ابدییم  یاهم بشری

 فرهنگ جایگاه مقایس  زندگی، سبک مسئل  درباره انگذار سیاس 
 .  اس  بشری کبیر انقالبات در

 از پـس فرانس  انقالبی پیشا اشرافی نظام میراث مثال،عنوان  ب 
 انقـال  از پـی  کـ  طـور همـان یعنـی یافـ ؛ تداوم نیز انقال 
 و اشـراف درباریـان، ذائق  و سلیق  با مطاب  هنر و فرهنگ فرانس ،
 شـد،مـی منـدبهره سلطنتی نظام هایحمای  از و بود بال طبقات

 و عظمـ  نمـای  خـدم  در هنـر و رهنـگف نیز انقال  از پس
 جمهـوری نظـام حمایـ  تحـ  و گرف  قرار جدید فرانس  شکوه

 (. 1388 ایوبی،: ک.ن) گردید واقع
 رویکردهای با متناس  اما شوروی انقال  در فرهنگ جایگاه

 دیگـر ب . یاف  روبنایی نقشی جه ، ای  از و شد طراحی مارکس
 سازندگی و اقتصاد با سب ن در شوروی انقال  در فرهنگ سخ ،
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 یکـی فرهنگی ماندگیعق  ترتی ، بدی . داش  فرعی جایگاهی
 صـف نمـادی ، طـور  ب ک  بود اکتبر انقال  شکس  هایزمین  از

 تصویرسـازی دسـتمای  را دونایـدمک شع  برابر در مردم کشیدن
 بـ  و داده قـرار شـوروی جامع  شکنندگی و ضعف از غر  بلوک
 .دکر مخابره جهان

 داشـ  کلیدی جایگاهی آمریکا انقال  در فرهنگ مقابل، در
 را فرهنـگ ایـ  بـر حـاکم روح گرایی زندگی ومحوریخالقی  و

 انقـال  گیری شـکل بـدو در تنهـان  ک  ایمسئل  داد؛می تشکیل
 تحلیــل» در مفصــال   و آمـدمــی واردیتــازه هـر چشــمبــ  آمریکـا

 اسـ ، شـده منعکس( 1383 دوتوکویل،) «آمریکا در دموکراسی
 آمریکا دوم، جهانی جنگ از پس هایسال در تا گردید سب  بلک 

 انیمیشــ ، و ســینما صــنع  جملــ  از فرهنگــی صــنایع همــ  در
 ای،رایانـ  هایبازی غذا، پوشاک، شهربازی، و سرگرمی موسیقی،

ک بلـو غلبـ  و کنـد حفظ را خود پیشتازی... و بدن زیبایی صنع 
 .سازد ممک  را یشرق رقی  بر غر 

 ظرفیـ  از اسـالمی انقـال  در فرهنـگ اگرچ  ترتی ، بدی 
 منصـ  بـ  رای شگرفی رفتار تحولت اس ، برخوردار لزم نظری
 بـازاری−دویتـی و زیربنـا−روبنـا هایدوگان  درگیر و رسانده ظهور
 را فرهنـگ مارکسیسـتی، رویکـرد بـرخالف ایقاعـدهعلی و نیس 
 مشـروع ارضـا  در تعویـ  عمـل، در اامـ کنـد؛نمی اقتصاد فدای

 فرهنــگ شــکوفایی مــانع گرســنگی، و جنســی هــایغریــزه
 (.1389 فیاض،) شودمی ایرانی−اسالمی

 
 قیتحق روش

 آمـاری جامع . باشدمی 1ثانوی  تحلیل پژوه ، ای  مطایع  رو 
 در موجـود کارشناسـی هـایگـزار  و مقـالت هم  تحلیل، ای 

 دی.آی.ِاس نــورمگز، انســانی،علــوم جــامع پرتــال: هــایســای 
 مشلـس هـایپـژوه  مرکز و( دانشگاهیجهادِ  علمیاطالعات)

 ایگـوی و ایرانـی−اسـالمی زندگی سبک رامونیپ اسالمی شورای
 داشـ  توج  باید همچنی ،. بود خواهد پیشرف  ایرانی−اسالمی

 نشــان فرهنگــی انقــال  عــاییشــورای  مصــوبات بــر مــروری کــ 
 اسـ  نداشـت  زنـدگی سبک موضوع با ایب مصو شورا ای  دهدمی

                                                           

1. Secondary Analysis. 

 انقـال  عـایی شـورای رسانیاطالع پایگاه مصوبات بخ : ک.ن)
 سیاسـ  اصـول: شـامل شـورا ایـ  مـرتبط مصوبات و (فرهنگی
 فرهنگ گستر  راهبردهای ،(20/5/1371 مورخ) کشور فرهنگی
 کشــور فرهنگــی مهندســی نقشــ  و( 4/5/1384 مــورخ) عفــاف

کید از قبل ب  ک  اس  بوده (15/12/1391 مورخ)  معظـم مقـام تأ
 .گرددبازمی زندگی سبک مقوی  بر رهبری
 منـابع موضـوعی و کّمـی گسـتردگی دییـل بـ  دیگر، سوی از

 از شـده اسـتخراج مقالت ب  را بررسی مورد منابع شده، شناسایی
 دیگـر، عبـارت ب . ایمکرده محدودی رهبر معظم مقامی هادگاهید

 رهبـر دیـدگاه دربـاره کـ  شـودمـی آثاری شامل حقی ت ای  منابع
 قای  در و درآمده نگار  ب  نظر مورد موضوعات پیرامون انقال 
 ایـ  از و انـدیافتـ  انتشـار پژوهشـی و علمی گزارشات و مقالت

 قرار مقای  ای  کار دستور در ی معظم بیانات مستقیم مطایع  جه 
 گیـرینمونـ  رو  از استفاده با تحقی ، نمونۀ انتخا  برای. ندارد

 معتبـر کارشناسـی هـایگـزار  و مقالت 2هدفمند، غیرتصادفی
 رو  ایـ  در واقـع، در». انـدشـده انتخا  هاداده استخراج برای

 بــ  طــور عمــدی آمــاری، جامعــۀ میــان از محقــ  گیــری،نمونــ 
 بیشـتری  پـژوه  هـدف بـا کـ  کنـدمـی انتخـا  را هایینمون 

 باید(. 264ص ،1381 اران،کهم و فرانکفورد) «دارند را سازگاری
 در شـده منتشر یهاگزار  و مقالت یبررس رغمب  ک  داش  توج 

 لیـتحل و  یـتشز مقـالت، از آمـده دس ب  اطالعات مطایع ،  یا
 و  یتلف منتخ ، مقالت از حاصل یهاداده بلک  شوند،ینم یآمار
 شـودیمـ استفاده  یحقت یاصل هدف ب  لین یبرا آنها از و ص،یتلخ

 (.151ص ،1393 اران،کهم و یتوسک ارمحّمدی)

 
 یفرهنگ استیس وی زندگک سب دربارهی نظر داتیتمه

 ی در آستانه گام دوم انقالبرانجامعه ای یسبک زندگ .1

شـده  اشـاره انقـال  دوم گام بیانی  فراز آخری  در زندگی ب  سبک
 سـخناِن  بلکـ  نیامـده، نمیاب   آن از سخنی بیانی  در عمال   و اس 
 گـزار . اسـ شـده  موکـول دیگـری فرص ب   بارهدر ای  بیشتر
 هـایدلیـ » عنوان بای اسالم شورای مشلس هایپژوه  مرکز

 از «اسـالمی انقـال  دوم گـام بیانیـ گذاری  سیاس  و حکمرانی
                                                           

2. Purposeful Non-Random Sampling. 
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 دوم گـام  یـانیب در مسـکوت نقطـ » مثابـ بـ  زندگی سبک مسئل 
 بنـدیصـورت نـوعی را ورکمذ بیانی  چنانچ . بردیم نام «انقال 
 عنـوانب ) علم: شویممی مواج  کلیدی عنصر س  با نماییم مشدد
 متزیـزل عامـل عنوانب ) اقتصاد ،(دوم و اولی هاگام محرک موتور

 گـام انیـپا دری امکنا عرص  عنوانب ) زندگی سبک و( اول گام در
  :چهارچو  ای  در(. انقال  اول

 سـ  عنـوانبـ  را زنـدگیک سـب و اقتصاد علم، مثلث چنانچ 
 نگـریبخشـی نوعی درگیر آوریم؛ نظر در دیگرکی ازک منف مؤیف 
 ای  با مواجه  سهوی  سب  نگریبخشی نوع ای  اگرچ . ایمشده

 ناصحیح امال  ک قلمروی تحدید چنی  درعمل اما شود؛می گان س 
 دوم گام منویات یگیریپ برای تال  هرگون  در نتیش ،]...[  .اس 

 تأثیرگـذاری چگـونگی و هـاانیسـمکم بـ  توجـ  مسـتلزم انقال 
ک سب مقوی  بر شورک اقتصادی و علمی پیشی  هایگذاریسیاس 

 (.20ص ،1398 فراهانی،نوده) اس  زندگی
 دری زنـدگک سـب و اقتصـاد علم، کلیدی عنصر س ی وستگیپ
 تحـولتی بررس رد  ی کموضوع اس ؛ توج  مورد زین  یانیب خود

 :ردیگینم قرار توج  مورد چندانی رانیا جامع ی زندگک سب
 خـود بـرای توانسـ  کـ  بود خود دان  برک  ب  غر  دنیای

 وجــود بــا و کنــد فــراهم ســای دویســ  قــدرت و نفــوذ و ثــروت
 زندگی سبک تحمیل با اعتقادی، و اخالقی های بنیان در تهیدستی

 و سیاسـ  اختیـار علـم، اروانکـ از مانـدهعقـ  جوامع ب  غربی
 .گیرد دس ب  را آنها اقتصاد
 در  یـتوف .1: اسـ  برداشـ  قابل ش ینت س ی اگزاره  یچن از

 سـبک لیـتحم سـب  قـدرت و نفـوذ ثـروت، سپس و علم س ک
ی زنـدگک سـب .2 اسـ ؛ شـده مـا رینظی جوامع ب  غربی زندگی

 مکحـای اسـیس وی اقتصـاد ،یعلمـی ادهـایبن در ش یر مای نونک
 ســپس و علــم ســ ک غربــی، زنــدگی ســبک از گــذر راه .3 دارد؛

 .  اس  قدرت و نفوذ ثروت،
ی چنـدان سـخ  انقـال ، دوم گـام  یانیب اگرچ   ،یترت هر ب 

 معظـم مقـامی هـادگاهیـد اما ند؛کینم انیبی زندگک سب رامونیپ
 دسـترس در ی معظم گذشت ی هاسال اناتیب در بارهدر ای  ی رهبر

 .اس 

 

 اناتیب در شرفتو الگوی پی یسبک زندگ تیشناخت موقع .2

 انقالب رهبر

 بیانـات عمـده کـ  دهـدمـی نشان انقال  رهبر بیانات بر مروری
 اسـ  مربوط بعدب  1391 هایسال ب  زندگی سبک درباره ایشان

 مفهـوم ذیل  ،یشیپ هایسال در ی معظم شاتیفرما بعضا   اگرچ  و
 معنـایبـ   فرهنـگ ب  عمدتا   اما ند؛اشده بندیطبق  زندگی سبک

 1.اندبوده ناظر روزمره زندگی غیرانتخابی هایمؤیف  و اعم
 مفهـوم وشـدکیمـ  کـ گرفتـ صورت تحقیقات ازیکی  جینتا
 رای رهبـر معظـم مقـام دگاهیـد ازی رانـیا−یاسـالمی زندگ سبک

 .شودیم مالحظ ( 2) جدول در ند،ک استخراج
 

                                                           

 فیش 97از « سبک زندگی»تاریخی تبیین کلیدواژه -. ن.ک: نمودار عددی1
(http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2633) 
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(61، ص1394سبک زندگی از دیدگاه رهبر انقالب )بنائیان و همکاران،  . محورهای اصلی2جدول

 یزندگپیرامون سبک  یرهبر دیدگاه مقام معظم  یاصل یمحورها ردیف
 افتاا با اهیس 21 کسب   کاا  مسئل، 11 مسئل، خانارده 1
 افتاا با ماهاس 22 افتاا دا محل کاا 12 رزد رج کسب 2
 افتاا با پلیس 23 شگاهافتاا دا درن 13 ناع مسکن 3
 افتاا با مأماا د ل  24 افتاا دا مداس، 14 ناع لباس 4
 سفاها 25 افتاا دا فعالی  سیاسی 15 رلگای مصاف 5
 نظاف    طراات 26 افتاا دا  ازش 16 کخاار ناع  6
 افتاا با د س  27 ری ک، دا رختیاا رس  افتاا دا اسان، 17 ناع آشپزی 7
 افتاا با دشمن 28 ا با پدا   ماداافتا 18 تفایحات 8
 افتاا با بیگان، 29 افتاا با همسا 19 خط  مسئل، 9

 فاهنگ کاا جمعی 30 افتاا با فازند 20 زبان  مسئل، 10

 
 ایـ یارتبـ  یبنـد یاویو ینوع فقدان فو ، جدول ت کن  یترمهم

 سـب   کـ اسـ  یزندگک سب یاصل یمحورها درباره یعلّ  سمیانکم
 فراتر فیتوص سطح از مقای   یا در یزندگک سب مسئل  تنهان  شودیم

 .شود یمنتف یزندگک سب یگذار اس یس ب  ورود هرگون   کبل نرود،
 دری اسـالمی زنـدگ سبک» میترس منظورب   ی کگرید مطایع 

 ریزی هامؤیف  بر گرفت  صورت «یرهبر معظم مقام شده  ییتب اف 
 :اس  استوار
 ،یاسـالمی زنـدگک سـب مفهـوم و معنـا  یـیتبی برا تال  −

 بـا نسـب  دری رانـیا جامعـ ی نـونی کزنـدگک سـبی شناس یآس
 وی زندگک سب بر مانیا گاهیجا و نق ی بررس ،یاسالمی هاآموزه
 ی.رانیا−یاسالم تمدن
 ،یاماهوارهی هابرنام  شامل ها،رسان ی رگذاریتأث و  یاهم −

 انـواع تـوانیمـ امروزه  ک ؛یزندگک سب بر هاش یمیان و هاارتونک
 وی اانـ یرای هـایبـاز اقسـام ،یاجتمـاعی هارسانامیپ و ها کشب

 .افزود آن ب  زین را... و  یآنال

ی غربی شورهاک  ی کامقوی  عنوانب ی زندگک سب بر دکیتأ −
ی اریهوشـ و انـدردهی کـگـذار یسـرما آنی رو بـر گسترده طورب 

ی زنـدگک سـب بـا مقابلـ  تضـرور و دشـم  نـرم جنگ ب  نسب 
 .ندکیم طل  رایی ایکآمر

 ازی رانیا جامع ی نونی کزندگک سب اصالحی برا ارکراه ارائ  −
 تمام ازی ریگبهره ضم ی )اسالمی زندگک سبی ایگو عرض   یطر

 دانشـگاه، و حـوزه دیاسـات شـمندان،یاند شـامل شوری کاستعدادها
 مثابـ ب ( هاروزنام  و ویراد ون،یزیتلو رینظی جمع ارتباطی هارسان 

 . کمم وی عمل راه تنها

 جه  بلندمدت و مدتانیم مدت،وتاهک راهبرد س  شنهادیپ −
 و بـوده هـم طول در راهبردها  یا  ی کاسالمی زندگک سب  یتدو
در  تـا گـرددیمـ برطـرف آن  یـمعا و شـده ترپخت  مرحل  هر در
 بـ  ارائـ  بـلقا و شـمولجهانی اسالمی زندگک سبیک  ب   ینها

 (.725ص ،1392 اران،کهم و نوروزیوییآقا) شود منشر انیجهان

  یـعامل و ارادهی نـوع بـر زیـن مقایـ   یا  ک شودیم مالحظ 
 اسـ  معتقـد و دارد دکیـتأی زنـدگک سـبی ریگلکش دری رونیب

 جامعـ  خـودی ارسـان یـک نویوژکتی ابزارها از استفاده با دشم 
  یـا بـا مقابل  راه تنها و داده قرار  یسهمگ حمالت آماج رای رانیا

 مقایـ   یـا. اسـ ی رانـیا−یاسـالمی زندگک سب  یتدو تهاجم،
 تال  .1 اهد؛کیفروم انیجر دو ب  رای زندگک سبی ماجراۀ عمد

 و  ؛یهـارسـان  ل یوسـبـ ی غربی زندگک سب جیتروی برا دشم 
 ل یوسـبـ  آن اشـاع  وی اسـالمی زنـدگک سب  یتدو ضرورت .2

  کـ اس  آن برداش   یا درباره توج قابِل  ت کنی. خودی هان رسا
 و دانست ی شیترو−یغیتبل وی ذهنی امور را مؤثر انیجر دو قضا از

گاه  مثابـ ب −مردم رفتار دهندهلکش را( صاد  و اذ ک از اعمی )آ
 مقـالت و مقایـ   یـا گـر،ید عبـارت بـ . شماردیبرم −مخاط 

گاه مشاب ،  رفتـاری دهـجهـ  عامـل  یتـرمهم را اطالعات وی آ
 .دانندیمی انسان

 زنـدگی سـبک هایمؤیف یی شناسا درصدد  ی کگرید مطایع 
 هایمؤیف  نخس ، مرحل  در برآمده رهبری معظم مقام دیدگاه در

 پـنج در را یـ معظـم دیـدگاه از اسالمی زندگی سبک در گذارتأثیر
 و اجتماعی اتخلقی خانواده، فردی، خلقیات اندیش ، و فکر حوزۀ

 و دهایـبا انیـب بـ  دوم مرحلـ  در و ردهکـ بنـدیدست  و کارکس 
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 مقای   یای هاافت ی خالص . پردازدیم هاحوزه ازیک هر ی دهاینبا
 .اس آمده ( 3) جدول در

 
 مؤلفه تأثیرگذار در سبک زندگی اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری حوزه

فکا   

 رندیش،

گهاهی  ضها ات ضا ات تاسیم هدف    ریمان ب، آن  لز م کسب علهم   آ
پاهیههز رز تقلیههد  لههز م تاجهه، بهه، نمادهههای دینههی  ضهها ات رلتفههات بهه، 

های فاهنگی   تهاایخی )معمهاای رسهالمی  زبهان فااسهی  تهاای   رازش
 ملی(  لز م رلگاگیای رز رهل بی .

خلقیات 

 فادی

ا جامعه،  ههای حهاکم به بینی   رازش هماهنگی لباس   پاشش با جرهان
اعای  رصال تغذیۀ رسالمی دا خاارک   آشپزی  تاج، ب، ر قات فارغه  
جارنان رز جمل، سفا   تفایحات سالم   متناسب با گا ه سهنی   پاهیهز رز 

های شخصههی    حههارم خههدر  رصههالح رلگههای مصههاف   د ای رز رسههارف
 عمامی.

یهه  خههانارده دا رزد رج برنگههام   سههاده   آسههان  حفهه  جایگههاه زن   ر لا خانارده
 ا ربط خاناردگی  تاج، ب، فازندآ ای   رفزریش جمعی .

خلقیات 
 رجتماعی

باقارای رنضباط رجتماعی دا هم، رماا رز جمل، ارنندگی   حقاق همسای، 
مههدرای   تأکیههد بهها ریههن کهه، حتههی قههانان بههد  رز  نشههینی  قانان   آپااتمان

 قانانی برتا رس . بی

کسب   
 کاا

ههای  مین، تالید رقتصادی  خهدمات رجتمهاعی  فعالی  جدرن کاای دا ز
 ردرای  ...  گستاش ا حی، کاا جمعی با هدف تعمیق تعا ن   همکاای.

انقالب  رهبر دیدگاه از اسالمی زندگیک سب در تأثیرگذار هایمؤلفه. 3جدول

 پنجگانه هایحوزهبراساس 

 (28ص ،1394اران، کهم و امینی)

 

 و یملـ  یـهو بحـث انیم یفیفخ خلط مقای   یا در اگرچ 
  یـیتع مباحـث، بـر غایـ  روح امـا داده، رخ یزنـدگ کسب
 مختلـف یهاحوزه در مسئولن و مردم یبرا دهاینبا و دهایبا

 ایرانـی−اسالمی ایگوی درباره  یمابک  ،یوضع  یا 1.اس 
 انشـام یهـاپژوه  از یکی مطاب . اس  برقرار زین پیشرف 

و علـم شـ ،یاند و رکـف ۀعرص ارچه در ایگو  یا میترس شده 
 و یاسـالم یمحتـوا دو بـا  ،یـمعنو ایبت  و یزندگ ،یفناور

 و یرچیحصـ) اسـ   یـول یعظمـا مقـام خواست  ،یرانیا
  (.78ص ،1390 اران،کهم

 
 

 
                                                           

گیهیی بخیهی از . تنها بخش این مقاله  که  دربهاره نگهونگی و کیشیه   ه  1
طور خاص مسئولی  ح ومه  وضعی  کنونی سبک زندگی جامع  اییانی و ب 

ت این عیص  ن اتی را مطیح کیده، مباحث میبهو  به  فیزنهدیوری و در تحول 
مهای ( که  در بخهش26، ص1394افزایش جمعی  اس  )امینه  و مم هاران، 

 گیدیم.بعدی ب  ین بازمی

 
ایرانی پیشرفت −. محتوا و نسبت اجزای مختلف الگوی اسالمی2نمودار

 (77)پیشین، ص

 شرف ،یپ رانییا اسالمی یگوای»: میخوانیم یگرید پژوه  در
( خانواده و علم  ،یعقالن  ،یمعنو) اربع  النک  یلک ب  یکمت

 معــاد، د،یــتوح) گانــ ُنــ  ییمحتــوا یهــاســنش  در  کــ اســ ،
 ،یآزاد وم ،کح عدای ، انسان، آخرت، و ایدن یریناپذکیکتف

  (.28ص ،1394 اران،کهم و بدرا) «شود می ارائ ( اقتصاد و زن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
گانه در الگو های محتوایی ُنه. رابطه کلیت کالن اربعه و سنجه3نمودار

 (27)پیشین، ص

                                                            



     1401 و تابستان بهار /27ش/ 14س/ جتماعیا علوم و اسالم  132

 

ی رانـیا−یاسـالمی ایگـو ضـرورت  ییتب در ،یبعد مقای  در
 :اس  آمده شرف یپ

 ۀدربـار یرهبـر معظـم مقـام گفتمان و نظرات انات،یب لیتحل
 یناکارآمـد کـ  دارد آن از  یحکا شرف یپ یرانیا یاسالم یایگو

 یماد و ینیردیغ  یماه ،یُبعد تک مفهوم) توسع  یغرب یایگوها
 و یبـوم فیـتعر ارائـ  ،(یویـدن یهـاآرمـان و اهداف  یهمچن و

 و ایگوهــا از چــرا و چــون یبــ  یــتبع عــدم) شــرف یپ از مســتقل
 تحقـ  یهاوهیش و ینظر یمبان استخراج توسع ، یغرب یها ینظر

 یدسـتاوردها و هـاشربـ ت یسـازیبـوم ،یاسـالم منـابع از ایگو
 یهـایژگـیو بـا متناسـ  یطراح و ملل ریسا یایگوها و ها ینظر

 و هـاشاخصـ  بـر یمبتن ییایگو  ییتب و( رانیا یخیتار و یفرهنگ
 و ایدن کیتفک عدم مسئل  معاد، مسئل  مبدأ، مسئل ) یاسالم ارکان

 حکومـ ، مسـئل  انسـان، بـ  اسـالم نگاه و انسان مسئل  آخرت،
 هستند یعوامل جمل  از( اقتصاد ب  یرمادیغ نگاه و عدای  مسئل 

 حضـرت منظـر از را شـرف یپ یرانـیا یاسـالم یایگو  یتدو ک 
 (.9ص ،1397 بهم ،) اندکرده یضرور یاخامن  ایل  یآ

 :اس ی مدعی گرید  یتحق سرانشام
 فرهنـگ،»: از جملـ  عواملی ای،خامن  امام حضرت منظر از

 کـارِ  هوی ، احیای خدا، ب  ایمان و دینی انگیز  عزت، احساس
اعتمـاد بـ   ملـی، عزم تحول، علمی، رشد فکرها، آزادی چایشی،

،مبارزه آینده، ب  نسب  مسئویی  احساس نفس تعریـف فسـاد، با 
 نشــدن، غــر  پیشــرف  مرعــو  آینــده، تصویرســازی و دیــدگاه
 از «درونـی اسـتحکام و انسـشام مسـتعد، انسـانی نیروی امنی ،

 معنـوی، اعـتالی» و شوندمی محسو  پیشرف  اصلی هاییف مؤ
 همزیســتی مــردم، رفــاه دشــمنان، و بیگانگــان نفــوذ از ممانعــ 
 تحـول، مـردم، امنی  عدای ، برقراری اخال ، اعتالی مهربانان ،

 همچنـی ،. هسـتند پیشـرف  پیامـدهای و نتـایج از «علمی رشد
 علمـی، رشـد»: قبیـل از هـاییشـاخص دارای مطلـو  پیشرف 
 و دنیـا تعـادل عـدای ، همـراه پیشـرف  اسالم، سای  در پیشرف 

 (.140ص ،1396 اران،کهم و کشتکار) اس  «آخرت
 سـو یـک ازی رهبر معظم مقام ش یاند در  ک شودیم مالحظ 

 گر،یدی سو از و اس  تمدنیک  جوهره وی خروج ،یزندگک سب
 در اقتصـاد و علـم نسـب  معـرف سـ یبایم  ک شرف یپی ایگو

ی زنـدگک سـب جانـ  ب   کحر ریمس باشد، جامع ی آت تحولت
 .آوردیم دیپد را متناس 

 
  منددغدغه یروهاین شهیدر اند یادراک از سبک زندگ یابیارز .3

 هادگاهید ریتفس و حیتوضی راستا در  ک ورکمذ مقالت بر مروری
 ند،ادرآمده ریتحر رشت ب   رهبری معظم مقامی ها دغدغ  پیشبرد و

 :اس  ریز موارد دهندهنشان

 
 :مطالعهی شناختروش ابعاد .1

 ی.زندگک سب موضوع ب  دامن په  ی ردیکرو دنیبرگز −

ک سب  یوضع دو هر درباره ف؛یتوص سطح ب  ردنک بسنده −
 .مطلو  و موجودی زندگ

 ی. علّ  سمیانکم ای یارتب ی بند یاویوی نوع فقدان −

 
 :موجود وضعی شناختبیآس ابعاد .2

 بـ ی دهـلکشـ دری رونـیب  یـعامل و ارادهی نوع بر زکتمر −
 ی.نونی کزندگک سب

ــت  − ــازبرجس ــ ی س ــم  نق ــا و دش ــک نویوژکتی ابزاره ی
 ی.ارسان 

 وی اطالعـیبـ بـ ی زندگک سب نامطبوع عناصر دادن نسب  −
گاه  ی.ناآ

 
 :گرفتهصورت  مطالعات در گذارانه استیس منطق ابعاد .3

گـ بـر دکیتأ −  عامـل  یتـرمهـم عنـوانبـ  اطالعـات وی اهآ
 ی. انسان رفتاری دهجه 

 بـا مواجهـ  در افشـاگران  وی انتقـاد ردیکرو انتخا  بعضا   −
 ی.غربی زندگک سب نامطبوع عناصر

 ل یوسـبـ  آن اشاع  وی اسالمی زندگک سب  یتدو ضرورت −
 ی.خودی هارسان 

  یـیعت بـ ی اسـالمی زنـدگک سـب  یتدو فیتخف ب   یگرا −
 .مختلفی هاحوزه در دهاینبا و دهایبا

 نظـری، رویکـرد نـوعی بـر نـاظر مقالت ای  اغل   ،یبنابرا
گاهی ،(واقعی بسترهای ب  توج بی) گراذه   و ترویشـی) بخـ آ
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 ،(عمـومی هنشارهـای اصالح درصدد) نگرکل ،(شبه  رفع ندرتا  
( ارگراسـاخت نـ ) محـور یـعامل تـا  ینها و( گراجمع ن ) فردمحور

 کمتـر گرفتـ صـورت  هایوش ک عمده دیگر، ب  عبارت. اندبوده
ــاره ــترهای درب ــادی بس ــاعی−اقتص ــ  اجتم ــا  ک ــراد انتخ  را اف

 معتقدنـد بلکـ  انـد،گفتـ  سـخ  کنـدمی محدود وبخشیجه 
 ایبتـ  و درسـ  رفتـار شـناخ  برای هاییچهارچو  ارائ  صرف
گاهی  ن کـ تواندمی غلط یرفتارها زمین  در مخاطبان ب  بخشیآ

 هـای تال  ثـرکا همچنـی ،. ندک تحول و تغییر دستخو  را افراد
 کار بـ  اجتمـاعی هنشارهـای اصـالح بـرای را خـود اهتمـام فو 
 چنانچـ  مقابـل، در و هسـتند ملـی اهداف دارای ک  چرا برند،می

ــری را گروهــی هنشارهــای ایشــاد ــد،ک پیگی ــ  نن ــ  ب ــی گرافرق  وی
 رندیگیم قرار انتقاد و تحقیر طع ، مورد و دهش متهمی سازیلونک
 (.1398 مظاهری،.ک: ن)

گـاهی مـوازاتب  ک  اس  حایی در ای   آنچـ  اطالعـات، و آ
 گـرا،عـی  عملـی، هایروی  برد می پی  ب  را زندگی سبک مسئل 

 شـودمـی واقـع مغفـول غایبـا   آنچـ  و هستند جز نگر و گرتسهیل
 چهـارچو ، ای  در. ساختارگراس  و محوراجتماع  رویکردهای

 و اجرایـی هـایشـاخص ارائـ  از ناتوانی عمل، و نظر میان فاصل 
ی بـرا کشـور مسـئولنی هـا یتوج تری مهم دس  ای  از دلیلی

. دهـدیم لکیتش را ایرانی−اسالمی زندگی سبک ایده فروگذاشت 
 اول روزهـای همـان از بلک  نیس ، جدیدی نکت  مسئل ، ای  ایبت 

 هـایبرنامـ  در قضا از و داشت  جریان معضل ای  امروز تا نقال ا
. یافت  اسـ  بازتا  اسالمی جمهوری اجتماعی−اقتصادی توسع 

 جمهوری توسع  پنچم تا اول هایبرنام  طی ک حایی در بنابرای ،
 هـایبرنامـ  درصـد 100 و 77 ،75 ،74 ترتیـ ب  ایران اسالمی

بـ  اند، داشـت  تعلـ ( اثبـاتی ادایمپـار) کّمـی رویکرد ب  اقتصادی
 بـ  فرهنگـی هـایبرنامـ  درصد 100و  86، 71 ،40، 38 ترتی 

 انـدداشـت  گرای ( انتقادی و تفسیری هایپارادایم) کیفی رویکرد
 معنـایبـ  سخ ، ای  ایبت (. 297ص ،1390 اران،کهم و ایمان)

 امـور سـاخت  پـذیرکمیـ  بـرای کشـور ریزیبرنام  نظام تشوی 
 از غفلـ  بـ  نسـب  هشـدار اصـلی، هدف بلک  نیس ، فرهنگی

 ایـ  اهمیـ . اسـ  افراد زندگی سبک بر مادی و عینی امورتأثیر 
 پـس هـایسال طی هرگز بدانیم ک  شودمی آشکارتر زمانی مسئل 

 بودجـ  از فرهنگـی اعتبـارات سـهم اسـالمی، انقال  پیروزی از
ــی  دویــ  عمــومی ــک از ب ــوده درصــد ی  و رحــامیا) اســ نب

ــا(. 1393 اران،کــهم ــ ، وجــود ب  از تــوجهیقابــل تشربیــات ای
 ایرانی جامع  زندگی سبک بر اسالمی جمهوری مستقیم اثرگذاری

 سـبکگذاری  سیاسـ  عرصـ  بهتر فهم ب  تواندمی ک  دارد وجود
 .نشامدیب زندگی
 

 بر می اسالمی در اثرگذاری مستقیجمهور اتمروری بر تجربی .4

 ک زندگیسب

ک سـب بر میمستقی اثرگذار دری اسالمی جمهور تشرب   یترمهم
. کـرد قلمـداد « یجمع و خانواده میتنظ» برنام  توانمی رای زندگ

 :از اند عبارت برنام  ای   یتوف وجوه تری برجست 
 ایترجمـ  نظـری محتـوای وجـود بیرونی: معرفتی وجاهت −

 وی آموزشـ یهاکتا  نگار  ب  ک ) برنام  ای  علمی توجی  برای
 ؛(دیانشام دانشگاهی اجباری درسی واحد گنشاندن

 ایـ  محتـوای همخـوانی :بیرونای هنجاار −ارزشی تطابق −
 یافت ؛توسع  کشورهای در مسلط فرهنگ با برنام 

 در همـاهنگی وجـود :ترویجای−تبلیغای ا رساانه حمایت −
 خارجی؛ حتی و داخلی ایرسان  مختلف هایجریان

 و مـادی مثبـ  مداخلـ  :بیرونای معناو  و ماد  پشتیبانی −
 بــ ی جــوایز اعطــای ســب  کــ ) ایمللــیبــی  نهادهــای معنــوی

 بـ  خارجی مایی هایمساعدت و حوزه ای  ایرانی اندرکاراندس 
 ؛(شد دوی 

 بـ  دسترسی :نظارت و مصرف برا  کاالیی ملزومات تأمین −
 یـوازم دمانن) نندهکمصرفی برا لزم مادی تشهیزات اقسام و انواع

 و سـنش ی ابزارهـا و هادستگاه مانند) نندهکنظارت و( پیشگیری
 تویید؛ و واردات طری  ازی( باردار نترلک

 عـدم :ا رساانه−تبلیغی و ارزشی−هنجار  معارض فقدان −
ــان وجــود ــد هــایجری ــوردار اجتمــاعی مخــایف قدرتمن  از برخ
 هوادار؛ جمعی  و رسان  مایی، منابع مانند هاییحداقل

 احکاا  و مصالتت طار  وسیلهبه بیرونی استدالل پذیرش −
 تنبیهـی مقـررات برقـراری ک  امری :حکومت توسط اسال  ثانویه
 بیمـ  دریاف  از بعدب   سوم فرزندان محرومی  نظیر خاطیان برای

 داش ؛ دنبالب  را یدرمان
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 :مجاار  نهاااد تعیااین و گذار  سیاساات ساااختار ایجاااد −
 پـروژهی لـک  یهدا وی دستگاه  یبی گهماهنی برا  ی کموضوع

 .داش  ضرورت بهداش  وزارتی راهبر با  یجمع میتنظ

 شـبردیپ در ایمللـیبی  رکوردی ثب  سب  ک  گفت  پی  وجوه
ــجمع میتنظــ برنامــ  ــران  ی ــای( Larsen, 2003) شــد ای  گوی
 سـبکگذاری  سیاس  کیفی  و سطح بر گذارتأثیر عام هایویژگی
 پـروژه یـک کـ  هنگـامی بنـابرای ،. اسـ   مشاب موارد در زندگی
 معرفتـی، وجاهـ  نظیـر هـاییمؤیفـ  از زنـدگی سـبک با مرتبط

 ای،رسـان  ترویشـی−تبلیغـی حمای  هنشاری،−ارزشی پذیر 
 نهاد  ییتع و گذار اس یس ساختار شادیا معنوی، و مادی پشتیبانی

 برخـوردار کـالیی ملزومات و تشهیزات درنهای  تأمی  و ،یمشر
 شـانس نشـود، مواج  قدرتمندی رقی  یا معارض انیجر با و دهبو

 وجـوه از هـر یـک کمبـود بـایعکس،. دارد موفقیـ  بـرای زیادی
 .بینشامد شکس  ب  تواندمی مزبور،
 تـداوم ازیناشـی هـابحران شدن پدیدار لیدیب   ان،یم  یا در

  یــجمع نتــرلک برنامــ  بــ  چنــدانی اســتناد امــروزه برنامــ ،  یــا
 مربنـدک از استفاده فرهنگ جیترو» همچونی تشارب اما ود؛شنمی

 برنامـ  بـ  شباه یب آن  یتوف وجوه  ک «خودرو نانیسرنشی منیا
از  ا یـامک سـازیفرهنـگ ایگـوی عنوانب  س ،ین خانواده میتنظ

 .شودیم مطرح گذاران اس یسی سوی برخ
 اتجهـ از خـانواده و جمعیـ  تنظیم پروژه گفتیم، آنچ  برافزون 

 :  چرا ک  اس ،  یاهم حائزی اریبس
 دری ایملل یبی نهادهای نیآفرنق   ارکآش شواهد وجود با .1

 و شـودیمـ اغـرا  متـرک آنهای رگذاریتأث زانیم رامونیپ ن ،یزم  یا
  یی کـها یآس متوج  ن یزم  یا دری تخصص متون عمده حداقل،

 رییـتغ بـ  اقـدام و−شـده  متحمل جه   یا ازی غرب جوامع خود
ی بـارور نـرخ  یافـزا از  یـحمای راسـتا در خـودی هااس یس
  1.هستند −اندردهک

 تحقیقـات برخی ایمللی،بی  هایسازمان ادعای برخالف .2
 ایـ مـانع خـودخـودیب   یجمع  ک یحای در»: معتقدند مستقل

                                                           

اطالعهاتی -محور در این زمین  میبو  ب  نهادمهای امنییهیمای توطئ . عمده نگاه1
مباحث را از این زاوی  مورد نظهی اس  ک  بنا ب  مامی  و رسال  سازمانی خود 

 دمند.قیار می

 وضـع بـ  نسـب  بخواهـد  ی کشورک اما س ؛ین توسع  ران یپ
 شـتریب  یجمع ازمندین ند،ک رشد شتریب یحد کی از خود موجود

  یـا. اسـ  آن عامـل نـ  و شـتریب توسع  مقدم   ،یجمع. اس 
 بـ  تواندیم  یریمد صورت در تنها آمده وجودب   شتریب  یجمع

 (.182ص ،1397 ،یسینیعایم) «شود منشر شتریب توسع 
 در  کـ عرص   یا در نظامی هااس یس رییتغ با وجود اینک  .3

 ،1393 تـا 1390ی هـاسـال بـازه دری رهبـر معظـم مقام اناتیب
 فرهنگـی انقـال  شـورای عـایی مصـو  جمعیتـی هایسیاس 

ــورخ) ــ یس 2،(2/3/1391م ــااس ــی که ــجمعی ل ــ)  ی  یابالغ
 یابالغــ) خــانوادهی لــی کهــااســ یس زیــن و( 30/2/1393
ــ( 13/6/1395 ــدهی متشل ــ  ش ــدامات اس ــ اق ــی اجرا وی عمل ی

 نگرفتـ  صورت ن یزم  یا در( مستمر و مؤثری ژگیو دو بای )مقتض
 .اس 
  یمکحا توسط ن یزم  یا در گرفت صورت  اقدامات جنس .4

فرهنـگ  سـهم و شده درج صراح ب  کشور توسع ی هابرنام  در
یسازهای یگذار اس یس وی غیتبل وی ذهنی ها دری مـاد وی نیع 

 ربطیـذ یـیاجرا های دسـتگاه فیوظا» مثال  . اس ی بررس قابل آن
 ازیکـی  عنـوانبـ  «دیـموای دیـتحد اسـ یس ِاعمال در خصوص

ی فرهنگـ وی اجتمـاع ،یاقتصـاد توسـع  اول برنامـ ی ها وس یپ
ــای اســالمی جمهــور ــ  4/6/1369 مــورخ جلســ  در  کــ رانی  ب

  :اس  شرح بدی  ده،یرس رانیوز ئ یه  یتصو

                                                           

مههور   712و  711، 710، 709تببههیه در جلسههات  6مههاده و  5. ایههن مبههوب  در 2
 ههورای عههالی انقههال   2/3/1391و  19/2/1391، 5/2/1391، 22/1/1391

 فیمنگی تبویب  د.
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 هیئت وزیران( 4/6/1369سیاست تحدید موالید )مصوب  یربط درخصوص ِاعمالهای اجرایی ذ. وظایف دستگاه1تصویر

 در عینـی و مـادی هـایریـزیبرنام  سهم  ک شودمی مالحظ 
 از نبایـد رو،ازایـ . اسـ  توجـ قابل  جمعی  تنظیم برنام  تحق 

 کنونی زندگی سبک ب  دهیجه  در توسع  هایبرنام  گذاریتأثیر
 هـایفعاییـ  از بسـیاری ایـ ، وجـود بـا. ودب غافل ایرانی جامع 

 مـا زنـدگی سبک در شگرف تحولتی ایشاد ک  اسالمی جمهوری
 بـرای تـال  تنها. نیس  جمعی  موضوع وضوحب   آورده پدید را

 تا حـدودی تواندمی ک  اس  غیرمستقیم گذاریتأثیر ای  شناخ 
سـپری  از پـس را زندگی سبک موضوع شدن آمیزمسئل  چگونگی

کند تبیی  اسالمی انقال  پیروزی از ده  چهار دنش . 

 یریگجهینت و بحث

 صـدر گانـ سـ ی هـاچای  ادام  در شد گفت  نونکتا آنچ  مطاب 
  :میدهیم قرار نظر مورد را مقای 

 
چهار دهه پس از  یشدن سبک زندگ زیآممسئله یچگونگ .1

 انقالب  یروزیپ

 ایرانـی−اسـالمی یگـویا» دربـاره انقـال  رهبـر بیانـات چنانچ 
 مسئل ، طرح ای  ک  شودمی مشخص کنیم، استخراج را «پیشرف 

 ایـ  1.اسـ  بـوده «ایرانی−اسالمی زندگی سبک طرح» بر مقدم

                                                           

الگوی پیییف  اسالمی »تاریخی تبیین کلیدواژه -. ن.ک: نمودار عددی1
 فیش 67از « نیاییا

(http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001) 
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اتخـاذ پـی  از تصـمیمی نـ  و اس  اتفاقی امری ن  زمانی، تقدم
 نظـران،صـاح  سـوی از مفهـومی هـر طـرح اصول   بلک  شده؛

. اسـ  متناسـ  اجتمـاعی−تـاریخی تربسـ شـدن فراهم نیازمند
 از ای،جامعـ  هـر در موضـوعات و مفـاهیم طرح دیگر، عبارتب 

 ،یرانـیا−یاسـالمی زنـدگک سـب و شـرف یپی ایگو درباره جمل 
  کـنیا ضم . شد خواهد ممک  جامع  آن باف  با متناس  لجرم

 توانیم رای رانیا−یاسالمی زندگک سب و شرف یپی ایگوی ریگیپ
 دگاهید در اسالمی سازیتمدنفرایند  پنشگان ی هاگام با  نسب در

 .ردک لیتحل ی معظم
 زنـدگی سـبک شـدن آمیزمسئل  رسدیم نظر ب  اساس، ای  بر

 ایگـوی شـدن دارمسـئل  بـا ارتبـاطیبـ انقـال ، از پس ایران در
 ،1390 اران،کـــهم و حصـــیرچی: ک.ن) ســـ ین پیشـــرف 

یک  دری زندگک سبی ریگلکش بستر تری مهم رایز(. 71−68ص
 آمیـزمسـئل  شـ ،ینت در. اسـ  جامع  آن شرف یپی ایگو جامع ،

 مختلـف جریان دو ب  توان می را امروز ایران در زندگی سبک شدن
ی ســازدو قطبــی» و «توســع ی هــابرنامــ  مســتمری اجــرا»

 :داد نسب  «آن از ناشی اجتماعی−یفرهنگ
 یعمـوم انیجر ب  بوطمر :توسعه  هابرنامه مستمر  اجرا. 1−1

 ییهـالیتعد و جرح با ک  توسع  مرسوم یایگو بستر در جامع  حرک 
 یهـابرنامـ  یسـازادهیـپ چهارچو ،  یا در. شد ییاجرا زین رانیا در

 کـ  داشـ  دنبـال بـ  یریـفراگ یاجتماع−یفرهنگ یامدهایپ توسع ،
 همچـون یشـمندانیاند یبرا ران،یگمیتصم و مسئولن یبرخ برخالف

 .  بود ینیب یپ قابل... و( 1377) پورعیرف ،(1376) ینیآو
ی بررسـ و اسـ  مبسـوط و فرب  بست  یک توسع  برنام  گرچ 

 اثــر اســالمی جمهــوری پــنج ســای  توســع  برنامــ  شــ  کامــل
 را مواییـد تحدیـد سیاسـ  تنها، چنانچ  اما طلبد؛می ایجداگان 

 نظـر در −شد ی تعق آن اهداف ب ی ابیدست برنام ، چهاری ط  ک−
 و جمعیـ  تنظـیم برنامـ  انگیـزاعشـا  پیامدهای متوج  آوریم،

 برخـی. شـویممی ایرانی جامع  زندگی سبک دگرگونی در خانواده
 مـورد جامعـ  در برنامـ  ایـ  ازطریـ  رسمی طورب  ک  اموری از

  :از اند عبارت گرف  قرار ترویج و تشوی 
 در یاقتصـاد انیـز و عنفـ ب  توج  :درمان و بهداشت وزارت −

 توانـدیم ک  ؛(محورنفع کردیرو) یفرزندآور و یبارور رینظ یامور
 .ابدی یتسر یهمسر و ازدواج رینظ یانسان یهاحوزه ریسا ب 

 بـ  بـرای آموزیعلم از برداریبهره وپرورش:آموزش وزارت −
 ک  ؛(ابزاری عقالنی ) سایگی سی تا آنهم باروری انداخت  تأخیر

 غریزه ارضا  مشروع راه عنوانب  ازدواج س  در تأخیر س ا ممک 
 هـایینـاتوانی بروز حتی و اخالقی انحرافات برخی شیوع جنسی،

 .شود سب  را باروری امر در

 منظـورب  لزم هایانگیزه ایشاد :صداوسیما و ارشاد وزارت −
 جامع  سطح در اجتماعی−اقتصادی هایعرص  در زنان مشارک 

 را مرد و زن جایگاه بساچ  ک  ؛(جنسیتی سازیهمسان) خانواده و
 شـدنزنانـ   و زنـان شدنمردان   و کرده تغییر دستخو  جامع  در

 زنـان اشتغال سطح بودن پایی  ک نحوی ب  آورد؛ می پدید را مردان
 شـودمـی تلقی 1جنسی تبعض و نابرابری مصدا  مردان ب  نسب 

 (.106−105ص ،1396 اران،کهم وی محمدعلی: ک.ن)

 دانشـشویان سهمی  افزای  :عالیو آموزشفرهنگ  وزارت −
 محـروم نقـاط در خـدم  تعهـد با ویژهب  دبیری هایرشت  در زن

 سـهم افزای ب   تواندمی ک  ؛(زنان توانمندسازی و مثب  تبعیض)
 مشـردی زنـدگی فرهنـگ شـیوع و هـادانشـگاه در دختـران قبویی

 .شود منشر شانهایخانواده نظارت و حمای  از دور دختران،

 زنـان؛ اشـتغال میزان بردن بال :اجتماعی امور و کار وزارت −
 زنـان تبدیل جمل  از داریسرمای  اقتصاد هایایده با ک  موضوعی

 دستمزدها عمومی سطح کاه  منظورب  قیم ارزان کار نیروی ب 
 .اس  همخوان

 :یاجتمااع−یفرهنگا  ساز یدوقطب از یاسیس  بردار بهره. 1−2
 جریـان در جامعـ  بـ  آمیـزتحریک هایفضاسازی تزری  منظور،

 بعـدبـ   1370 دهـ  از کـ  اس  جمهوریریاس   هایانتخابات
 . شد توأم فرهنگی سازیقطبی نوعی با غایبا  

 مبـدل 2رخداد کی ب  را انتخابات هر ک  دهیپد  یا بهتر درک یبرا
 در یجمهـور اسـ یر تخابـاتان کـ  داشـ   یـعنا دیـبا سـازدیم

 شــکل را یاژهیــو یاســیس−یاجتمــاع یفضــا ،یاســتیر یهــانظــام
 یهـاگـروه و اقشـار طبقـات، از شهروندان یتمام ب  ک  چرا. دهدیم

 و بـزر  یریـگمیتصـم کیـ در واسـط یبـ مداخلـ  امکان مختلف،
 یخاصـ یهـادوره در تنهـا شـهروندان. کنـدیم عطا را سازسرنوش 
 کـ  هسـتند یپرشـور صـحن  یاصـل ریـگمیتصم و میمستق مخاط 

                                                           

1. Sex Discrimination. 

2. Event. 
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 جهـ  در را جوانـان ایخصـوصیعلـ و جامعـ  متـراکم یهـایانرژ
  یـا در. کنـد آزاد متفـاوت یا یـآت سـاخت  و  یشـیپ تشربـ   یتخر

 یاقتصـاد مختلف یهان یزم در  یرق یهاانیجر ک  یهنگام احوال،
 اشـتراک یدارا یامـ یب و یبـانک نظام تا گرفت  نقل و حمل و مسک  از

 سـازندیمـ منتقل فرهنگ حوزه ب  را انتخابات یکانون نقط  باشند، نظر
 فعـال حوزه  یا در انتخابات نشگریآفر ایبت  و رانگریو یروهاین عمده و
 :  دیگویم  یموقع  یا حیتوض در( 1395) یاباذر. شودیم

 دوی  ک  اندگفت  تبلیغاتی اهداف سب  ب  هانئوییبرال تاکنون،
 مردم از کثیری عده سب  همی ب   و کند دخای  مردم کار در نباید
 کـار در نباید دوی  ک  اس  ای  منظورشان اما پسندند؛می را آنان
 آغـاز در آنـان. اس  بازار همان مردم از منظور و کند دخای  بازار
 طرفــداری کــسهــیچ از علنــا   و زنــدمــی غیبشــان انتخابــاتی هــر
 امـا بفروشـند؛ هـادوی  هم  ب  را خود متاع باید  چرا ک کنندنمی
 پیـدا علمـی اقتصـاد ارائـ  بـرای شـانکلـ  و سر انتخابات از بعد

دوی  هم  ب  و شود میمی مشورت هادهند. 
 حـوزه بـ  انتخابـات گـاهیگران انتقـال منتقـد( 1395) اباذری

 و فرهنـگ افـول جـزی زیچ رای استراتژ  یا امدیپ و اس  فرهنگ
 : داندینم فرودستانی وشفرام

 خـواهآزادی خودشـان قـول بـ  یـا ییبرتـار را خـود هانئوییبرال
 آزادی منهـای هسـتند آزادی هـر نـوع طای  آنان]...[  خوانند.می

ــی ــر از. ]...[ سیاس ــا نظ ــعیف آنه ــری ض ــ  ت ــی، حلق  دموکراس
 یـا راسـ  هـایپوپوییسـ  ب  توانندمی زیرا هستند؛ دهندگانرأی

 کــ  زمــانی آنــان. ]...[ کننــد زار آنهــا را کــار و نــدبده رأی چــ 
 سـود تواننـدمی آزادی اقسام و انواع از شانآنترپرونرهای فهمیدند

 غنیم  را آنها و شستند هاآزادی برخی با مخایف  از دس  ببرند،
 برخـی دادن بـا جنـاحی کـ  اسـ  ایـ  نکتـ  ایـران در. شمردند

 نیسـتند قادر دانندمی خود ک  دیگر جناحی و اندمخایف هاآزادی
 ایـ  جریـان در. کنندمی سکوت آن مورد در بدهند را هاآزادی آن

 موفقیـ  از بعـد مـثال  . اندنشست  عق  گاهی هادوی  بستان،بده
 بـا موسـیقی نـوع همـان کـ  کردند موافق  آنشلسییس موسیقی
 نـوعی ترتیـ  بـدی . شـود توییـد ایـران در تررفت شست   اشعاری

 بـود؛ اسـفبار هنـری حیث از ک  آمد وجودب   ایرانی پاپ یقیموس
 هـاگـروه ای  کنسرت سر بر اختالف اکنون کرد، جل  را مردم اما

 دامن  طرف ای  از آیدمی فشار[ اقتصاد] طرف آن از هر چ . اس 

 و شخصـی هـایآزادی سـر بـر اختالفات اما رود؛می بالتر هشو
 .شود حل جویان  مصایح روندی در تواندنمی مدنی

 دو قطبـی» کلیـد واژه دربـاره انقال  رهبر بیانات آنک  جای 
 مؤیـد مضامی ، دریچ  از چ  و طرح زمان جه  از چ  «دروغی 

 یعنـی 1سیاسـی مباحـث بهطور عمده حـول اما اس ؛ دیدگاه ای 
 ایـ  بـا. اسـ  شده بیان سازاندوگان  رسمی و آشکار گفتار همان
 جریانـات برخی کار دستور در مردم سازیدو قطبی کماکان هم ،

   2.اس  گرفت  قرار سیاسی

 برخـی تـدریشی شکوفا شـدن شاهد جریان دو ای  موازاتب  
 هایحوزه در اسالمی انقال  نشدهبینی پی  هایظرفی  و برکات

 اند توانسـت  حکومـ  هـایحمایـ  با ک  هستیم؛ اخالقی و دینی
و حـال از جامعـ  فضـای شدن  انباشت راستای در مؤثری هایقدم

 هـایکـاروان نظیـر هـاییپدیده گیریشکل. بردارند معنوی هوای
 مقاوم  فرهنگ گستر  ،(1391 فراهانی،نوده: ک.ن) نور راهیان

 کچویـان،: ک.ن) اسـالمی بیـداری سـلط ، جهانی نظام برابر در
 و خـادمی ؛1394 پـور،معینـی.ک: ن) اربعی  رویپیاده ،(1391

 راسـتا ایـ  در... و( 1397 اران،کهم و اشرفی ؛1395 ن،اراکهم
   3.هستند تفسیر قابل

 

 یپسادوقطب جهان در یزندگ سبک شدنیاسیبازس .2

 1960 دهـ  دری زنـدگک سـب مفهـوم میدانـیم  کگون   همان
ــپد ــد دی ــن) آم ــهم وی حس ــ و( 24ص ،1396 اران،ک ی فروپاش

 معضـــالت بـــ  مربـــوط آنکـــ  از  یبـــ ســـاب ی شـــورو
 وی فرهنگـی هـاچـای  بـ  مربوط باشد، آنی اجتماع−یصاداقت
ی زنـدگک سـب بـ  نسـب  شـورک  یا مردمی فتگیش خاص طور ب 

ی اسالم انقال ی روزیپ از  یپ تا گر،ید یاز سو 4.بودیی ایکآمر
                                                           

کار و نوگیا، دول  .  ام : دو دسیگی حزبی و جناحی، نپ و راس ، محافظ 1
 رو و... .ای،  یع  و سنی، تندرو و میان و مل ، مذمبی و طایش 

 فیش 15از « دو قطبی دروغین»یین کلیدواژه تاریخی تب-. ن.ک: نمودار عددی2

 (http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=12496) 

مهای واکنیهی مماننهد زدودن نها  و . طبیعیًا در مقاب  ایهن جییهان عظهیم تهال 3
(، اسههیبدادی  ،13۸4ی ان ی یوسهه سی ع ی ش تبههاویی  هههدا از نهههیه  هههیما )ن.ک:  هه

( و... نیهز ممهواره 1391ه  مقاومه  )ن.ک: زیبهاکال ، مای جبدانسین ح وم 
 وجود دا ی  اس .

 Nikitaروزه نی ییا خیو هف  ) 13. ی ی از وقایع نمادین در این زمین ، بازدید 4

S. Khrushchev )-از یمیی ها  1959در سها   -رمبی وق  اتحاد جمهامیی  هوروی
القهات بها جهان ویهن لنهد و ماس  ک  با دو درخواس  وی بهیای دیهدار از دیزنهی

(John Wayne )-ممیاه بود. -بازیگی سی ناس مالیوود 
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 و داشـتند انـ یگراچـ  صـبغ  جهـان،ی مردمی هاانقال ی تمام
 از ختلـفمی شـورهاک در متحـده التیـای رهبـر ب  غر ک بلو

 و کسـر در را آنهـا و ردهکـ  یـحما خـود ب  وابست ی تاتورهایکد
 (. 1390 ،یباقر) ردکیمی اری یمردمی ها کحر

ــال در ــاس ــد،ی ه ــآمر بع ــاییایک ــا ه ــتر ب ــورت .1:  کی  ص
 عنصـر دو از آنهـای هالیتحل در  ی کاسالم انقال  زیآممصایح 

 هـاابـانیخ در مـردم حضـور ویک نویوژکتی رساناطالعی ابزارها
ک سـبی عنـی شاننرم قدرت و برجست   یمز .2 بود؛ شده لکیتش

ی بـرای دیجد فرمول ب  ،یاسیسی هاانتخابات بستر .3 و ؛یزندگ
ی هـاانقـال  شـادیا وی شـهر متوسـط طبقـ  بـ ی بخشـانسشام

  یعناو با امروزه  ی کامر افتند؛ی دس  جوامع ریسا دری ستیبراییی
. شـودیم شناخت  آرام انقال  و 2خملیم انقال  1رنگی، انقال 

 از ممانعـ ی برا ایکآمر مداخل  اسبا  عنوانب  دیجد فرمول  یا
 جملـ  از و محـروم طبقـات رانـدن  یحاشـ بـ  و هامل  استقالل

 بـر. شودیم گرفت  ارک ب ی اسالمی داریبی برای لیبد نسخ  مثاب ب 
فرهنـگ دهخر و فرهنگ میمفاه ازسم   یگرا اگرچ  اساس،  یا

 بـ  −شـوندیم فیتعری اجتماعی هاگروه و طبقات سطح در  ک−
 جوامـع در −اسـ  حیتوض قابلی فرد سطح در  ک− یزندگک سب

 شـاهد امـروزه امـا بـود، همراهیی زدااس یسی نوع با بدوا   ،یغرب
ی پسـادوقطب جهـان دری زنـدگک سب مقوی  شدنیاسیبازسی نوع

 .  میهست
 جامعـ ی بـرای تا حدود موضوع  یا اخیر هایده  در اگرچ 

 ویـک ادمکآی هاپژوه  در کماکان اس ؛ اما شده ارکآشی رانیا
 غفلــ  سیاســی تحــولت دری زنــدگک ســب گــاهیجا ازی اســتیس
 در انیرانیای زندگک سب گون فیتحری بازخوان ش یدر نت و شودیم

 در سـهوی بـ  ک  موضوعی. دارد ادام  همچنان انقال  اول ده 
( 1395 کاظمی،) «پساانقالبی جامع  در روزمره امر» رینظی آثار

 (1394) مقـدم سامان ساخت « 1 عنبر نهنگ»یی نمایس لمیف زین و
ی پنـدارهمسـان منظـوربـ  دهیا  یا بسط ایبت . شودیم مشاهده 3

ی آثـار ترجمـ  واسط ب ی ستیمونی کهاانقال  بای اسالم انقال 
                                                           

1. Color Revolution. 

2. Velvet Revolution. 

الله ، . این فیلم با فیو  نزدیک ب  مش  میلیارد تومان، بعد از فیلم محمد رسهو 3
 تبدی   د. 1394ب  دومین فیلم پیفیو  سا  

 مـا رف  سمیمونک» و[( م1949] 1398) اورول از« 1984» رینظ
 زیـن( 1398) چیویکـدرا اکاسـالون اثـر «میدیـخندی حت و میماند

 :گویدمی زمین  ای  در انقال  رهبر. شودیمی ریگیپ
 برخـی سیلۀ وب  اخیرا   و]...[  اس ؛ مظلوم دهۀ یک ، 60ده 

 دهـۀ ،60 دهـۀ]...[  تهـاجم؛ مورد بلندگو صاحبان و بلندگوها از
 مراسم در اناتیب) اس  بزر  هایپیروزی دهۀ و  بزر هایآزمون

 مـــورخ خمینـــی،امـــام  رحلـــ  ســـایروز و هشـــتمی بیســـ  
14/3/1396.) 

ک محـر عنـوانبـ  و  یجنسـ چـ یدر از) زنـان ،فرایند  یا در
 هـاارز  برابر در مقاوم  عنصر عنوانب ) جوانان ،یی(گرامصرف

 نما،یسـ گرانیبـاز شـامل) هـایتیسـلبر ویی( استعالی هنشارها و
ــانیکباز ــال ن ــدگان و فوتب ــ  در( خوانن ــل نق ــادیا عوام ــتغ ش  ریی

 .رندیگیم قرار نظر موردی اجتماع
 

 یی سبک زندگگذار استیس نندهکی نفیردهایکرو .3

 تحقـ  منظـوربـ  شـدهانشام ی هاتال  بر شناسان  یآسی مرور
 نشـانی اسـالمی جمهـور دری زنـدگک سبی گذار اس یسی نوع

  یا در ناصوا  برداش  س  گذشت  انیسایی طی لکطور ب  دهدیم
ــ یزم ــت  رواج ن ــ ؛ داش ــ  اس ــاییبرداش ــ ه ــا    ک ــام بعض  انک
 میوشـکیمـ ادامـ  در. اندداده قرار دیتحد مورد رای گذار اس یس

 .  میینما مبادرت ردهایکرو  یای معرف ب  نسب 
 
 استیس  پا به  گذار  استیس شدنی قربان −

 در جامعـ  اداره عرص  در مردم  کمشار زمین   یترمهم  ک گفتیم
 نخبگـانی ترفنـدها بـا و خـوردیمـ رقـمی انتخابـاتی هـاصحن 

ــیس ــات ،یاس ــا مطایب ــار − آنه ــآن از ف ــاه  ک گ ــند خودآ ــ باش  ای
گاه  انتخابـات بنـابرای ،. شـودیم لیگس فرهنگ حوزه ب  −ناخودآ

ی ازهــاین قایــ  در شــهروندان هــایخواســت   کــ اســ ی محملــ
 . شودیم بازگردانده آنها ب  و شده تئوریکی بندصورتی هنگفر

 محمـل توسع ، برنام  چهاری ط  ی کاجامع  دیپرس دیبا حال
 بـ ی ابیدسـت و بودهی ابزار  یعقالن وی محورنفع ردیکرو جیترو

 و پدریی/مادر خانواد، جمل  از−ی امر هر بر رای شخص  یموفق
 خواهـدی انتخابـات شعار چ  دنیشن منتظر داده، حیترج −یهمسر
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ی هـابرنامـ ی طراح مطاب   ی کاجامع  تر،حیصر عبارت ب  بود؟
 هـدف بـا صـرفا    کبل ،یشغلی هافرص ی نیب یپ بدون و توسع 

 مهـم،  یـای برا و خوانده درسی سایگیس س  تای بارور اه ک
  یـا در و ردهکـ تحمل را خانواده ازی دور نظیری اریبس التکمش

 اسـ ، مانـده محـرومی جنسـ زهیـغر مشروع ارضا  بستر از اثنا 
  رد؟ک خواهدی ریگمیتصم چگون 

 و شـودمـی بیشتر پنهان هایآزادی شود،می بیشتر فشار هرچ 
 دهـدمـی رخ جایی در اصلی درگیری اما شود؛می تربست  دور ای 
 جهـانی، سـطح در. ندارد آن ب  ربطی مردم زندگی گره گشودن ک 

 هـاآزادی نوع ای  برای بخواهید تا نئوییبرایی سازیفرهنگ صنع 
 ایـ  فشـایع از گفـت سـخ  امـا اس ؛ دیده تدارک و چیده نقش 

 پسنددنمی جوانان خاص  و مردم از برخی را جهانی سازیفرهنگ
 ایـ  بـا فرهنـگ فقـط نـ . داننـدمـی خود حقو  ب  تشاوز را آن و

 بسـ  (ُبـ ) ب  بنشل یهافیلم و بنشل هایرمان و بنشل موسیقی
 ایـ  حاصـل. اسـ  شـده نامیسـر نیـز فرهنـگ نقـد بلک  رسیده

 کـ  اسـ  فقری و فراگرفت  را جوانان ک  اس  نهیلیسمی وضعی 
کـرده  دچـار آن بـ  را مـردم داخلـی و جهانی سطح در ها نئوییبرال

 داخلـی و جهـانی متوسـط طبقـ  بلعیدن حال در ک  فقری(. اند)
 .(1395 ،یاباذر) اس 

 هـایچـای  پوشـاندن برای تال  یعنی− ندیفرا  یای خروج
 فرهنگـی هایحوزه در بیشتر هرچ  نشینیعق  از طری  اقتصادی

ی گذار اسـ یس تحولت ریس در توانیم وضوحب   را −اخالقی و
 و کلهـر) ردکـ مالحظـ ی اسـالمی جمهـور در عفـاف و حشا 

 (.1397 اران،کهم
 فرهنـگ بـ  دهیجه  های دو ادعای مطاب  اگرچ  همچنی ،

 کمبـود مسـئل  بـا اصالحی هایسیاس  اجرای و نبوده ممک  مردم
 از محـروم طبقـات و اقشـار امـا اسـ ؛ روروبـ  بودج  و اعتبارات
از یـک  هستند؛ برخوردارگذاری  سیاس  نظام در ایدوگان  موقعی 

 در فقـرا کمـی افـزای  و فرهنگـی گیـریقـدرت از جلـوگیری سو،
 میـزان کـاه  و پـایی  سـ  در ازدواج ممنوعیـ  مانند موضوعاتی

 جهـ  در فقرا توانمندسازی از دیگر سو، و شودمی پیگیری باروری
 از بـال طبقات جدید فرهنگ پذیر  و محلی فرهنگ گذاشت  کنار

 (.پیشی : ک.ن) اس  هادوی  برخی هایاویوی 

  گذار  استیس از رمنطقییغ انتظار −
ی امشموعـ  دهـدیم نشانی اسالمی جمهور اتیتشرب  ک طور همان

 ،یزنـدگک سب حوزه دری گذار اس یس  یتوف فکی و ّم ک در عوامل از
 وی آگـاهی معنـا تحـولت و رییـتغ بـ  توجـ  ضمنا  . هستند رگذاریتأث

  یـاهم ازی انسـان رفتاری دهجه  عوامل ازیکی  عنوانب  اطالعات
 .  اس  برخورداریی بال

 دو رانیـا در خانواده میتنظ یگذار اس یس وزهامر مثال، عنوانب 
 مرحل  در. دارد قرار خود سوم مرحل  در و سرگذاشت  پش  را مرحل 

 −شـودیمـ یتلق یگذار اس یس ماقبل مرحل  ینوع ب   ک− نخس 
 شـعور و یعرفـ هنشـار ینـوع بر یکمت یرانیا جامع  در یفرزندآور

 یبـرا یجـد تـال  بدون یعنی− یعیطب طور ب  زنان و بود 1یعموم
 بــ  اقــدام −دیــموای انیــم یگــذارفاصــل  ایــ یبــارور از یریشــگیپ

 ،یرســاناطــالع شــعار بــا مرحلــ   یدومــ. ردنــدکیمــ یفرزنــدآور
 و رف یپـذ صـورت گسـترده غـاتیتبل از یمندبهره و یبخشیآگاه

 زنـان جامعـ  هم   یمابک  ک میبود طرف  کی یغیتبل بمباران شاهد
 یهـاداده در یشـیبازاند ازمنـدین سـوم، مرحل  زسرآغا. کرد متأثر را
 در. شـدکیم  یپ را یانتقاد یآگاه مسئل  و اس   یشیپ  یسو کی

 در سـ یبایمـ اساسا   سوم مرحل  در یاستیس  یفعای هرگون  ش ،ینت
 نسـب  یانتقـاد کردیرو با و مخاط  با جانب  دو ییگفتگو و تعامل

 دیـبا گذار اسـ یس حـال،  یع در. شود انشام یقبل یهااس یس ب 
 جامعـ  همـ  تواندینم اصول   سوم، دوره در  ک ردیبپذ را  یواقع  یا

  کـمم جامعـ  از یبخشـ تنها  کبل دهد، قرار خود مخاط  را زنان
 از یکـی منظـر،  یـا از. ابـدی  یگـرا دیـجد اسـ یس  یا ب  اس 

 بـ  بازگشـ  انتظـار  ،یجمع یگذار اس یس رامونیپ نابشا توقعات
 یمنتفـ را یگذار اسـ یس اصـل  ک یانتظار 2اس ؛ اسب   یوضع

 از  کـ− ارکـمحافظـ  انیـجر ترفند جز یزیچ آن مطایب  و سازدیم
 .س ین −شوندیم منتفع یفعل  یوضع تداوم

 
 
 

 
 عملکردی باروری−. سیر تحوالت شناختی4نمودار

                                                           

1. Common Sense. 

توانهد به  یهک جییهان فیاگیهی نمهی -در میچ جای جهان-سو  . خیوجی میحل  2
ما تعداد زیادی و بیخهی تعهداد  تبدی   ود. بل   در بهییین حال ، بیخی خانواده

 اندکی فیزند دا ی  و قلیلی بدون فیزند خوامند ماند.
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 یمذهب امور  گذار  استیس دری فهمجک −
 نسب  را جامع  ذه  انتقادی، ایگفتاره بعضی اخیر هایسال در
 ای  مدعای. اندکرده آشفتگی دچاری مذهب امورگذاری  سیاس  ب 

 حمایــ  تقبــیح( ایــف :شــودمــی خالصــ  گــزاره دو در گفتارهــا
 فربهـی» برچسـ  بـا دینـی مناسـک و توسع ترویج  از حکوم 

 و حفـظ بـرای مردمـی هـایتـال  دانست مذموم (   ؛«مناسک
 .  «سازیکلونی» اتهام با مذهبی هایرهنگفخرده  نگهداری

 نکتـ  سـ  ب  نامد،می «مناسک فربهی» آنچ  نقد در مظاهری
 :کندمی اشاره

 دییـلبـ  مناسـک سیاسی؛ قدرت ابزار ب  مناسک تبدیل( اول
 دارنـد، ایتـوده بسـیج و عـاطفی تحریک برای ک  بالیی پتانسیل
 .اندبوده سیاسی هایقدرت طمع مورد همیش 

 ؛داری دیـ  مختلـف ابعاد بی  توازن عدم و مناسک تورم( دوم
 ابعـاد همـۀ کـرد ادعـا تـواننمـی اما اند، کرده رشد مناسک گرچ 

داری  دیـ  در مناسک روزافزون غلظ . اس  کرده رشدداری  دی 
 کارآمـدی ضـرر ب  اخالقی، و اعتقادی ابعاد شدنرقی   موازاتب 

 .اس  دی 

 رونـد ؛یافرقـ  زاتیتمـا و یتیهـو یکردهـایرو دیتشـد (سوم
 افتـاده یافرقـ   یهو و زیتما دیتشد ریمس در یعیش مناسک یفربه

 در  یهـانشان  و دیانشام خواهد یمذهب خشون  دیتوی ب  ک  اس 
 (.1398 ،یمظاهر) اس  مشهود کامال   هاسال  یا یئتیه یفضاها

 تـا ک سـازی،کلونی نقد در شدهنگاشت   آثار از یکی همچنی ،
 جمهارر  دردار   دیان هاا چالش و مسایل: ایران خیابان ساکن»

 خیابـان تکثیـر» بخـ  در دقیقـا   کتا  اصلی ایده. اس  «اسالمی
 بـر. شـودمـی مطرح «دینی حکوم  در اندار دی  هایکلونی: ایران

شـهرک با قدرت ب  متصل اندار دی  ابتدا را سازیکلونی اساس، ای 
 هـا،رسـتوران بـ  بعـدها کـ  کردنـد شـروع خصوصـی هـایسازی

 تشربـ  نتیشـ ، در. رسـید هم هافروشگاه و هاشاپکافی ها،مدرس 

 و عـادی اندار دیـ  بر هم را عرص  تدریجب   دینی، عایمان حکوم 
 (.1398 رحمانی،) اس  کرده تنگ دینی حکوم  کارگزاران بر هم

 الطاخـت از داراندیـ  سـازیکلونی و مناسک فربهی هایایده
 : اندآمده پدید مختلف موضوع چهار
 گزینـیجـدایی در جنگ و انقال  از پس هایدوی  اشتباه .1

ــی نیروهــای  و هــاارز  کــ  شــرایطی در عــادی، مــردم از انقالب
 و کلهـر: ک.ن) داشتند غلب  دوره ای  در انقالبی−دینی هنشارهای

 (. 1397 اران،کهم
 ایشـاد بـرای بعد هایده  در اندار دی  تال  بودنطبیعی  .2
 و هـاارز  کـ  شـرایطی در تـرسـایم فرهنگـی−اجتماعی محیط

 (. پیشی ) دارد افولروب  جامع  در انقالبی−دینی هنشارهای
 جمهـوری ب  تمایلبی یا منتقد مذهبی هایجریان کوش  .3

 دینـی مناسک منط  با ایبت  ک  دینی، مناسک توسع  برای اسالمی
کیـد ک حایی در نمون ، نوانعب . اس  مغایر شیع   برگـزاری بـر تأ

 برخـی اسـ  بـوده اطهارائم  توصی  سیدایشهدا عزاداری
 . شود برگزار عاشورایی اطهار،ائم  هم  شهادت تا دارند اصرار
 از حمایـ  بـرای اسـالمی حکومـ  تـال  بـودنبدیهی  .4

 نشـان  تری مهم ک  امری انقال ؛ بینیپی  غیر قابل هایظرفی 
 .اس  حکوم  مشارک  بر مردم حضور پیشگامی آن
 مداخلـ  طـرفاز یـک  رویکـرد، ایـ  کـ از آنشـا ترتیـ ، هرب  

از  و سـازدمـی تقبیح را فرهنگ عرص  در حکوم  گرایان حمای 
 اسـتهزا را فرهنگـیخرده هایحوزه در مردمی مساعی دیگر، طرف

. کشـاندیمـ بسـ بـ  بـ  را جامعـ  دینـی فرهنگ عمال   کند،می
 شده سب  ایرانی جامع  داریدی  سنش  هایپیچیدگی عالوه،ب 

 رویکـرد ای  دعاوی توضیح از تشربی مطایعات از بسیاری اس ،
 (.1388 اران،کهم و فرجی ؛1395 غیاثوند،: ک.ن) باشند ناتوان
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