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 (16) بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 زندگی( )سبک

  یحاکم بر جامعه با سبک زندگ یاه ارتباط ارزش

 ی است(ما از زندگ  ری اتبع تفس  یزندگ سبک )

 سياسیمعاونت 
 سياسی اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  پژوهشگر:  مهدی ناجی
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ت ما زده استاهي بیتالش غرب رد رتویج سبک زندگی غربی رد اریان، زیان ؛ مقابله با آن، جهادي جبران اخالقی و اقتصادي و دینی و سياسی هب کشور و ملّ
 اه است. که باز چشم امید رد آن هب شما جوان طلبدجانبه و هوشمنداهن میهمه

 ای( خامنه ...، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا22/11/1397)بیانیه گام دوم،  
 

 نکات برجسته  

 

 

 

 

 

 

 

 1سبک زنـدگی، بخـش حقیقی و اصلی تمدن 

 
 

 

 2خصوصیات فرهنگ و سبک زندگی غربیبرخی 

 
                                                                 

 . 3/11/1394خبرگزاری صدا و سیما، امید جلوداریان، ، ـ ایرانی سالمیب دربارة سبک زندگی االبیانات رهبر معظم انقشاخص سازی  - 1

 .3/11/1394، همان - 2

نوع سفرهامسئله کسب و کارنوع آشپزینوع لباسمسئله خانواده

نــوع رفتــار در محــلنوع تفریحاتالگوی مصرفسبک ازدواج
نوع مسکنهکــار، دانشگاه، مدرس

چگونگی نظافت و مسئله خط و زباننوع خوراک
طهارت

نوع رفتار در فعاليت 
وسياسی، ورزش 

ای کــــه در رســــانه
.اختيار ماست

0
.هاي جنسيسازي گناه از جمله گناهتالش براي عادي•

0
.زدا و ضد معنویت و دشمن معنویتسبک زندگي مادىِ شهوت آلودِ گناه آلودِ هویت•

0
)سـازي و استفاده از زر و زورسازي، فرهنـگسليقه)سوء استفاده از ابزارهاي هنـري•

. برد ینب از بارهیک آنرا تواننمی شود ایجاد اگر. شودمی حاصل تدریج به است. ثابت نسبتا :فردی روانشناسی از منظر زندگی سبکهای ویژگی -

 شود.می متجلی لحظه هر در فرد رفتارهای در شیاروناه گاهی و خودکار صورت به

 است. الگو این بر مبتنی زندگی هایسبک بروز و خودنمایانه مصرف همان یا ثروت تظاهرآمیز نمایش :امروز مصرفی جامعه هایویژگی از -

 اموال بودن امانت تبذیر، و اسراف از پرهیز پرستی،تجمل از پرهیز حرام، و حالل رعایت قناعت، :اسالمی زندگی سبک در کلیدی هاییشاخصه -

 . مصرف در اعتدال و هانعمت و
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  1غربیزندگی سبک مقایسه سبک زندگی اسالمی و  

 
 

مقدمه 

پوسته فرهنگ غربی پیشرفت ظاهری است؛ اما باطن آن سبک . دهدزندگی انسان را شکل می ؛مفهوم سبک و فرهنگ زندگی

معنویت است. اصل اصالت لذت و اصالت منفعت به عنوان دو اصل  زدای ضدآلود، گناه آفرین و هویتزندگی مادی، شهوت

یسم، گرایی، سکوالرشود. اومانیسم، مادهمفاهیم فلسفه اومانیسم تعریف میاساسی جاری در زندگی مردم مغرب زمین بر اساس 

به برکت دانش خود  دنیای غرب 2.دهندزمین شکل می شدن پایه و اساس تفکر را در مغربخردگرایی، فردگرایی و جهانی

، های اخالقی و اعتقادیدر بنیانساله فراهم کند و با وجود تهیدستی بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست

در این  3.مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیردبا تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب

 کارشناس انیفاطمه سادات متولخانم پژوهشی با  ایدر مصاحبهگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت پژوهش خبری چارچوب 

 .دادرا مورد بررسی و واکاوی قرار « های سبک زندگی غربی در جامعهزیان»موضوع  ارشد ارتباطات

 ؟ سبک زندگی چیستـ  

 آن مطالعه با که است روزمره زندگی در افراد یهاسلیقه و رفتار هایشیوه ارزش، تلقی، طرز از ایمجموعه زندگی سبک

 نهایت در و زیربنایی اعتقادات گیریشکل نحوه شامل زندگی سبک. یافت دست رفتارها و هاارزش این از دریافتی به توانمی

 است. جامعه و فرهنگ از برآمده و باشدمی فرد هر گریگزینش و انتخاب حاصل مجموعه این شود؛می بنابی رو رفتار

 منظور از ارزش چیست؟ 

ها در جوامع در طول زمان ثبات یا تغییر فرهنگرود که ثبات یا تغییر آن موجب ارزش جزء اصلی سازنده فرهنگ به شمار می

جا در دل خود یک مفهوم پایه را همه وعی که در کاربردهایش وجود دارد،ی تنبا همه (Value)ی ارزشواژه 4.شودو مکان می

 قدرآن» که است این منظورمان ،«است ارزش یک من برای صداقت» گوییموقتی می. است بودن ارزشمند و ارزیدن دارد و آن

                                                                 
 . 1393، پاییز 31پژوهشی مشرق موعود، سید محسن محمدی، سال هشتم، شماره  -ساز و زندگی غربی، فصلنامه علمیسبک زندگی زمینه - 1

 . 1393، پاییز  126 -95نمادهای سبک زندگی غربی در تقابل با سبک زندگی اسالمی، فاطمه ابوترابیان، فصلنامه سبک زندگی، صص  - 2

  .ای ، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه22/11/1397 بیانیه گام دوم، - 3

  . 1385فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره یازدهم، زمستان ریانی، ،  محمد حسین پو«تبیین مفهوم ارزش با رویکرد جامعه شناختی» - 4

سبک زندگي اسالمي

ساده زیستي

انسجام شخصيت 

گرایي جمع

استفاده از تکنولوژي و فضاي مجازي 

معنویت دیني 

توجه به فرهنگ و خرده فرهنگ ها 

آرامش، صلح و برادري 

انفاق  

مهار غرایز 

سبک زندگي غربي

گرایي مصرف

از خود بيگانگي 

فردگرایي 

سوء استفاده از تکنولوژي و فضاي مجازي 

مادیت 

محو فرهنگ و خرده فرهنگ ها

رقابت، جنگ، خون ریزي و ستيزه جویي 

سرمایه داري و جمع کردن مال 

ي سرکشي و طغيان غرایز به ویژه غریزه جنس
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ارزش این کاال، »گوییم در اقتصاد هم وقتی می«. بدهم دست از آن حفظ خاطر به را دیگری چیزهای حاضرم که ارزدمی برایم

 تواند اخالقی،ها می. ارزش«ارزد برای به دست آوردن آن، یک میلیون تومان هزینه کنیمی»یعنی « یک میلیون تومان است

 1اقتصادی و استراتژیک باشد.

 

 های حاکم بر جامعه چیست؟منظور از ارزش 

که مورد پذیرش عمومی و خواست  ،های کلی رفتار، احکام جمعی، هنجارهای کرداریمدلعبارتند از: های اجتماعی ارزش

شود که های اخالقی، فرهنگی و یا دینی تعبیر میهای اجتماعی، تحت عنوان ارزشاند. گاهی از ارزشجامعه قرارگرفته

قوام فرهنگ های اخالقی است. دوستی، دیگرخواهی و مهربانی جزو ارزشعدالت، انسانبخشد. یکپارچگی اجتماعی را قوام می

 2.ها استبه ارزش

 

    سبک زندگی نگاه مقام معظم رهبری به 

 زندگی چیست؟ هر هدفی کهرفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است: هدف ": می فرمایند مقام معظم رهبری

ود. شما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می

به آن ایمان پیدا کنیم. بدون  -هدف زندگی را  -ی اصلی وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم یک نقطه

تواند گیرد. حاال آن چیزی که به آن ایمان داریم، میپذیر نیست؛ کارِ درست انجام نمیها امکانپیشرفت در این بخش ایمان،

اب باشد؛ باالخره به تواند هم توحید نتواند فاشیسم باشد، میتواند کمونیسم باشد، میتواند کاپیتالیسم باشد، میلیبرالیسم باشد، می

ی ایمان، مهم است. ایمان به یک اصل، شت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. مسئلهیک چیزی باید ایمان دا

 .ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد؛ یک چنین ایمانی باید وجود داشته باشد. بر اساس این ایمان، سبک زندگی انتخاب خواهد شد

           3". 32/7/1391 یجوانان استان خراسان شمال داریدر د اناتیب)

    سبک زندگی از نظر روانشناسی فردی چیست؟ 

 فتارر به مربوط صرفا و دهدمی پوشش را فرد وجود کل که داندمی شخصیت نظریه نوعی را زندگی سبک فردی روانشناسی

 دارد: ویژگی چند یعنی است شخصیت مثابه به گوییممی وقتی نیست. رویت قابل و ظاهری

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 . سایت متمم - 1

 .  1385،  محمد حسین پوریانی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره یازدهم، زمستان «تبیین مفهوم ارزش با رویکرد جامعه شناختی» - 2

 . 23/7/1391 بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی - 3

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
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  فردی روانشناسی از منظر زندگی سبکهای ویژگیـ 

 
 .است تدریجی و مدت طوالنی امری زندگی سبک بر تاثیرگذاری که نشان دهنده این است هاویژگی این 

   ؟دهدرا شکل میسبک زندگی  چگونههای حاکم بر جامعه ارزش 

 رفتارهای مجموعه و شودمی جامعه آن افراد در رفتار بروز و رفتاری الگوهای گیریشکل سبب جامعه هر بر حاکم هایارزش

 و سوهم زندگی سبک و رفتار الگوی ارزش، مفهوم سه بایستمی ظاهر به بنابراین .دهندمی شکل را آنها زندگی سبک افراد

 اتنگتنگ ارتباط زندگی سبک و هویت مفاهیم با که است مفهومی مهمترین ارزش باشند. یکدیگر کنندهتایید و جهت هم

 گروه، یک اعضای باورهای و هاارزش از فرهنگ که چرا .آیدمی حساب به دین و فرهنگ بنیادین هایمولفه از یکی ارزش دارد.

 هاییارزش در ریشه مادی، رفتار شود.می تشکیل کنندمی تولید که مادی کاالهای و کنندمی پیروی آن از که هنجارهایی

 از برخورداری همچون هاییارزش از برخاسته فرهنگی رفتار و دارد مصرف و اقتصادی سرمایه از برخورداری پول، همچون

 است. یافته رشد و دیده تعلیم سلیقه و تفکر فرهنگی، سرمایه

   های حاکم بر جامعه چه ارتباطی با سبک زندگی دارد؟ارزش 

صرف رواج جریان در و دوم جهانی جنگ از بعد  زندگی سبک صاحب غرب در افراد کاال، گزینش و انتخاب امکان و گراییم

 کشیدند. رتصوی به بیستم قرن اوایل در زیمل و بلنو چون شناسانی جامعه را مصرفی زندگی سبک گسترش هاینشانه شدند.

ست مدرن شهری زندگی سبک شناسجامعه نخستین «زیمل» صرف خاص هایشیوه را زندگی سبک و ا  هدف با نکرد م

ـــارهای توانندمی آن طریق از افراد امروز دنیای در که داندمی منزلت نمادهای کردن دنبال   او کنند. تحمل را زندگی فش

 شناسان جامعه میان در وبلن است. کرده نظر طرح گراییمصرف و فراغت جهان درخصوص که است شناسیجامعه نخستین

 مطرح را «خودنمایانه مصرف» اصطالح ،آسا تن طبقه نظریه کتاب در او است، قرارداده توجه محور را مصرف اصل کالسیک

 . است مفید بسیار گراییمصرف مفهوم نیتبی برای که کرد

   چیست؟  ایرانی جامعه فرهنگ بر غربی زندگی سبکتاثیرات 

صرف ورود همین ایرانی جامعه فرهنگ بر غربی زندگی سبک کلیدی و مهم تاثیرات از یکی ست گراییم  فرهنگ» مفهوم .ا

 برای بلکه نیاز سر از نه مرفه طبقه مصرف که معناست بدین شده برگرفته وبلن« آسا تن طبقه» نظریه از که «آسا تن طبقه

 هایسبک بروز و ثروت آمیزتظاهر نمایش طبقه این هایویژگی از .است توجه جلب برای ایگونه به و اجتماعی اعتبار کسب

سیار گیریشکل با زندگی جدید صرف خودنمایانه ب ست. م صرف خاص شیوه این ا  نمادهای کردن دنبال هدف با که کردن م

0

نســـــــبتا  ابـــــــت 
اي و آنـي لحظه.است

پيدا و پنهان نمي شـود
بلکه دروني شـده و از 

.جوشدن ميودر

0

ـــ   ـــدری   اص ـــه ت ب
ا توان بـمي شود و نمي

ــي  آن آموزشــي مقیع
.را شک  داد

0

-اگر ایجاد شـود نمـي

بـاره ازتوان آنرا یـک
ن بــين بــرد و تغييــر آ

 تمــــا درازمــــدت و 
.تدریجي خواهد بود

بــه صــورت خودکــار و 
ـــيار در  ـــاهي ناهوش گ
رفتارهاي فـرد در هـر 

.لحظه متجلي مي شود
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 جامعه هایویژگی از کنند. تحمل را مدرن زندگی فشارهای توانندمی افراد آن طریق از که است راهی گیردمی صورت منزلت

 است. الگو این بر مبتنی زندگی هایسبک بروز و خودنمایانه مصرف همان یا ثروت تظاهرآمیز نمایش ایران امروز مصرفی

 هایی استوار است؟ بر چه پایه غربی زندگی سبک 

ستی دیدگاه در ضای بر حاکم امانی سان کرده پیدات اهمی آنچه غرب اجتماعی ف ست. خدامحوری جای به محوری ان سان، ا  ان

 و ازملو از استفاده غربی زندگی سبک است. داده قرار خود رفتار هر مبنای را لذت و قدرت وکسب گراییمادی طلبی، منفعت

 انسان هاولی زیستی نیازهای شدن برآورده صرف زندگی سبک این در کند.می تبدیل ترجیح یا نیاز نوعی به را مدرن کاالهای

ست کافی  هایدهدهن سوق تبلیغات، باالی جمح گیرد.می قرار مدنظر ممکن شکل بهترین به نیازها شدن برآورده بلکه ؛نی

 وعین کاال از اســتفاده غربی زندگی ســبک در اســت. تبذیر و اســراف به جوییصــرفه ارزش تغییر از غیرمســتقیم و مســتقیم

 اب متفاوت بعضــا و مدرن کاالهای از اســتفاده که معنی این به؛ انگیزدبرمی اندیگر و کننده مصــرف فرد در احترام احســاس

 نشــانه افراد ســوی از کاال نکردن مصــرف که شــودمی القا چنین و مطرح اجتماعی برتری برای عاملی عنوان به عادی زندگی

 است. روز مد و فناوری با آنها نبودن هماهنگ

   کالم آخر 

شته هایدهه ازهرچه  شتر هرچه ورود با ؛آییممی رو پیش هایدهه سمت به ؛گذ  مدرنیته فرهنگ و مدرن زندگی مظاهر بی

سانه افزونروز بردکار و افزایش طریق از غرب،  یرویپ و کندمی تغییر زندگی سبک غربی، مدرن زندگی ابزارآالت سایر و هار

تار الگوی از نه پیروی به را خود جای فرهنگی رف تاری الگوی که چرا ؛دهدمی غرب فرهنگ از کورکورا تا فرهنگی رف  عمد

شاخصه نیست. پذیر امکان غرب از کردن وارد با که هستند دیده تعلیم تعقل و تفکر نیازمند که است هاییحوزه به معطوف

 اعتدال و هانعمت و اموال بودن امانت تبذیر، و اسراف از پرهیز پرستی،تجمل از پرهیز حرام، و حالل رعایت قناعت، مثل هایی

 است. متفاوت غربی فرهنگ در زندگی سبک با وضوح به که است اسالمی زندگی سبک در کلیدی هاییشاخصه مصرف در

 

 


