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 يتعال  بسمه

 مقدمه  
های آن تاکید دارد. و ضمن تبیین اجمالی پیشینه بیانیه گام دوم بر چگونگی حفظ انقالب اسالمی و پاسداشت ارزش

 کند. انقالب اسالمی چشم انداز آینده آن را از منظر باالترین مقام سیاسی کشور تشریح می

صیهیکی از مهم صاص یاف سبک زندگیبه محور های محوری در بیانیه گام دوم انقالب ترین تو ض تهاخت وع و این مو

های مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است که همواره روی یکی از گفتمان سبک زندگیشاید از آن جهت است که 

ساله مطرح کرده سبت به این م شته و مطالب متعددی را ن سیت و .اندآن تاکید دا سا سئله در نزد  اهمیت ح این م

ساا ن الزم در این باره بساایار اساات. آن را به فرصااتی دیگر »فرمایند: میدر این بیانیه که  ایشااان به حدی اساات

ران جبهای بیکنم که تالش غرب در ترویج ساابک زندگی غربی در ایرانز زیانگذارم و به همین جمله اکتفا میوامی

بد طلجانبه و هوشمندانه میر و ملت ما زده است. مقابله با آن جهادی همهدینی و سیاسی به کشو زاقتصادی زاخالقی

شما جوانچکه باز  ست.شم امید در آن به  ساً « جهاد»در این بیانیه حدود بیست مرتبه کلمه  1«ها سا به کار رفته و ا

صریح می سبک زندگی ت سبت به  ست. اما ن سروح این بیانیهز جهادی ا اوالً، ، بک زندگی غربکنند که برای مقابله با 

سی،  سیا صادی،  ستیم. همه جانبه یعنی در همه ابعاد فردی، اجتماعی، اقت نیازمند جهادی همه جانبه ه

ساب سیار ح شد؛ یعنی ب شمندانه هم با شده، فرهنگی، علمی و... و ثانیاً، این جهاد همه جانبه باید هو

 2احساسات محض.عالمانه و محققانه و بدون عجله و به دور از شعار و 

  سازی دارد.سازی و گفتمانگناین امر نیاز به فره تچنانچه در بیانیه تصریح شده اسو 

های انقالبگفتمان اهمیت بارهمقام معظم رهبری در ند: می ساااازی در خصاااوص آرمان خواهیم یک اگر میفرمای

به  3 .یک گفتمان پذیرفته شده در بیاوریم صورتای تحقّق پیدا کندز قدم اوّل این است که این خواسته را بهخواسته

ست شواری نی صورت گفتمان در آمدز اجرای آن دیگر کار د شان گفتمان یعنی .4واقع اگر تفکری به  یک  زدر نگاه ای

در حقیقت گفتمان یعنی باور عمومی؛ یعنی  5د.گیر بشاااواز زمان در یک جامعه همهای مفهوم و یک معرفت در برهه

ایشااان تاکید   6.ورت یک ساا نم مورد قبول عموم تلقی بشااودز مردم به آن توجه داشااته باشااندچیزی که به صااآن

سانهکنند که باید این گفتمانمی صوص نقش روحانیون و نقش بزرگان و سازی انجام بگیرد که البته نقش ر ها و ب 

 7اساتید دانشگاهی حتما نقش بارز و مهمی است.

                                                           
 .. بیانیه گام دوم انقالب 1

 6/4/98رجانیوز،  ؛یدر گام دوم انقالب اسالم یسبک زندگاحمد حسین شریفیز استاد حوزه و دانشگاهز. حجت االسالم و المسلمین دکتر 2 
 13/4/94. بیاناتز 3
 14/10/90 بیاناتز -4
 22/9/88بیاناتز  -5
 15/12/92 بیاناتز -6
 همان . - 7



 

4 

 

شده، سازی فرایندی برنامهگفتمان صبر و نیازمند تکرار و تاکید بر مفاهیم و مقولهو زمانریزی  لی های ا

«  ندگیسبک ز»سازی برای گفتمان .تشکیل دهنده یک گفتمان است تا تبدیل به ادبیات رایج جامعه شود

ست اندر ست نهادهای د سانهسازی و گفتمانکار فرهنگالزم ا سانه سازی از جمله ر ها و در راس آنها ر

مختلف  هایشیوههای اصلی این گفتمان را محور تولید محتوای خود قرار دهند و به ، مفاهیم و مقولهملی

 به تکرار هنرمندانه آنها بپردازند.

با است راج  1ها نیز بیانات مقام معظم رهبری است و لذا این پژوهشبهترین مرجع برای است راج این مفاهیم و مقوله

ست تا در هااین مفاهیم و مقوله سانهزمینه صدد ا ستگذاری و تولید محتوای ر سیا  سازیای برای گفتمانای برای 

 فراهم آورد.  ز2محورهای اصلی بیانیه گام دوم انقالباز  یکیبه عنوان ز ایرانی-سبک زندگی اسالمیترویج 

  سبک زندگیمهمترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص گفتمان سازی 

از  ساابک زندگیآید که گذشااته مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقالب چنین بر میتحلیل مضاامونی بیانات از 

سیر ب شهدا و بزرگان در این م شد و زندگی  سوی پیامبران الهی با شده از  سبک ارائه  سو با  شان باید هم  همنظر ای

شاخصمشود. که باید بر عنوان نمونه و الگوهایی واال و بهینه معرفی می صادیق آن زهای رفتاریبنای  ی در زندگ را م

دهی به سبک زندگی جوانان در اولویت و ارحجیت است. روزمره بدست آورد و ترویج کرد. در این میان تربیت و جهت

گی زنداز سویی دولتمردان باید در عین اینکه خود در زندگی ش صی و سلوک روزمره خود معتقد و متعهد به سبک 

ف هند. ایشان با اشاره به انحرادعنوان سبک بهینه و مطلوب گسترش ه دینی/ اسالمی و ایرانی هستند این سبک را ب

این سوگیری و انحراف  زکه همان سبک زندگی دینی و قرآنی است زسبک زندگی غالب جامعه از سبک زندگی معیار

سئوالن و شتر متوجه م ساانند. بر ایددولتمردان می را بی سبک  سن ا صله گرفتن  سئوالن هم به دلیل فا انحراف م

ای هلت آنها از دستفای است که توضیح داده شد و هم ناشی از غزندگی خصوصی آنها از سبک زندگی معیار و ساده

وگیری از ساابک زندگی غربی سااو  گپیدا و پنهانی اساات که مردم و به ویژه جوانان و نساال آینده را به ساامت ال

شهاا دهند.می شمن و منحرف کردن جامعه از ارز شان این غفلت نه تنها منفذی برای ورود د صول و هویت  زز نظر ای ا

ست سالمی ا شمار می رود زا سالمی به  ضربه زدن به نظام و حاکمیت ا سبی برای  صلی ا .بلکه راه منا ز بنابراین پیام ا

شده شان می زاین متون گردآوری  سبک زندگی می انهنگردهد که رهبر انقالب آیندهن ضوع  ستبه مو ر نگرند و آن را ب

کنند که در تقابل با تمدن غربی قرار دارد. این مضااامین و گیری تمدن اسااالمی تلقی مینرم و مناساابی برای شااکل

 توان در نمودار زیر خالصه کرد:های اصلی آن را میپیام

 

 

                                                           
 ز انجام شده است.1398ز تحقیقات صدا و سیمای ج.ا.ا ز تهرانزز مرک"گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب". این پژوهش بر اساس مجموعه کتابهای  1
پژوهشز معنویت و اخال ز اقتصادز عدالت و مبارزه با فسادز استقالل و  و محور اصلی است که عبارتند از: علم 7بیانیه گام دوم انقالب مشتمل بر - 2

 دشمنز سبک زندگی با مرزبندی خارجیز روابط ملّیز آزادیز عزّت



 

5 

 

 

 سازی سبک زندگی در خصوص گفتمان رهبر معظم انقالبمهمترین محورهای بیانات 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبدیل سبک زندگی سالم
و عقالنی قران به سبک 
زندگی غالب در جامعه

هشدار به دولتمردان در 
مورد اهتمام به سبک 

زندگی بومی و تاثیرات آن
در سطح ملی

پرهیز از سبک زندگی 
غربی و تقابل جدی با 

حامیان و اشاعه دهندگان 
این سبک

ارتقای نقش جوانان برای 
تقویت سبک زندگی 

ایرانی/اسالمی

هدف گذاری و طراحی 
دشمنان برای ضربه زدن 

از طریق تغییر . ا.ا.به ج
سبک زندگی

انحراف سبک زندگی 
جامعه به ویژه دولتمردان 
از سبک زندگی مطلوب 

اسالمی

احصای شاخص های عینی 
و عملی سبک زندگی و 
اشاعه تدریجی و نرم آن

پایه گذاری تمدن 
اسالمی برپایه سبک/الهی

زندگی خدامحور

شهدا، الگوی بهینه و 
عینی برای تعمیم سبک 

زندگی مطلوب

بستر نرم شکل گیری 
سبک : آرمانشهر اسالمی 

زندگی مومنانه

نگاه آینده نگرانه و تمدن 
ساز به سبک زندگی

غفلت از هدف گذاری و 
اهتمام به سبک زندگی 

بومی
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 محورهای بیانات مقام معظم رهبری ها و مفاهیم مرتبط بامقوله مهمترین

 :سازی سبک زندگیگفتماندر خصوص 

 

 ن به سبک زندگی غالب در جامعهآتبدیل سبک زندگی سالم و عقالنی قر 

 

  تاثیر آن در سطح ملیدلیل هشدار به همه به ویژه دولتمردان در مورد اهتمام به سبک زندگی بومی به 

 

 

می    تحقق سبک زندگی مبتنی بر معارف اسال
در جامعه

ا لزوم انطباق سبک زندگی و فرهنگ جامعه ب
های قرآنآموزه

سبک زندگی اسالمی مورد قبول و حامی        
عقل سالم

ه توجه به وابستگی هویت انسانی ب
سبک زندگی

سبک زندگی افراد جهت دهنده به    
خط مشی سیاسی آنها

ویت حفظ استقالل فرهنگی از طریق تق
ایرانی-سبک زندگی اسالمی

لزوم توجه به ابعاد گوناگون سبک
زندگی

بک مسئولیت دولتمردان برای حفظ س
گزندگی به عنوان یکی از اجزای فرهن
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 :پرهیز از سبک زندگی غربی و تقابل جدی با حامیان و اشاعه دهندگان این سبک 

 

 

بی توجهی سبک زندگی غربی به مفهوم خانواده و پرهیز از الگوگیری از آنها

یبرای تربیت کودکان بر مبنای سبک زندگی غرب2030هشدار در مورد هدف سند 

یرانوجود تقی زاده های جدید و تمایل شدید آنها به ترویج سبک زندگی غربی در ا

اه هاتالش تقی زاده های جدید برای ترویج سبک زندگی غربی در مدارس و دانشگ

و اشاعه دهندگان سبک زندگی غربی2030تقی زادگان جدید حامیان سند 

تقابل تقلید از سبک زندگی غربی با استقالل فرهنگی
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 ارتقای نقش جوانان برای تقویت سبک زندگی اسالمی/ایرانی 

 

 

  برای ضربه زدن به ج.ا.ا. از طریق تغییر سبک زندگیهدف گذاری و طراحی دشمنان 

 

 

ایستادگی جوانان و مردم انقالبی در برابر تفکر تقی زاده ها

انتظار از جوانان برای مقابله با سبک زندگی زیانبار غربی

با سبک زندگی غربی و همراهی نخبگان با آن. ا.ا.مقابله ج

ضرورت دستیابی به مصادیق فکری و کاربردی سبک زندگی از سوی
دانشجویان

ایرانی/ها به اشاعه عملی سبک زندگی اسالمیمکلف نمودن جوان

از تسلط غربیان بر سیاست و اقتصاد  جوامع عقب مانده
طریق کسب دانش و تحمیل سبک زندی غربی

انقالب تالش دشمنان برای تهی کردن پشتوانه دینی و مردمی
با تغییر سبک زندگی

دگی در شکل یافتن مراکزی در غرب با هدف تغییر سبک زن
ایران



 

9 

 

  ویژه دولتمردان از سبک زندگی مطلوب اسالمیانحراف سبک زندگی جامعه به 

 

 

  احصای شاخص های عینی و عملی سبک زندگی و اشاعه تدریجی و نرم آن 

 
 

 

 

 

 

انه پرهیز از سبک زندگی اشرافی گرای
به دلیل آثار سوء و لغزشهای آن

رفاه طلبی و زیاده خواهی از آسیبهای
سبک زندگی غالب در جامعه

رواج سبک زندگی اشرافی                     
از مسئوالن به مردم

دیل حاصل اشاعه سبک زندگی غربی،تب
ینخبگان به موافقان سیاستهای غرب

ه ضرورتِ داشتن صبر و حوصل
برای ترویج سبک زندگی 

ایرانی/اسالمی

یافتن معارف عالی مربوط به
زندگی در قرآن 

ی ضرورت هماهنگی سبک زندگ
در نظام اسالمی با فکر و فقه

اسالمی

سبک لزوم تبیین مفاهیم و مبانی
ای زندگی اسالمی ودفاع از آن بر
نمقابله با هجمه فرهنگی دشم

هشدار به روحانیون برای     
بهره گیری از بهترین روشها
برای ترویج سبک زندگی 
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 پایه گذاری تمدن الهی/اسالمی برپایه سبک زندگی خدامحور 

 

 

 شهدا الگوی بهینه و عینی برای تعمیم سبک زندگی مطلوب 

 

  سبک زندگی مومنانهبستر نرم شکل گیری آرمانشهر اسالمی : 

 نگاه آینده نگرانه و تمدن ساز به سبک زندگی :

 

ظر وجود سبک زندگی در مدینه فاضله مورد ن
انبیا

بیاحیات طیبه یعنی شیوه زندگی مطلوب ان

حیات طیبه قرآنی یعنی محوریت ایمان در
سبک زندگی روزمره

تبیین رفتارها
ای باورها و فعالیته

شهدا به منظور 
ک الگوسازی از سب
زندگی آنان

رها و تبیین افکار باو
رفتارهای شهدا در 

زندگی روزمره

معهتبدیل سبک زندگی سالم و عقالنی قرآن به سبک زندگی غالب در جا

اسالمی برپایه سبک زندگی خدامحور/پایه گذاری تمدن الهی

شهدا الگوی بهینه و عینی برای تعمیم یک زندگی مطلوب

احصای شاخص های عینی و عملی سبک زندگی و اشاعه تدریجی و نرم آن

ایرانی/ارتقای نقش جوانان برای تقویت سبک زندگی اسالمی
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 غفلت از هدفگذاری و اهتمام به سبک زندگی بومی 

 

  

ل تاثیرات هشدار به همه، به ویژه مسئوالن در مورد اهتمام به حفظ سبک زندگی بومی به دلی
آن در سطح ملی

انحراف سبک زندگی جامعه به ویژه دولتمردان از سبک زندگی مطلوب اسالمی

پرهیز از سبک زندگی غربی و تقابل جدی با حامیان و اشاعه دهندگان این سبک 

ا از طریق تغییر سبک زندگی.ا.هدف گذاری و طراحی دشمنان برای ضربه زدن به ج


