
 

 

 ی در دولت اسالم یراهبرد مصرف فرهنگ  نییتب
 (یدر حوزه مصرف فرهنگ رانیا یانقالب اسالم نیامام یهاشهیگفتمان اند  لی)بر اساس  تحل

 1محّمدوحیدصافی اصفهانی 
 2حسن بشیر 

 چکیده: 
برنامه فرهنگی  مصرف  امر  برای  کشورها،  تمامی  در  که  شاهدیم  میامروزه  که ریزی  معنا  این  به  کنند، 

که اتخاذ میها با سیاستدولت کنند، درصدد این هستند تا بتوانند، الگوی مصرف فرهنگی مختار هایی 
ی نظام ارزشی و ها ممکن است بر پایهدهند. این سیاست  گسترشخویش را در تمامی سطوح جامعه  

کم باشد. از  هنجاری، یا بر اساس تولید و بازتولید متن دین در عرصه فرهنگ و یا ایدئولوژهای طبقه حا
مق به  که  رویکردی  درمیولههر  بیاندازیم  نگاه  فرهنگی  مصرف  اینی  فهم  که  جامعه یابیم  یک  در  که 

کاماًل ضروری.سیاستمداران و حکمرانان جامعه چگونه به مصرف فرهنگی نگاه می  پس از  کنند، امریست 
اندیشه طبیعتًا  ایران  در  اسالمی  تشکیل حکومت  مقدمات  پیگیری  و  ایران  اسالمی  انقالب  ی پیروزی 

محسوب رهبران   انقالب  این  گفتمان  تحلیل  در  فکری  منابع  مهمترین  عنوان  به  حکومت  این  دینی 
که همواره توسط این رهبران آرمان این انقالب تمدنمی گشته است و شوند و از این حیث  سازی بیان 
باشد، سازی، تفکرسازی میی اصلی فرهنگسازی و هستهسازی فرهنگی اصلی تمدندانیم هستهمی

ها رجوع کنیم و ی تمدنی، تفکری و یا فرهنگی به این اندیشهورزی در هر حوزهاچاریم برای اندیشهپس ن
از راه تحلیل این گفتمان، استخراج دال مرکزی و عناصر اصلی این گفتمان به نتایج مطلوب نظری خویش 

کم است، بر اساس مراحلدست یابیم.   کیفی بر آن حا که پارادایم  ی »روش پنجگانه  در تحقیق پیش رو 
اندیشه پویای  نظام  »فهم  دیدگاه  مبنای  بر  و  پدام«  گفتمان  الگوی تحلیل  بر  منطبق  ولی«  ی 

 
  safivahid@gmail.com )مسئول سندهیرشته فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق)ع( تهران )نو ی دکتر ی نشجودا 1
  drhbashir100@gmail.comوفرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق)ع( تهران   یاستاد تمام دانشکده معارف اسالم2
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گفتمانی امامین انقالب اسالمی و نهایتًا  »متفکرمحوری«، سعی در استخراج و تبیین عناصر و دال  های 
گفتمانی آن  ی مصرف فرهنگی داریم. ها در حوزهتبیین الگوی 

 :کلمات کلیدی
 مصرف فرهنگی، سیاست فرهنگی، فرهنگ و مصرف، حکمرانی اسالمی، دولت اسالمی، تحلیل گفتمان 

 مقدمه 
بر این اصل  از دوره پیشامدرن به مدرن، تغییر اساسی در تفکر و شیوه تفکر بود، این تغییر  گذار  علت 

ر اساس همین اصل های خودش تغییر دهد. بخواست، جهان را مطابق خواستهاستوار بود که انسان می
-خواهی در غرب مطرح شد که همه گرایی، فردگرایی، آزادیمداری، عرفیبود که مفاهیمی از جمله انسان

 های انسان بود.ی این مفاهیم در راستای تحقق خواسته
گرفت،  مفهوم فرهنگ و مصرف فرهنگی نیز در این دوران در راستای تحقق اهداف تمدن غربی شکل 

گستردهفرهنگ مفهومی ب که روز به روز  که صحبت از توسعه فرهنگی، تر میتر و پیچیدهود  شد، تا جایی 
برنامه فرهنگی،  هر سیاستگذاری  آمد.  میان  به  فرهنگی  مصرف  و  زندگی  الگوی سبک  و  فرهنگی  ریزی 

که مخصوص خود آن فرهنگ  کند،  فرهنگ مفروض به لحار تاریخی الگوی خاصی از فرهنگ تولید می 
اند آرایی کردهگرا« و »تجددخواه« در عرصه عمومی جامعه صف این میان دو طبقه فکری »سنتدر    است.

عرضه می را  به خود  مختص  فرهنگی  کاالی  عقیدتی خود،  الزامات  فراخور  به  یک  هر  )صالحی و  کنند. 
فرهنگ وجود دارد  ( 50-77:  1386امیری، از  که  تعاریف متفاوتی  از  و متنوعی  گسترده  ، در میان طیف 

که به نظر می  که ما به طور شهودی در وجوه مشترکی وجود دارد  رسد ناشی از ویژگی های خاصی باشد 
 دهیم. هر تفسیری از این واژه به آن نسبت می

گونه که جهان پیرامون انسان را به  ای ساختمند سازمان دهد. فرهنگ مولد کار اصلی فرهنگ، آن است 
آورد، فضایی شبیه سپهر  اجتماعی پیرامون انسان به وجود میساختمندی است و به این طریق فضایی  

کتچی، زیستی، که زندگی را، نه زندگی زیستی ارگانیک بلکه زندگی اجتماعی را برای انسان ممکن می کند )پا
ها بر اساس همین سپهر زیستی و در حال و هوای همین زندگی اجتماعی دست ( و انسان35-25: 1390

 زنند.یا رد یک نوع یا سبک خاصی از زندگی می به انتخاب، تایید
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 هدف تحقیق 
که »کلّیت فرهنگ« است، این قابلیت را   که به مثابه یک ابزار تحلیلی درباره مصرف فرهنگی، از آنجا  دارد 

کار رود. )کاوسی،   که  این »کلّیت فرهنگ« بتواند این ( اّما برای این90:  1387»خصایص اجتماعی« به 
ی ها در همهزندگی انسانی خود الگوهای قابل برداشت برای سبککند و در زیرمجموعه  نقش را ایفا 

کاالهای فرهنگی ارائه دهد، باید در ابعاد از سیاستگذاری فرهنگی و برنامه گرفته تا مصرف  ریزی فرهنگی 
کار قالب تار و گیری ساختاری داشته باشد. هدف در این تحقیق فهم این ساخ درون خودش یک ساز و 

ی مصرف فرهنگی است که از طریق فهم منطق دین و از داالن تحلیل الگو و آن هم به طور اخص در حوزه
که ما عماًل در شرایط و مکانی زندگی آید. با توجه به اینگفتمان رهبران دینی انقالب اسالمی به وجود می

مقومی و  فرهنگ  درگیر بحث  ما  اجتماعی  زندگی  یکایک شؤون  که  کشوری لهکنیم  در  و  است  آن  های 
ها وجود دارد، کنیم که طرح کالن فرهنگی در سطح جامعه در حال اجراست یا قصد اجرای آنزندگی می

 کاماًل ضروری است که مباحث بنیادی آن تنقیح شود و تصویری علمی از آن ارائه شود. 

 مصرف و فرهنگ 
شناختی در حال پیگیری است.  از نظر جامعههای مصرف فرهنگی به دو دلیل اساسی  امروزه بررسی شیوه

این »سلیقهاول  وسیلهکه  عنوان  به  فرهنگی«  گروه های  تمایز  برای  می ای  عمل  اجتماعی  و های  کنند 
این سلیقه تشخیص  برای  استاندارد  یک  عنوان  به  فرهنگی  اجتماعی، مصرف  موقعیتهای  مبنای  و  ها 

کار می که مصرف، فرآیندی است که توسط آن، گروههای و دوم اینآید  فرهنگی و الگوی ترجیحی رفتار به 
گفتمان این مصرف در جوامع Katz-Gerro, 2004: 1کنند )اجتماعی خود را  بازتولید می ( و فهم الگو و 

 ی آن اجتماع خواهد داشت.گذاری فرهنگی برای آیندهپژوهی و سیاستمختلف نقش بسزایی در آینده
گون آن در سه سطح خرد، میانه توجه به مصرف در بین جامع گونا ه شناسان همواره به سبب پیامدهای 

)علیخواه،   است  بوده  آن  و سیاسی  اجتماعی  بر ساختارهای  کالن  بین 230-233:  1386و  این  در  و   )
که بیشترین تاثیرات اجتماعی و سیاسی را به دنبال  مصرف فرهنگی یکی از مهمترین نوع مصرف هاست 
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توان فعالیتی غیر اقتصادی و سیاسی تعریف را می  1رهنگ و »کاالهای فرهنگی«خواهد داشت. مصرف ف
که در درک معمول هم چنین تلقی ای وجود دارد و به طور ضمنی فعالیت اجتماعی آزادانه را کرد. چنان 

، هم شامل می کاالی تولید 60: 1388شود. )رشیدپور   ( از نظر بوردیو منظور از مصرف فرهنگی استفاده از 
( 112: 1389و، ی باشد. )بوردی نوع سلیقه فرهنگی مصرف کننده میشده نظام فرهنگی و مشخص کننده

 از  ر یاخ یهادهه  در  اما بود، یاقتصاد علوم اصحاب مطالعة مورد موضوعات از  مصرف مقولة یزمان
 است. حتی اغلب کرده دایپ یاجتماع و  یفرهنگ مطالعات عرصة در  یر یگچشم جایگاه است که یمباحث
 یبررس  به مختلف یایزوا از  ز ین یاسیس علوم و  یشناسم مرد  ،ینشناسروا  ر ینظ  یانسان علوم یهاشاخه

 در  و  ی افرادروزمره یزندگ در  که است ینقش علت به ی مصرفندهیفزا  تیپردازند. اهمیم دهی پد نیا
کاك،  کند.یم فایا جوامع یاجتماع یساختارها   ( 112: 1381)با

رسانه در امروزه  بزرگی  تحول  مستقیم  غیر  ارتباط  از طریق  مطبوعات  و  نشریات  از جمله  ارتباطی  های 
اشاعه معلومات و اطالعات، افکار و رفتار انسانی و پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری به وجود آورده است.  

رسانه368-370:  1386)معتمدنژاد،   همچنین  ت(  و  رادیو  ویژه  به  دیگر  ارتباطی  لویزیون های 
( اینترنت و به دنبال آن 109:  1384اند. )دادگران،  ها شدهی ارزشدانش و شکل دهندهی  آورندهفراهم

اطالع در  آن  کاربرد  راحتی  و  علت سرعت  به  نیز  همراه  تلفن  آن،  فناوری  بودن  مجازی  ارتباط  و  رسانی 
و تحوتواند نقش مهمیمی اجتماعی   رفتارهای  انواع  گیری  افراد )خاصه جوانان( را در شکل  ل هویتی 

)منطقی، نماید.  فیلم27-29:  1387ایجاد  عرصه (  در  که  هنگامی  موسیقی  و  کتاب  سینمایی،  ی های 
نفوذ اجتماعی و جهت عمومی عرضه می  آن محسوب شوند، میزان  برآیند  کاالها  این  که  گیری فرهنگی 

یابد،  رهنگی، سبک زندگی ما شکل می( متعاقب همین مصارف ف1375کند. )چلبی، شوند را عیان میمی
می پیدا  سامان  ما  تمایالت  و  مینیازها  فراهم  ما  رؤیاهای  و  تخیالت  تولید  برای  الزم  مواد  شود کند، 

کارگیری ابزارهای موجود نمایانوتفاوت گر ها و تمایزات اجتماعی و در نهایت، تولیدات ثانویه ما در به 
کنند. های خود را از طریق مصارف خود ابراز می ای اجتماعی ارزشهگروه   ( Storey, 1995: 55شود. ) می

 
عکس،    لم، یف  ،یکیگراف  یو هنرها  یمانند نقاشي، مجسمه ساز  یآثار هنر   ،یقیموس  ،ی تون چاپمبه    « یفرهنگ  ی کاالها»  - 1

 (1388 ،ی طاهر ) . شوداطالق می ی ورزش زاتی و تجه ابقاتمس ،ی بصر  - محصوالت سمعي
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(, 1995: 34Miller) اولویت از مهمترین  یکی  که  است  دولتبه همین جهت  برای های  ریزی  برنامه  ها 
کاالها و ابزارهای فرهنگی و رسانه  ای شده است.مدیریت مصرف این 

فرهنگی در چندین پروژه طوالنی توسط یونسکو بررسی های  های اخیر طیف وسیعی از شاخصدر سال
ها جنبه این شاخص  از  برخی  است.  مانند سرمایهشده  فرهنگی  مصرف  مختلف  و های  فرهنگی  های 

گروه  :Throsby, 1999کنند. )های اجتماعی و روندهای مختلف مصرفی توسط آنان را بررسی می شئون 
 ز ی ن مصرف واژة حول گرفته  صورت ت مطالعات یفیک و  تیکم جوامع، یمصرف سبك در  راتییتغ ( با152

گون  مصرف نوع و  زانیم شدن متکثر  امروزه با که یا گونه به است. افتهی ر ییتغ آن با همگام و  شده گونا
گون مطالعات ت،یبشر  است کرده دای پ راه مختلف یها حوزه به و  کرده دایپ تکثر  ز ین مصرف باب  در  گونا

کاظم1386پرداخت. )صمیم و فاطمی،   آن مطالعة به یبعد تك صورت به توانی نم گر ید و  ( 1387،  ی، 
می را  جدید  فرهنگی  کاالهای  مصرف  از  آمده  بوجود  هویتی، تاثیرات  تحوالت  مانند،  مواردی  در  توان 

تاثیرات آموزشی و تربیتی، تحول در روابط اجتماعی و خانوادگی، ظهور تحوالت فرهنگی، تاثیرات سیاسی 
کاالهای فرهنگی با سبک زندگی افراد   که مصرف  نیز رابطه دارد. نوع و چگونگی و اعتقادی قرار داد. چرا 

از  کاالهای فرهنگی بر نحوه زندگی افراد جامعه تأثیر دارد و منظور از سبک زندگی عبارت است  مصرف 
کم است و عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد و در  که اصلی انسجام بخش بر آن حا طیف رفتاری 

الزاماً  و  است  مشاهده  قابل  جامعه  افراد  از  گروهی  )فاضلی، میان  نیست.  تشخیص  قابل  برای همگان   
1382 :83    ) 

که می توان برای استخراج مفاهیم نوین در این حوزه به ها و جهان بینیبدون شک یکی از نگرش  هایی 
آن تمسک کرد ایدئولوژی و جهان بینی دینی برآمده از تفکر و عمل عالمان اجتماعی دین است و در عصر 

توان بیانات والت فقیه ترین منابع میگیری تمدن نوین اسالمی هستیم از غنیکنونی که در دوران شکل 
ی صحیح با این بیانات، الگوی بومی، دینی و ملی بسیاری از ی معاصر ایران را نام برد و با مواجههجامعه

 مسائل و موضوعات فرهنگی را استخراج نمود.
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یخچه مصرف فرهنگی در اندیشه   ی تمدن غرب تار
ی تمدن غرب فراز و نشیب های مختلفی را طی ی مصرف با فرهنگ در ادوار مختلف اندیشه پدیدهپیوند  

گردیده است. یکی از نخستین تحلیل ها در نموده است و الگوهای مختلفی برای مناسبات این دو طرح 
گرایی رفتوان در نظریات مارکسیستی دنبال کرد. در سنت مارکسیستی، مصرابطه با مصرف فرهنگی را می

بسته پیش  از  تجارب  و  اشیاء  خرید  در  را  زندگی  میمعنای  جستجو  شده  مارکس بندی  نظر  از  کند. 
کردن سرمایهایدئولوژی مصرف کار برانگیختن مردم چه در گرایی هم در خدمت مشروع  داری و هم در 

قد بود تولید،  ( مارکس معت81-90:  1387خیال و چه در واقعیت برای مصرف کننده شدن است. )کاظمی،
ی خود با که مصرف هم به نوبهکند، ضمن اینموضوع مصرف، روش مصرف و انگیزه مصرف را ایجاد می

- 781:  1382گذارد. )مارکس،  برانگیختن تمایل تولید کننده و ایجاد نیازی مطلوب در او بر تولید تأثیر می 
پیچیده  (07 شیوه  مصرف،  و  تولید  بین  اقتصاد  پیوند  جانمایی  میی  نمایان  را  جامعه  درون  کند. در 
(48-Slater, 2001: 44 ) 

بارت  روالن  نظر  از  داد.  قرار  تحلیل  مبنای  را  اسطوره  متفاوت،  تقریری  با  بارت  روالن  مارکس  دنبال  به 
را بر خواننده تحمیل می  را انتقال می اسطوره خود  بار ایدئولوژیک و دروغین خود  دهد. اسطوره  کند و 

بارت نوعی فهم جهان ا از نظر  ایدئولوژی مورد نظر مارکس.  کاذب، درست در قامت  البته  ست، فهمی 
توانند واقعیتی تهدید کننده را در زیر سطحی ظاهری مخفی کنند و واقعیت موجود را کامال ها میاسطوره

کرایب،   دهند.)  یعنی شکل1382طبیعی جلوه  این  و  مصرف (  مخاطب  در  انفعال  نوعی  ی کنندهگیری 
کاال برای آدورنو و مکتب فرانکفورت اساس نظریهگی. بحث مارکس در رابطه با بتفرهن که وارگی  ای شد 
تواند تسلط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی سرمایه گفت: اشکال فرهنگی از قبیل موسیقی پاپ میمی

،   1387را تضمین کند. )استریتاتی،  ای نیز زان فرهنگ تودهپردا( از منظر نظریه1384و آدورنو و هورکهایمر
کنشی داری را مصرف میای انفعالی کاالهای فرهنگی سرمایهتودها به گونه کنند. نظریه فرهنگ توده ای وا

- 44:  1387در برابر صنعتی شدن و تجاری شدن فرهنگ عامه در سطح وسیع بوده است. )استریناتی،  
40 ) 
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فهم کرده و  مصرف را به معنای نوعی ارتباط و خلق در مقابل، برخی مصرف فرهنگی را شیوه ای از ارتباط  
کس وبر با ابداع مفهوم »سبک زندگی« که ابزار مفهومی 81-90: 1387معنا معرفی نمودند. )کاظمی،  ( ما

به  بود  اقتصادی مارکس  با مدل تک بعدی  و چالشی  مهمی در مدل چند بعدی قشربندی اجتماعی 
این منظر  ی سرمایهعهزندگی درجامگرایی و سبکی مصرف رابطه از  تأثیر داری پرداخت.  انبوه  مصرف 
وبر معتقد   (Pakulski, 1993: 285داری بر همگن سازی سبک زندگی و تغییر رفتارهای جمعی دارد. ) معنی 

شود بلکه بر اساس منزلت و راه و رسم آشکار شدن بود »جامعه فقط به لحار اقتصادی قشربندی نمی
گروهای اجتماعی نیز قشر هامنزلت در سبک زندگی  (14: 1386شود.« )بنت، بندی میی 

جامعه در  منزلت  و  شهرت   ، افتخار مبنای  مهمترین  ثروت  وبلن  نظر  اشاره در  وی  بود.  شده  آمریکا  ی 
کوچک فرد از طریق »فراغت تظاهرى« ثروت خود را به نمایش می می که در اجتماعات  گذاشت. اما کند 

پدیده گمدر جوامع شهری  را ی  کارکرد سابق خود  تظاهری  فراغت  که  این شد  از  مانع  ناشناسی  و  نام 
می تظاهری«  »فراغت  تظاهرى« جایگزین  »مصرف  اینجا  در  باشد.  مصرف داشته  از  وبلن  الگوی  شود. 

 ( 150: 1387چشمی و رقابت مبتنی است و این روند یک طرفه است. )کاظمی، فرهنگی بر نوعی هم
بر این که مد یک پدیده  زیمل همانند وبلن  بود  که ذوق  یعقیده  این معنا  و   طبقاتی است، اما نه به 

گزینش سلیقه از  ناشی  هنر  و  زیبایی  مسائل  در  مردم  میهای  وی  است.  طبقاتی  جمعی  گوید های 
مان مطمئن نباشیم. زیمل مد را با توجه روی ما از مد تا جایی است که خودمان از ذوق و سلیقه »دنباله
از دیگران بودن و تثبیت مرزهای به دیالک تیک میل فرد به شبیه بودن و در همان حال متمایز بودن 

ز« با یی خود تحت عنوان »تما ی پرآوازه( بوردیو در مطالعه19:  1386کند. )فریزبی،  اجتماعی بررسی می
اندیشه به  دادن  اجتمابسط  منزلت  بازتاب  عنوان  به  را  زندگی  سبک  وبلن  و  زیمل   ، وبر عی های 

ایجاد  پردازی میمفهوم  کار  به  است. مصرف  ارتباط  نیز مصرف فرهنگی نوعی خلق  بوردیو  از نظر  کند. 
می اجتماعی  تمایزات تمایز  و  ایجاد  هدف  به  فرهنگی  مصرف  خاص  الگوهای  که  داد  نشان  وی  آید. 
کار می به  )کاظمی،  اجتماعی  که چگونه 163:  1387رود.  کند  بوردیو در نظر داشت تحلیل  های گروه  ( 

ی های ارائهخاص به ویژه طبقات اجتماعی و اقتصادی از میان سایر چیزها، انواع کاالهای مصرفی، روش
ک و غذا خوردن، مبلمان و تزئین داخلی منزل را بکار می  گیرند تا روش مجزای زندگی خود را مشخص خورا

ک،  کا  ( 91: 1381کنند و خود را از دیگران متمایز سازند. )با
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م نگاهدر  رسانهقابل  دارد  اعتقاد  که  دارد  وجود  جریانی  گذشته  همچون های  فرهنگی  مصرف  و  ها 
که منابع فرهنگی را در دسترس افراد قرار میمجراهایی عمل می  دهند به دهند و به افراد اجازه می کنند 

و تصرف در ماهیت ساختار یصورت خالق تعد و دخل  بپردل  نژاد  و  مانند طبقه، جنسیت  و هایی  ازند 
می تأملی  و  جدید  هوّیت  به  )بنت،  بنابراین  دوسرتو 88  -  87:  1386انجامند.  خصوص  همین  در   )

که مصرف، عملی پیچیده و مستتر است، اما بی سر و صدا و تقریبا به طور ناپیدا در هر استدالل می کند 
باز می  برای خود جا  راه  مکان  از  بلکه  از طریق محصوالتش،  نه  زیرا مصرف  آن نحوهکند  از  استفاده  ی 

( از نظر  290:  1386سازد. )استوری،  کند خود را آشکار میمحصوالتی که نظم مسلط اقتصادی تحمیل می
مصرف  و هم  کنندگان  تولید  هم  زیباییدوسرتو  معناهای  تعیین  در  و کنندگان  فنون   ، تصاویر شناختی 

( و این یعنی خالقیت 99:  1386)زیست،    کنند نقش دارنداشیایی که صنایع فرهنگی و رسانه ای عرضه می 
کنندگان. کننده، ی مصرفی جامعهدهندهترین سازماندر این تحلیل مصرف، به عنوان اصلی  مصرف 

گذاشته است. تحلیل پدیدهتولید را از اولویت تحلیل کنار  کلی از زندگی روزمره و  ها  ی مصرف توضیحاتی 
در شکل گسترده  فرهنگی  تولیدات  گروهگیرتأثیر  میی  ارائه  را  مختلف  اجتماعی  سویی های  از  و  دهد 

گروهی زندگی یا شیوهسبک ای روابط اقتصادی را شکل ها به طور فزایندههای مصرف آنهای فردی یا 
 (Warde ،2002 :63دهد. )می

 ی تمدن اسالمی مصرف فرهنگی در اندیشه 
ی مصرف فرهنگی بیشتر بر مبنا و  یخچهی علوم اجتماعی غرب، تار مطابق آن چه مرور شد در اندیشه

ای در زندگی های تولیدی، تمایز و منزلت اجتماعی، مصارف مادی و رسانهاساس نسبت انسان با مولفه
شناختی، هنری و مطلوبیت بیشتر و نیز اثراتی که مصرف بر فرهنگ روزمره و نهایتًا توجه به اصول زیبایی

بالعکس می دال  و  بود.  استوار  نگاهگذارد  این  مجموع  در  فرهنگی  مصرف  به  مرکزی  انسان  رسیدن  ها 
بهره و  مطلوبیت  گفتمانبیشترین  این  است.  آل مندی  ایده  تیپ  که  هستند  این  دنبال  به  بیشتر  ها 

کرده و مصادیق آن  مطلوب خود که همان مدرن بودن و بهترشدن پس از مصرف فرهنگی است را ترسیم 
کنند. در دین اسالم نگ کمیت عقل و فطرت همواره دریچهرا بیان  ی تحلیل را متفاوت اه توحیدی و حا

 کند. های مدرنیسم الهام میسازد از آن چه علوم اجتماعی بنا شده بر پایهمی
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که درباره ابعاد مختلف زندگی انسان مانند اهداف، نیازها و عالیق او صحبت می کنیم، معمواًل سه زمانی 
از نظر دینی برای ما ح  از این سه ساحت به سر ساحت  انسان همواره در یکی  ائز اهمیت است، یعنی 

، ساحت احساسات و ساحت اعمالمی هر انسانی در یک برش زمانی و مکانی خاص   .برد: ساحت افکار
، یا به یک عمل و یا به یک احساس در یکی از این سه ساحت کنشگری می کند، یعنی حتمًا یا به یک فکر

انسانی کامل است که همه چیزی جدای از این قابل تصور نیست و از نگاه اسالم    خاص مشغولیت دارد و 
باشد. )مطهری، ارزش کرده  و هماهنگ رشد  به حّد اعالی رشد رسیده  و  کرده  او رشد  در  انسانی  های 

کامل: گانه ی او حکمفرما باشد30 ـ 28 انسان   . (. یعنی نگاه توحیدی در همه ی ساحات سه 
که الگوی مصرف فرهنگی و سبک زندگی تنها در حوزه اعمال ارائه شود و صرفًا پیرامون  اینگونه نیست 

یا دربارهاین لباسی بپوشیم و  کتابی بخریم، چه  ی چگونگی تعامالت که چگونه به مسافرت برویم، چه 
بلکه در حوزه افکار  مان باشد. مطابق مضامین اسالمی الگوی مطلوب، فراتر از اعمال،  فردی و اجتماعی 

به همه ساحت و  وارد شده  باید  نیز  و تکامل و احساسات  و دال مرکزی  یابد  انسان تسری  زندگی  های 
گفتمان، فطرت توحیدی انسان خواهد بود.   گر ما قائل به فطرت انسانی باشیم، یعنی دهنده در این  ا

که ریشه اش در فطرت انسانی   است بدانیم، نه تنها انسانیت بلکه معیارهای انسانیت را معیارهای ثابت 
می پیدا  مفهوم  و  معنی  نیز  انسانیت  )طباطبایی،تکامل  وجود  (1393کند.  و  فطرت  به  اعتقاد  بدون 

توان در وادی تکامل انسانی قدم نهاد. ارزشهای انسانی باید به عنوان اصول ارزشهای ثابت انسانی نمی
ها یک سلسله ها و گرایشتا تکامل معنی دهد و این ارزشثابت و ریشه دار در انسان وجود داشته باشند  

( نظریه فطرت، ارزشهای ثابت 1394امور فطری هستند و تکامل هم با این فرض استوار است.)مطهری،  
استعدادهای  دارای  انسان  فطرت  نظریه  اساس  بر  و  رساند  می  اثبات  به  انسانها  در همه  را  مشترکی  و 

بالقو صورت  به  که  است  دادن انسانی  پرورش  معنای  به  تربیت  و  یابند  پرورش  باید  و  دارند  وجود  ه 
   (1368)خمینی، . استعدادها جهت شکوفایی و به برنشاندن ارزشهای متعالی در وجود اوست

بر تمدن تعالیم اسالم  که  این است  بر  ما  تمدناعتقاد  کید دارد؛  تأ از   سازی  یعنی فضا و سبک خاصی 
سه ساحات  در  طبیعت  و  دیگران  خدا،  خود،  با  انسان  ارتباط  برای  که  برنامهگانهزندگی  مذکور  ی ی 

گرایشات توحیدی هدایت   ، اعمال و  بخش اعظم کند.  مشخص داشته باشد و انسان را به سمت افکار
سازی نیر تفکرسازی است و در افتد و هسته اصلی فرهنگسازی اتفاق میسازی از طریق فرهنگتمدن
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، شعور و سطح دریافت و درک فکری انسان کید  هاست و در تمدناینجا منظور از تفکر سازی اسالمی تأ
مقوله طرح  از  ما  منظور  پس  دارد.  وجود  تفکرسازی  بر  مصرف  زیادی  همچون  و سبک هایی  فرهنگی 

سازی بر اساس اوامر و نواهی الهی ضامن سعادت انسان های ابتدایی و میانی تمدنزندگی، تبیین الیه
های است، اّما منظور اندیشمندان علوم اجتماعی تمدن غرب الزامًا این نیست و رفع نیازها و ارضای لذت

 ت. هاس ی یک نوع مصرف فرهنگی خاص در اولویت آنانسان از دریچه

 

 1ی فرهنگی اسالمی و بومی»متفکرمحوری« راهکاری برای استخراج نظریه
چه به طور مثال به عنوان محوریت نگاه توحیدی و فطری در تبیین  مصرف برای استخراج مبانی و آن

که مستقیمًا به  فرهنگی و سپس پاسخگویی به مسائل فرهنگی در باال مطرح شد، راهکار اّولیه این است 
ی علمی ثابت کرده است تون خام رفته و به کاوش و استخراج نظریه بپردازیم. در این روش، تجربهسراغ م

ها، احتمال که به دلیل دوری از امر اجتماعی واقع و نیز عدم پردازش محتوای متون دینی و خام بودن آن
ی اندیشمندان  که تجربهرسد. یکی از راهکارهایی  حل خیلی بعید به نظر می رسیدن به نتیجه و یافتن راه

الوصول بسیار سهل  داد  نشان  نزدیکغربی  و  برههتر  در  و همچنین  است  واقعیت  به  تاریخ تر  از  هایی 
کارگیری و توفیق این روش استخراج نظریه و پاسخ به مسائل  اندیشه ی اجتماعی مسلمین ما شاهد به 

هم اجتهادی نظام فکری یک متفکر هستیم، روش متفکر محوری است. »متفکرمحوری« عبارت است از ف 
که از یک مندی از آن نظام در تولید علوم انسانی اسالمی و حل مسائل انقالب اسالمی. از آنو بهره  جا 

گزینش از میان آن ها نیز نیازمند اجتهاد طرف، متفکران مختلف، لزوما در همه مبانی مشترک نیستند و 
، گزینش غ گردد، محوریت منجر به ناهماهنگی و تعارض در پاسخ ها میر اجتهادی،  یاست و از طرف دیگر

آرای متفکر  آن مکتب فکری، در فهم  و مراجعه به شارحان  یک متفکر به جای چند متفکر هم عرض 
 ( 1398)جعفری،  محوری ضروری است.

 
های امام خمینی )ره( و عالمه طباطبایی )ره( ی مطالعات اندیشهمصاحبه با دکتر علی جعفری هرستانی، )مدیر هسته  - 1

 (6/1398/ 20شگاه امام صادق)ع((، )مرکز رشد دان
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 1انواع مواجهه و فهم از بیانات ولی فقیه 
 ای متفاوتی وجود دارد.  هدر مواجهه با اندیشه ها و بیانات ولی فقیه، نگاه

که با بی -1 کنار بیانات ولی عبور مینگاه اول این است  که بیانات  اعتنایی از  کنند، به این معنا 
کنار حرف  های دیگر است.  ولی، حرفی 

دوم -2 اندیشه  نگاه  با  که  است  میاین  سیاسی  رفتار  ولی  سیاسی های  جنبۀ  به  فقط  و  کنند 
 کنند. ها و بیانات توجه میاندیشه

اند،  مربوط به کسانی است که جایگاه هدایت برای عموم کشور را برای ولی فقیه قائل  نگاه سوم  -3
 کنند. ی وی مواجهۀ موضوعی و بخشی میاّما با کالم و اندیشه

نگاه -4 می  چهارم،  در  را  فقیه  ولی  کالم  منظومۀ  میافراد  سعی  و  کالم بینند  منظومۀ  به  کنند 
کنند و بفهمند؛ اما این منظومۀ اندیشه را پویا نمی  بیند. رهبری توجه 

کامل   نگاه پنجم  -5 کالم رهبری را در نظام آن دریافت می که نگاه  بیند. کند و پویا میتری است، 
 ( 1395)پیروزمند، 

ین سط  ح فهم از بیانات ولی فقیه: بهتر
که می کسی  است.  نگرفته  قرار  در مسیر صحیحی  دوم  و  اول  نگاه  بیان شد،  که  نگاهی  پنج  خواهد در 

انگیزهبی کند،  برای دقتاعتنایی  ندارد. شیوهای  که میکردن  کسی هم  استفادهی  ی سیاسی خواهد 
له نگاه شود. اما از نگاه سوم به بعد مسیر شود که با عینکی ناقص، به آن مسئکند، غلط است و باعث می

رسد. به سمت رسیدن به فهم درستی از کالم ولی فقیه است، هرچند نگاه سوم و چهارم به فهم کامل نمی
الگویی  نیز  کامل  برای فهم  به فهم درست،  برای رسیدن  بر تالش  باید عالوه  که  این است  ما  پیشنهاد 

«    ی این کار این است کهداشت و الزمه هم » نظام موضوع« و هم »نظام اندیشه« و هم »پویایی کالم رهبر

 
 ( 28/9/1395مصاحبه با حجت االسالم علیرضا پیروزمند، )عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی قم(، )  -1
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گوییم و در این پژوهش را مدنظر داشته باشیم و به این سه گانه »فهم نظام اندیشه پویای ولی فقیه« می
 یکی از ارکان تحلیلی همین دیدگاه است.

 ق: یتحق  ه نیشیپ
که بتوان الگویی از مصرف   کمان دینی در فرهنگی مبتنی بر اندیشهدر این حوزه و با این هدف  های حا

کنون پژوهشی انجام نگرفته است، اّما پیرامون طرح های بومی که در این حوزه ها و پژوهشآن ارائه داد تا
که های نزدیک به آن انجام شده است میو حوزه توان به موارد زیر اشاره نمود. البته باید توجه داشت 

ها و پژوهش های اصلی جامعی از طرحهای صورت گرفته نمی باشد بلکه طرح  موارد زیر مجموعه کامل و 
 تر مورد توجه بوده است.  و پر اهمیت
کتاب و موسیقی  مصرف فرهنگ(.  1389رزگار )مرادویسی،   ❖ کید بر مصرف فیلم،  ی و جنسیت با تأ

دانش  موردی:  مریواننمونه  شهر  در  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان  و  دبیرستانی  ،  آموزان 
.  پایان و  نامه  ادبیات  دانشکده  اصفهان،  دانشگاه  فناوری،  و  تحقیقات،  علوم،  وزارت  دولتی، 

 .علوم انسانی
ی تمایزات جنسیتی در این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین جنسیت و مصرف فرهنگی، به بررس

آموزان دبیرستانی و دانشجویان  گذراندن اوقات فراغت در بین دانش  کاالهای فرهنگی و نحوه  مصرف 
های شهر مریوان پرداخته است. پژوهش حاضر در پی آن است تا دریابد  شاغل به تحصیل در دانشگاه

اوقات ف گذراندن  نحوه  و  فرهنگی  کاالهای  بر مصرف  تاثیری  منظور جنسیت چه  به همین  دارد.  راغت 
کتاب، میزان  که رابطه جنسیت با مصرف انواع فیلم، میزان مصرف فیلم، مصرف انواع  تالش شده است 

 مصرف کتاب، مصرف انواع موسیقی، میزان مصرف موسیقی و ... احصا شود.
عوامل  (.  1390)سکینه  سلیمانی،   ❖ و  تهرانی  میان جوانان  در  فرهنگی  الگوهای مصرف  بررسی 

آن با  فناوری    -دولتی  نامه.  پایان  ،هامرتبط  و  تحقیقات،  علوم،  عالمه   -وزارت  دانشگاه 
 . دانشکده علوم اجتماعی -طباطبائی 

این پژوهش نیز بر آن است تا با بررسی وضعیت مصرف فرهنگی در میان جوانان تهرانی به آزمون تجربی 
»التقاطی دیدگاه  و  گیدنز  و  بک  شدن«  »فردی  دیدگاه  بوردیو،  »همسانی«  نظری  دیدگاه  شدن« سه 
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که  پترسون بپردازد. در این راستا بر اساس این سه دیدگاه این سواالت را مطرح می  انواع الگوهای سازد 
این جوانان  بین  فرهنگی در  مصرف  اجتماعی  مبنای  کدامند؟  تهرانی  فرهنگی درمیان جوانان  مصرف 

اند؟ فردی شده است؟ یا التقاطی است؟ نوع و میزان مصرف کاالهای فرهنگی تحت کدامست؟ساختاری
نمونه   با حجم  این سواالت، پیمایشی  به  پاسخ  از میان جوانان   405تأثیر چه عواملی هستند؟ در  نفر 

فرضیه آزمون  به  و  شده  انتخاب  نمونهتهرانی  روش  است.  شده  پرداخته  شده  مطرح  این های  گیری 
ای طبقاتی متناسب است. در این پژوهش تحلیل عاملی انجام شده بر روی پژوهش نیز روش خوشه

کاالهای فرهنگی به شناسایی   در مورد الگوهای عامل منجر شده است. نتایج تحلیل عاملی    7مصرف 
کتاب به    4مصرف موسیقی به   های بدست عامل انجامیده و آزمون همبستگی عامل   6عامل و در مورد 

ی مورد بررسی کسب ی التقاطی پترسون تأیید تجربی بیشتری در نمونهآمده نشان داده است که نظریه
 کرده است.  
کاخکی،   ❖ شناسی مصرف  (، فراتحلیل مطالعات انجام شده در باب جامعه1391)طاهره  موسوی 

ایران،   در  فرهنگی  .  پایانکاالهای  و نامه  تحقیقات،  علوم،  )وزارت  نور  پیام  دانشگاه  دولتی، 
 .فناوری(،  دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

کلی از مطالعات انجام شده پیرامون جامعه این پژوهش با هدف ترکیب، تل فیق و رسیدن به یک برآیند 
کاالهای فرهنگی صورت پذیرفته است. در این فراتحلیل، به شناسایی مهم  ترین عوامل شناسی مصرف 

اجتماعی موثر بر مصرف کاالهای فرهنگی و تعیین برآورد میزان اثرگذاری هرکدام پرداخته شده است و در 
شناختی این تحقیقات را شناسایی و خالهای الش دارد مشکالت و نواقص تئوریک و روشمرحله بعد ت

کاالهای فرهنگی را روشن سازد. نتایج این پژوهش مطالعاتی و پژوهشی جامعه  شناختی پیرامون مصرف 
که رابطه بین متغیرهای  که از روش ترکیب شدت اثر ) اشمیت و هانتر( سود برده است، نشان می دهد 

تا تح فراغت، دینداری، فاصله محل سکونت  اوقات  اقتصادی، میزان  صیالت، سرمایه فرهنگی، سرمایه 
می اثبات  فرهنگی  کاالهای  مصرف  بر  جنسّیت  و  فرهنگی  کن  ،  اما مذکور متغیرهای  میان  در  گردد. 

کید   قرار گرفته  تحصیالت با باالترین میزان واریانس تبیین شده بر مصرف کاالهای فرهنگی ایرانیان مورد تا
کاالهای فرهنگی، بیشترین  است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، در میان مدل های نظری مصرف 
میزان تبیین از آن نظریات بوردیو بوده است. گرچه در نهایت در این پژوهش اینگونه پیش بینی می شود 
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کاالهای فرهنگی و ورود نظریات که با انجام پژوهش پست مدرنیستی مصرف های نوین در عرصه مصرف 
گردد.   فرهنگی، این نظریات دچار تزلزل 

 معرفی روش تحلیل 
تحلیل  روش  است.  استفاده شده  پدام«  گفتمان  »تحلیل  روش  از  الگو  استخراج  برای  پژوهش  این  در 

روش سایر  به  نسبت  ارجحیت گفتمان  از  و  است  برخوردار  بیشتری  عمق  و  ژرفا  از  متون  تحلیل  های 
کننده بیشتری برخوردار   کم بر هر بحث علمی، خود تعیین  است. در نظر دکتر حسن بشیر »گفتمان حا

آن نمی و بدون  آن است  از هویت  گونهبخشی  به  را  واقعیت مسائل  کرد« توان  باشند، درک  باید  که  ای 
افکنند و های تحقیق علوم اجتماعی، به ورای متن نظر نمی(. سایر روش221:  1389)بشیر و همکاران،  

که متن چگونه تولید شده است و در چه بستر و فضایی به وضعیت یجه نمیدرنت توانند توضیح دهند 
های تحلیل گفتمان آن است که علوم وجهی کاماًل های مهم روشموجود در آمده است. یکی از پیشفرض

که نمی که عام و جهان شمول  برساختی دارند. بدین معنا  باشد و توان قائل به دست یابی به علمی شد 
غ از ارزش کند، زیرا علم در چارچوب و بستری از پیش فرضفار ها و ها به شمار آید و صرفًا واقعیت را بیان 

می پدید  اجتماعی  اقتضائات  و  نمیشرایط  نیتجه  در  و  غیر آید  و  غیرفرهنگی  وجهی  آن  برای  توان 
-آورند و روشب با خود را پدید میها هستند که علوم متناسایدئولوژیک قائل شد، در واقع این ایدئولوژی

که این ایدئولوژی گفتمان در صدد هستند  که در پشت متن پنهان شده اند، را نشان های تحلیل  ها را 
گفتمان انجام می که به روش تحلیل  های متن به روش تحلیل شود، تحلیل دادهدهند. در این پژوهش 

گرفت و متونی بر گفتمان پدام صورت خواهد  گزیده از اندیشه های امام خمینی و مقام معظم  عملیاتی 
گفتمان دهیم. مراحل فرایندی پدام، دارای شباهترهبری را مورد تحلیل قرار می هایی با روش تحلیل 

نورمن فرکالف است. همانگونه که فرکالف در روش تحلیل گفتمان خود، سه مرحله » توصیف«، »تفسیر« 
گانه را با توجه به پنج سطح دهد. روش پدو »تبیین« را انجام می که این مراحل سه  ام در تالش است 

»سطح »عمق-تحلیل  »سطح- سطح«،  »عمیق -سطح«،  و  »عمیق«  دهد. عمق«،  قرار  توجه  مورد  تر« 
 ،  ( 10: 1392)بشیر
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 ی تحلیلی: نقشه 
بر  رو  تحقیق پیش  در  است.  گفتمان  تحلیل  روش  اساس  بر  کیفی  نگاه  پژوهش  این  بر  کم  پارادایم حا

گفتمان پدام« و بر مبنای دیدگاه »فهم نظام پویای اندیشهاساس مراحل پنجگانه ی ی »روش تحلیل 
گردید، سعی در استخراج که در سطور گذشته بدان اشاره  عناصر  ولی« منطبق بر الگوی »متفکرمحوری« 

  ی مصرف فرهنگی داریم. ها در حوزههای گفتمانی امامین انقالب اسالمی و نهایتًا تبیین گفتمان آنو دال 
ی الگو خواهد بود. بر مبنای ایدئولوژیک ما نگاه توحیدی و پایه و اساس بودن اوامر و نواهی الهی در ارائه

گرفتن این پنج بازوی روشی و اید ئولوژیک مراحل تحلیلی تحقیق شکل یافته همین اساس و با در نظر 
تبیین  برای  نخبگان  با  مصاحبه  از  الزم  ادبیات  تولید  و  علمی  غنای  جهت  تحقیق  فرآیند  در  است. 

نظری صورت تئوری اشباع  روش  براساس  ها  این مصاحبه  توقف  و  است  استفاده شده  نیاز  مورد  های 
که هرگاه مفاهیم ایجاد شده   ها به دور تکرار افتاد و مفاهیم حاصل از مصاحبهپذیرفته است. بدین معنا 

که بیان شد چون این تحقیق در جدیدی ارائه نگردید، ادامه  ی انجام مصاحبه متوقف شد. همانطور 
گرفته است، مصاحبه کیفی شکل  از جامعه خبرگانی انجام شده است و پارادایم  و  کیفی  ها نیز بصورت 
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ها در اعتبارسنجی ی بعدی لحار شده و بنابراین، خود مصاحبهطبیعتًا نتایج هر مصاحبه در مصاحبه
باشند. پس از تکمیل تحقیق نیز نتایج نهایی به اطالع خبرگان این حوزه رسید تا نسبت تحقیق موثر می

به اعتبار نهایی اطمینان حاصل گردد. پیش از به کارگیری روش پدام برای تحلیل گفتمان امامین انقالب 
ی امام و رهبری داریم. در این مرحله تعداد هایی از اندیشهه مصرف فرهنگی، نیاز به دادهاسالمی در حوز

فیش منتخب از بیانات و اندیشه های امامین انقالب اسالمی جمع آوری شد و سپس در دستگاه   1180
و  روشی  بازوی  پنج  تلفیق  شد،  بیان  چه  آن  اساس  بر  شد.   داده  قرار  تحلیل  مورد  گفتمان  تحلیل 

 گردد: ایدئولوژیک مراحل تحلیلی تحقیق به صورت زیر تبیین می

 ای در حوزه مصرف فرهنگی و امام خامنه  رحمت اهلل علیهتحلیل گفتمان امام خمینی 
دال  و  عناصر  استخراج  در  سعی  قسمت  این  تبیین در  نهایتًا  و  اسالمی  انقالب  امامین  گفتمانی  های 

هایی از طی مراحل  روش تحلیل گفتمان پدام اریم و لذا بخشی مصرف فرهنگی دها در حوزهگفتمان آن
می آورده  نمونه  عنوان  گسترهبه  که  چرا  این شود،  کّمی  ظرف  در  گفتمانی  تحلیل  جداول  حجمی  ی 

گفتمانی صفحات نمی با مراحل طی شده جهت استخراج مبانی و عناصر  گنجد و صرفًا جهت آشنایی 
و مقام معظم رهبری، این مراحل به مخاطب این  رحمت اهلل علیهنی ی امام خمیمصرف فرهنگی در اندیشه

 گردد: نوشتار عرضه می
 

 ی ابتدایی روش پدامسه مرحله

گرایش برداشت از اصل متن  های  سایر 
 متن

تحلیل توجیهی با توجه به سایر 
 های متنگرایش

 سطح -عمق عمق -سطح سطح -سطح
که جامعه اسالمی ىجامعه  اى است 

گر از لحار جنبه هاى ماّدى به اسالم ا
عمل بکند، بدون تردید در قّله قرار 

عملگرایی در شئون 
مادی، شرط الزم و  

کافی تحقق فرهنگ  

مصرف فرهنگی باید منجر به  
تقویت و پافشاری بر عزم، اراده، 

بشود و   یرت ملیاستقالل و غ
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گرفت؛ از لحار علم، از لحار  خواهد 
صنعت الزم، از لحار معیشت، از لحار  

ت و شرف  روابط اجتماعی، از لحار عزّ 
المللی در دنیائی و عمومی و مّلی و بین 

 1. اوج قرار میگیرد 

 ی اسالمیجامعه
 است.

 

ی تقویت خودباوری را به  زمینه
 .اختگی فراهم سازدجای خودب

لزوم وجود اقدام و عمل به  
ها  هنگام در مواجهه با نارسایی

گفتمان » - در مصرف فرهنگی
 « آتش به اختیار فرهنگی

اسالم میتواند این نسلها را به آفاق 
جدیدى برساند، دلهاى آنها را شاد کند 

که متناسب و  چنانو آنها را آن
کرامت  است انسان کرامت ىشایسته  ،

. ببخشد؛ تمدن نوین اسالمی یعنی این
هاى مهم و اساسى و اصلى و شما هسته

آینده متعلق به . در ایجاد این تمدنید
ى کشور و سازندگان آینده. شما است

ى ى این تمدن و در واقع آیندهآینده
 2. شما جوانهاى امروزید، جهان

توجه به رویش و 
بسترسازی های  

جدید برای نیروی  
انسانی متعهد در  
پیشرفت فرهنگی  

، نقس نظام اسالمی
 اساسی دارد.

 

ی اسالم متکی بودن بر اندیشه
ناب برای حفاظت و صیانت 

 فرهنگی
 

ی مقام معظم رهبری در بیان رابطه
تبادل قدرت و بسط ید با مصرف و 

تبادل فرهنگی در » : فرمایندفرهنگی می
هنگام قوت و روزگار توانایی یك ملت 

ی قدرت با  رابطه
مصرف و تبادل  

ی  یک رابطه فرهنگی
 دوسویه است.

، شرط استقرار  نداشتن مفسده
 یک ابزار مصرفی فرهنگ

 
 23/2/93 - السالمبیانات در دیدار مردم استان ایالم در سالروز والدت امیرالمؤمنین علیه - 1
 31/2/93 - السالمتربیت پاسداری امام حسین علیهبیانات در دانشگاه افسرى و  - 2
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گیرد؛ ولی تهاجم فرهنگی در انجام می
  1.دوران ضعف یك ملت است 

 

سلطه -گر ان سلطهتبیین گفتم 
تولید و مصرف   یر در عرصه یپذ

 فرهنگی
جنگ  »تبیین گفتمان 

ی هجمه  در زمینه «یفرهنگ
 های دشمنان امت اسالمی 

یک منظومه فکری نو به   یارائه
دنیا مشتمل بر نفی ظلم، نفی 

کید بر  ، نفی استبداد، تا استکبار
ها و استقالل  عّزت مّلت 

جانبه، توجه به قدرت دین  همه
اسالم در تحقق وعده های الهی  

و لزوم توجه و عدم غفلت از  
 اهداف و آرمان های اسالمی

ای هدف از مصرف فرهنگی امام خامنه
و استفاده از تولیدات فرهنگی و 

ای را بازآفرینی اهداف ایدئوروژیک رسانه
دانند و در این اسالمی و انقالبی می

زمینه با بیان مصادیقی از دفاع مقدس 
این »: فرمایندساله میهشت 

که در دورهبرجستگی  ی هشت هائی 

هدف از مصرف 
فرهنگی بازآفرینی 

اهداف ایدئولوژیک  
اسالمی و انقالبی  

 ت.اس
 

مصرف فرهنگی باید باعث 
  یرانیـ ا  یت اسالمیتقویت هو

 .باشد
کید بر آموزش مبانی دینی و  تا

گرایی  به عنوان مهمترین  ایمان 
 هدف مصرف فرهنگی 

 
1 - 21/5/71 
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سال دفاع مقدس به وجود آمد اتفاق 
های زیادی هم همراه  افتاد، با هزینه

چقدر ، چقدر جان عزیز فدا شد. بود
شما . و ثروت وقت مصرف شد  ثروت مال 

کار هنری امروز آن ها را در واقع با 
همان  . کنیدخودتان بازآفرینى مى

توانست در اتى را که آن حادثه مىتأثیر
، در یک جامعه باقى بگذارد، یک نسل

ی خودتان، با این شتهشما با این نو 
کار هنری خودتان   فیلم خودتان، با این 

که بازآفرینی آن حادثه است، در  
این . کنیدمخاطب خودتان ایجاد می

کار بزرگى است کار مهمى  ، خیلى  خیلى 
رشکوه و پر است؛ شما برای آن تابلوی پ

کاری و ظرافت و زیبائى آئینه از ریزه
کار فرهنگى و ک. شویدمى ار خود این 

هنری شما که روایت آن جهاد مقدس 
هست، جهاد است؛ زیرا سعی بر این 

بوده که آن مفاهیم واال به دست  
فراموشی سپرده بشود؛ برای این تالش 

کار شده  . شده، 
جهت دهی  رحمت اهلل علیهامام خمینی 

آموزشی را مبنای سیاستگذاری برای 

ی الگوهای  مخالفت با اشاعه
 مصرف فرهنگی غلط 

مصرف فرهنگی ابزاری برای  
کید بر مشترکات فرهنگی و  تا
هویتی بین مسلمین وتبیین 

ی قدرت دین اسالم و جامعه
مسلمین در حل مشکالت و 
 تعارض های درونی و بیرونی
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دستگاه های فرهنگی و اصل اساسی 
گزینشگری مصرف فرهنگی برای   برای 

مردم می دانستند. در این زمینه ایشان 
که ا ی د بدانیمی فرمایند: »شما با ن ید 

د و بعض یی که اآلن اسم بردیدستگاهها
د، ی[ شما مشغول او هستا ]همهیاز شما 

د باشد. ی دستگاههاى آموزشی بانها یا
ن دستگاهها یدر زمان طاغوت همه ا

ی بود که جوانهاى ما را یدستگاهها
هوده یکرد، ملت ما را به بخواب می
خواست کرد، همه را می غ مییروشی تبل

کند. در  از سرنوشت خودشان غافل 
ن مقاصد ینما براى ا یصورتی که س

ن مدت طوالنی ینها در ایشومی که ا
کردند نبوده؛ ایر طرح ها  نیزى 

و  یی است که آموزشی است. رادیزهایچ
ك دستگاه آموزشی است، یون یزیو تلو

د  یك دستگاه آموزشی است. باینما یس
ها را به طور مسالمت، به طور  دستگاه

کرد«. یح، به طور سلیصح  1م اداره 
 

 
امام،  خمینی، روح  1 ایران، صحیفه  اسالمی  بنیانگذار جمهورى  و  انقالب  رهبر  امام 22اهلل،  آثار  نشر  و  تنظیم  جلد، موسسه 

 ه.ش. 1389، 5تهران، چاپ:  -ایران   - خمینى )س( 
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 مرحله »عمیق« -مرحله چهارم تحلیل گفتمان عملیاتی پدام 

گر و بینامتنیت  های مرتبطتحلیل بینامتنیت ذهنی تحلیل 
 محور مهم گفتمانی مطرح شده  عناوین •

تبادل   • اساس  بر  مبنا  فرهنگِی  و   یفرهنگمصرف 
از   دور  به  ها  فرهنگ  و سایر  دنیا  با  تعامل سازنده 

 است  یریپذسلطه
مصرف فرهنگی باید منجر به تقویت و پافشاری بر  •

و غ اراده، استقالل  زمینه  یرت ملیعزم،  و  ی بشود 
فراهم  خودباختگی  جای  به  را  خودباوری  تقویت 

 .سازد
ابعاد  • در  الگوهای مصرف فرهنگی  به تهاجم  توجه 

 قالبی و محتوایی و پرهیز از تقلیدگرایی  مختلف
اشاعه • با  فرهنگی مخالفت  مصرف  الگوهای  ی 

 غلط 

در   • فرهنگی  مصرف  و  فرهنگ  ی  مسئله  اهمیت 
سطح عقاید و باورهای مردم و لزوم ارتباط مستقیم 

 علما و متفکرین دینی با مردم 
لزوم وجود خودباوری و اعتماد به نفس و باورهای   •

ی  بات مسلمانان در جبههدینی در دستگاه محاس
  فرهنگی

درون  • و  هویت  تقویت  اساس  بر  فرهنگی  مصرف 
های فرهنگی مبتنی بر آموزه های وحیانی برای  مایه

 اثرگذاری و استقالل فرهنگی

در  ایرانی  و  اسالمی  هویت  عنصر 
 مصرف فرهنگی 
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در   • شناسانه  دشمن  بصیرت  داشتن  لزوم 
جبههفعالیت فرهنگی  انقالب  های  و ی  اسالمی 

   تعریف مصارف فرهنگی
تقویت هو • باعث  باید  فرهنگی  ـ    یت اسالمیمصرف 

 . باشد یرانیا
مجموعه • در  اسالمی  هوّیت  جامعهاحیای  ی  ی 

ایجاد و  برای   مسلمین  وشخصیت  حقیقت  یک 
 مسلمین  در مقابل حقیقت کفر و طاغوت  

گفتمان   • فرهنگ »تبیین  زمینه  «یجنگ  ی در 
 هجمه های دشمنان امت اسالمی 

در  • انقالبی  و  اسالمی  های  ارزش  و  باورها  اصالت 
 تعریف فرهنگ و مصرف فرهنگی 

شهادت،   • و  ایثار  فرهنگ  مبّین  فرهنگی  مصرف 
فرهنگ گذشت، فرهنگ مایه گذاشتن از خود برای  

 سرنوشت جامعه و برای سرنوشت مردم 

هو انقالبیعنصر  مصرف   یت  در 
 فرهنگی

 

مشترکات  • بر  کید  تا برای  ابزاری  فرهنگی  مصرف 
فرهنگی و هویتی بین مسلمین وتبیین قدرت دین  

جامعه و  و  اسالم  مشکالت  حل  در  مسلمین  ی 
 تعارض های درونی و بیرونی

در مصرف   یعنصر اتحاد و انسجام مل
 فرهنگی

ی اسالم ناب برای حفاظت متکی بودن بر اندیشه •
 و صیانت فرهنگی

یک منظومه فکری نو به دنیا مشتمل بر نفی   یارائه •
عّزت  بر  کید  تا استبداد،  نفی   ، استکبار نفی  ظلم، 

ش به یران و گرایخ اسالم و ایعنصر تار 
ارزشیوطن، سرزم نمادها ن،  و   یها 

 در مصرف فرهنگی  یمل
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جانبه، توجه به قدرت دین  ها و استقالل همهمّلت
اسالم در تحقق وعده های الهی و لزوم توجه و عدم  

 غفلت از اهداف و آرمان های اسالمی
و پویا در تبیین وجایگزینی اسالم انقالبی، اجتماعی   •

گیر در عرصه   گوشه  مقابل اسالم منفعل و فردی و 
 تولید و مصرف فرهنگی  ی

الگو • اصول    یتعریف  و  فرهنگی  مصرف  جامع 
هو اساس  بر  باید  فرهنگی  مصرف  ت  یگزینشگری 

 .باشد یرانیـ ا یاسالم
، شرط استقرار یک ابزار مصرفی  نداشتن مفسده •

 فرهنگ

ک • محتوایتأ بر  فرهنگ  ی د  تربیت  یاص  یمصرف  و  ل 
، ظاهری و یفاتیمصرف فرهنگی تشر  یکننده به جا
 . لذت محور 

گری سیاسی و فرهنگی توجه به جنبه • های هدایت 
گذر از پوسته و  )  مناسک دینی در مصرف فرهنگی

 (  ینی و عمق بخشی به این مناسکظاهر مناسک د

مصرف  در  فراغت  اوقات  عنصرغنای 
 فرهنگی

 

مدییتب • جهادیرین  ترو  یت  میو  در  اخالق  ان یج 
کارگزاران نظام یمد  ران و 

گفتمان   • به  کب»توجه  داشتن   «یر جهاد  لزوم  و 
های بومی برای عدم تبعیت از  ها و سیاستبرنامه

 برنامه ها و سیاست های دشمن 

کار مضاعف و روحیه  ی عنصر همت، 
 جهادی در مصرف فرهنگی  
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 در مصرف فرهنگی یاخالق اجتماع •
آموزش  • برای  ابزاری  مثابه  به  باید  فرهنگی  مصرف 

کار جدّیت  و  پذیری،  یوجدان  مسئولیت   ،
قانونییگراقانون اجتماعیمدار،  انضباط  و  و   ی، 

 .ظلم ستیزی در نسل جوان باشد

ی اجتماعی در مصرف عنصر پشتوانه
 فرهنگی

جایاهم • و  خودشناس یت  زن،  و  خانواده  ،  یگاه 
خو  یخودفهم به  بازگشت  مصرف  یو  نوع  در  شتن 
 فرهنگی

 توجه به مصرف فرهنگی در بستر خانواده  •
مهارت   • بر  کید  و تا توحیدی  بندگی  و  الهی  زندگی 

بر    یو اسالم  یرانی ا   یسبك زندگ  ی گذارهیضرورت پا
 اساس مبانی مصرف فرهنگی دینی و مّلی

روابط   عنصر  و  خانواده  ازدواج، 
 خویشاوندی در مصرف فرهنگی 

 

در خصوص این که مصرف فرهنگی باید   یزیر برنامه •
 .باشد یابزاری برای مبارزه با تهاجم فرهنگ 

و   • الگویابی مصرف فرهنگی  در  تقلیدگرایی  از  پرهیز 
 استفاده از الگوهای بومی 

سلطه • گفتمان  پذ-گر تبیین  ی سلطه  عرصه  در    یر 
 تولید و مصرف فرهنگی

در   • شناسانه  دشمن  بصیرت  داشتن  لزوم 
فرهنگی  فعالیت و جبهههای  اسالمی  انقالب  ی 

   تعریف مصارف فرهنگی
آزادیتأم • کاال و یا    ین  و حریت انسانی و استفاده از 

که آزادی انسان را تقویت   ابزار فرهنگی و رسانه ای 

خودباور و  استقالل  و   ی مل  یعنصر 
 ف فرهنگی دینی در مصر
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نماید و نه اینکه در حصر فکری و عملی او در لذت 
 . ی او باشدخواهی تقویت کننده

لذت   • بر  مبتنی  فرهنگی  مصرف  الگوهای  از  دوری 
 های حرام

به  • گرایی   ایمان  و  دینی  مبانی  آموزش  بر  کید  تا
 عنوان مهمترین هدف مصرف فرهنگی

نوع   • انتخاب  مبنای  معنوی  رستگاری  و  معنویت 
 مصرف فرهنگی 

با  • مواجهه  در  هنگام  به  عمل  و  اقدام  وجود  لزوم 
گفتمان آتش به  »   -  ها در مصرف فرهنگینارسایی

 « اختیار فرهنگی
ت فرهنگ و  یریو مد  یی مهندسلزوم تبیین نقشه •

   مصرف فرهنگی

بندگی و زندگی در   یهاعنصر مهارت
 مصرف فرهنگی 

 

مقابله با جنگ نرم دشمن و نقشه های انحرافی و   •
اسالمى _  ی آنان با تعریف الگوی ایرانی  اباحه گرایانه

 مصرف فرهنگى 
فرهنگی • کار  و  فرهنگی  دیپلماسی  یعنی   اهمیت 

ها را با فرهنگ انقالب و فرهنگ اسالم  کاری که ذهن
 آشنا کند 

تبادل و ارتباطات فرهنگی ملی   عنصر 
 رهنگی و فراملی در مصرف ف
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درون  • و  هویت  تقویت  اساس  بر  فرهنگی  مصرف 
های فرهنگی مبتنی بر آموزه های وحیانی برای  مایه

 اثرگذاری و استقالل فرهنگی
 لزوم نوآوری و خالقیت •
اولو • فرهنگ  یبندتیلزوم  مصرف  هدف   یدر  و 

کاالها و ابزارهای فرهنگی  گذاری از مصرف 

ادب و  زبان  فارسیعنصر  در   یات 
 مصرف فرهنگی 

در  • اخالقی  وجدان  و  اخالقی  امنیت  جایگاه 
 مصرف فرهنگی در حکومت اسالمی سیاستگذاری

 یط در مصرف فرهنگیز از افراط و تفریپره  •
زمیترمهم  • و  رکن  باید ین  را  فرهنگی   مصرف  نه 

 .انسان دانست یریپذت یترب
یت  و احساس مسئول«  بعثت»لزوم احیای مفهوم   •

و   اسالمی  امت  میان  در  بشریت  دردهای  برابر  در 
 جهانیان 

اجتماع عدالت  مصرف   یعنصر  در 
 فرهنگی

 

 هدف آموزشی از مصرف فرهنگی •

 هدف تربیتی از مصرف فرهنگی •

غیرمستقیم  • مربی  مثابه  به  فرهنگی  مصرف 

 جامعه

و   • مراقبت  مصادیق  لزوم  بر  مستمر  نظارت 

 مصرف فرهنگی

کار  • بودن  تمیز  و  بودن  برنامه  با  و  جامع   ضرورت 
 فرهنگی

 یریپذ و فرهنگ  یریپذعنصر جامعه 
 در مصرف فرهنگی 

 

:)  مرحله پنجم پدام )عمیق تر
-متادال/دالآید به دنبال بررسی  در این مرحله که مرحله آخر تحلیل گفتمان عملیاتی پدام به شمار می

گفتمان با  متن  کلی  گفتمان  رابطه  اساس  بر  و  استنباطی  کامال  مرحله  این  فرامتن هستیم.  های های 
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که یا حضور محلی یا جهانی در ابعاد مختلف خود دارند، می باشد. هر متنی در یک حوزه دیگری است 
تواند متشابه، متفاوت ه میآید. همچنین هر بینامتنی نیز در یک حوزه دیگر گفتمانی کگفتمان پدید می

می تولید  باشد،  تحلیل  مورد  اصلی  متن  با  بنیابینی  و  یا  متن  بر  کم  حا گفتمان  گفتمانی  رابطه  گردد. 
گفتمانی بین متنی را نشان میگفتمان که نوعی از رابطه  دهد، در ستون یا مرحله پنجم مورد های دیگر 

می قرار  شدت  توجه  به  رابطه  این  است  گفتنی  دیگر گیرد.  و  متن  بر  کم  حا گفتمان  استنباط  نحوه  با 
گیر« در این مرحله، گفتمان های مرتبط و غیر مرتبط با متن، پیوند دارد. به بیانی دیگر کشف »متادال فرا

های دیگر در سطح محلی و جهانی و ثالثًا، نیازمند اواًل، کشف گفتمان متن است، ثانیا، آشنایی با گفتمان 
کند. بر همین ها با همدیگر است که نوعی از ارتباط بینامتنی را منعکس میفتمانشیوه ربط دادن این گ 

امام خماساس اصول، مولفه از نگاه  گفتمان مصرف فرهنگی  و ابعاد   و مقام معظم   رحمت اهلل علیه  ینیها 
 را می توان بررسی نمود.  یرهبر

 
 و مقام معظم رهبری رحمت اهلل علیه ی امام خمینیمبانی و عناصر گفتمانی مصرف فرهنگی در اندیشه
د یو مقام معظم رهبری با  رحمت اهلل علیهی امام خمینی  از آنجا که مبانی گفتمانی مصرف فرهنگی در اندیشه

ها و ن قسمت مؤلفهیباشد، در ا  یاسالم  ینظام جمهور  یکننده و بسترساز تحقق اهداف فرهنگنییتب
گردد. در یک بیان اجمالی به طور عام در فرهنگ و به بازشناسی می  یمصرف فرهنگ  یموضوعات راهبرد

کانون  یافزارکرد نرم ی طور خاص در مصرف فرهنگی، رو  رحمت اهلل علیه  ینیامام خم  یمنظومه فرهنگ  ینقطه 
تشک را  انقالب  رهبر معظم  م یو  ا یل  و  دلیدهد  به  فکرین  منظومه  در  که  است  آن  انقالب   ی ل  امامین 

ز بر اساس آرمان ها و یها و اهداف آن نو آرمان ینیـ د یخاستگاه فرهنگ  یاسالمی خاستگاه انقالب اسالم
که مهم جه همانیاهداف دینی قوام یافته است. در نت که   ییهابین آسیتریدات و جدین تهدیترگونه 

امام  یاز د و  رحمت اهلل علیهدگاه  ، نظام  کشور انقالب،   یدات فرهنگ یمردم است، تهد  و رهبر انقالب متوجه 
کلی تریاست، در نقطه مقابل اساس اولویتریدین،   یی ا ی ن سالمت و پویتضم  یها ن مؤلفهیدارترتین و 

ن فرهنگیجامعه  آموزه  یز صبغه  بر  منطبق  فرهنگی  مصرف  الگوی   ، مسیر این  در  و  و دارند  اسالم  های 
تواند به عنوان ابزاری قدرتمند و جهت دهنده ضامن توفیق اهداف فرهنگی انقالب انقالب اسالمی می

گونهیهای مربوط به مصرف فرهنگی بایگذاراستیها و ساسالمی باشد. به همین جهت برنامه   ی اد به 
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که ان و ایتدو کنند. محورها و یرا تضم  یو مل  ی، اسالم ینیم فرهنگ دیجاد، تداوم و تحکی جرا شوند  ن 
ن حال یباشد، در عو رهبر معظم انقالب می  رحمت اهلل علیه  ینیامام خم  یها ش یعناصر زیر مستخرج از فرما

تجربافتهی و  پژوهشیها  ن  یات  و  اینگارنده  در حوزه ی  یبرداردهیز  مرتبط  تحقیقات  گذاری سیاست  از 
 شناسی فرهنگی منابع مکمل بوده است. فرهنگی، سبک زندگی و مسئله

 عنصر هویت اسالمی و ایرانی در مصرف فرهنگی  .1
 در مصرف فرهنگی یت انقالبیعنصر هو .2
 در مصرف فرهنگی یعنصر عدالت اجتماع .3
 در مصرف فرهنگی  یات فارسیعنصر زبان و ادب .4
تار  .5 ایعنصر  و  گرایخ اسالم  و  بهی ران  ارزش یوطن، سرزم  ش  نمادهان،  و  در مصرف    یمل  یها 

 فرهنگی
 در مصرف فرهنگی یعنصر اخالق اجتماع .6
 در مصرف فرهنگی  یریپذ و فرهنگ یریپذعنصر جامعه  .7
 عنصر تبادل و ارتباطات فرهنگی ملی و فراملی در مصرف فرهنگی  .8
 و دینی در مصرف فرهنگی  یمل یعنصر استقالل و خودباور .9
 بندگی و زندگی در مصرف فرهنگی  یهاعنصر مهارت  .10
کار مضاعف و روحیه  .11  ی جهادی در مصرف فرهنگی  عنصر همت، 
 عنصرغنای اوقات فراغت در مصرف فرهنگی .12
 عنصر ازدواج، خانواده و روابط خویشاوندی در مصرف فرهنگی  .13
 در مصرف فرهنگی یعنصر اتحاد و انسجام مل .14
 ی اجتماعی در مصرف فرهنگیوانهعنصر پشت .15

کله  ی فرهنگی گفتمان امامین انقالب اسالمی در مصرف فرهنگیشا
حوزه در  اسالمی  انقالب  امامین  گفتمان  از  شده  اخذ  تحلیل  اساس  برای بر  فرهنگی،  مصرف  ی 

اساسی ی  یابی به الگویی جامع، کامل و بومی ما باید پنج مسالهسیاستگذاری در این حوزه با هدف دست
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کاالهای فرهنگی و در نسبت آن با مخاطب این محصوالت مدنظر   را همواره در تولید، توزیع و خلق آثار و 
 قراردهیم. 

که اساسًا  اولین و مهمترین مساله دقت به بینش مصرف فرهنگی در مخاطب است و نگاه به این مساله 
را مختار خواهد دید و به سمت مخاطب مصرف فرهنگی بر مبنای چه جهان بینی و بینشی چه مصرفی  

شود. چیستی مصرف فرهنگی و بعد هویتی مصرف در این مرحله در تولیدکننده و مصرف آن متمایل می
کاالهای فرهنگی شکل میکننده  گیرد. ی 
مقولهمرحله دوم  دادهی  و  اطالعات  مرحله  این  در  است.  فرهنگی  مصرف  دانش  از ی  که  خامی  های 

کنندهچرایی مصرف برای تولی کننده و مصرف  جا شود مورد توّجه است. در اینی فرهنگی مطرح مید 
این  کنم؟  مصرف  را  فرهنگی  کاالی  این  باید  چرا  همچون  سواالتی  محور  حول  فرهنگی  مصرف  چالش 

 مصرف چه فوایدی دارد؟ مصرف این کاالی فرهنگی چه اثر یا اثراتی برای من دارد؟ و ... می چرخد. 
که بمقوله ی نوع دهد، مسئلهه نوعی مکمل و بعد تهییجی مقوالت دانشی و بینشی را شکل می ی بعد 

شود که سیاستگذاران و تولیدکنندگان با  گرایش به یک مصرف فرهنگی خاص است. بسیاری از مواقع می
کنند  در نطر گرفتن دقیق ابعاد دانشی و بینشی چیستی و چرایی یک مصرف خاص را به درستی تبیین می 

گرایش میو هم کننده به سمت دیگری  که مصرف  یابد و ه معادالت صحیح است، اّما در عمل شاهدیم 
دهد و اصطالحًا انتخاب و گزینشگری دیگری را دارد و اصاًل مبنای انتخابش را دانش و بینش خود قرار نمی

می پیش  است  کرده  پیدا  جریان  یک  به  که  خاصی  گرایش  و  میل  نوع  با  و  خویش  دل  منشاء   رود.با 
»گرایش« بر خالف »دانش« و »بینش« که متکی بر قوت استدالل و منطق بودند، بر اساس عاطفه، سلیقه 
و  و مبحث مد  تولیدات فرهنگی بسیار اهمیت دارد  این مقوله در  گرفتن  و میل طبیعی است. در نظر 

پاسخگویی به گرایشات دهی و  ی ُمد بر محور شکلیابد. اساس پدیدهمدگرایی در این جاست که معنا می
 چرخد.  افراد می

کنش مصرف فرهنگی در پی یافتن به پاسخ چگونگی مصرف فرهنگی دو مقوله ی نهایی یعنی روش و 
مهارت که  اینجاست  می هستند.  اهمّیت  فرهنگی  مصرف  مخاطب  ما های  میزان  چه  تا  که  این  و  یابد 

کرده باشمهارت دهد. چه یم در این جا خود را نشان میهای مصرف فرهنگی را در مخاطب خود تقویت 
ی قبل و در مقام نظر تمامی ابعاد بینشی، دانشی و گرایشی را پشت بسیار مواقعی که ما با طی سه مرحله
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ایم،  منتها دهی صحیح به یک رویداد یا کاالی فرهنگی را طی نمودهی مراحل شکلایم و همهسر گذاشته
عرصه  مدر  مخاطب  که  شاهدیم  عمل  سلیقهی  یا  الگویابی  گزینش،  برای  الزم  مهارت  و  توانایی  یابی ا 

که بعضًا مهارتصحیح را ندارد و در عمل مسیر دیگری را انتخاب می ها یا همان کند. برای همین است 
کنشروش  و  بسیار چشم ها  مصرفی  میهای  نشان  را  خود  قبلی  مراحل  از  آفت گیرتر  یک  البته  دهند. 

که به دلیل عملریزی در بین  برنامه گرا بودن، صرفًا به سیاستگذاران فرهنگی همواره همین بوده است 
کنش و ارائهسراغ آموزش و تربیت در حوزه های بینشی روند و از مولفههای مطلوب پیش می ی روش ی 

گرایش  ورزند. ها هستند غفلت میها و روش ها، کنشو دانشی که هسته و مرکز اصلی شکل دهی به 
کلهدر یک  کّلی شا ی فرهنگی گفتمان امامین انقالب اسالمی در حوزه ی مصرف فرهنگی را می توان نگاه 

ایدئولوژی به صورت طرحواره و  بینی  تعیین جهان  و  بینش  به  الگو شکل دهی  این  در  دانست.  زیر  ی 
گرایش(، الگوسازی) روش( مصرف فرهنگی مبنا و آغاز همه چیز است و پس از آن آموزش)دانش(، تربیت)

 و تغییر)کنش( اهرم های بعدی الگوی اسالمی و بومی مصرف فرهنگی هستند. 
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 گیری بندی و نتیجه جمع 
کلی و بر اساس آن چه تحلیل شد، الگوی مصرف فرهنگی از نگاه امامین انقالب اسالمی بر  در یک نگاه 

شود و به جهت محوریت توحید و نگاه توحیدی در سبک زندگی محوریت دین و باورهای توحیدی بنا می

کله -2شکل   های تحقیق ی فرهنگی گفتمان امامین انقالب اسالمی در مصرف فرهنگی حاصل از یافتهشا
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کید امام خمینی و امام خامنه گفتمان خود دتوانیم هستهای، ما میمورد تا ر این حوزه را بر ی مرکزی 
گفتمانی را حول محور ی اصلی به نام »مصرف فرهنگی توحیدی« قرار دهیم و سایر دالپایه ها و عناصر 

ی مصرف فرهنگی توحیدی از عمل مفصل بندى  ت ساختاردهی شدهیکل  شکل دهیم.  1این دال مرکزی 
می حاصل  شده  بیان  عناصر  میسایر  را  توحیدی  فرهنگی  مصرف  گفتمان  تشکیل  و  این شود  دهد. 

از مجموعه از  گفتمان  که به شل مییها و اهدافی مشخص تشکدر ذیل زمینه  ها نشانهاى  اى وهیشود 
گفتمان صورتبندى مجموعه  اند. در معنادار به هم مرتبط شده وجود دارد   ها و مدلول،  هادالاى از  این 

ش را در یت خویابی شده و هویجا مرکزی یعنی نگاه توحیدی در تولید و مصرف فرهنگیرامون دال یکه پ
گیری گفتمان مصرف فرهنگی های شکلها و زمینهریشهآورند.   ها به دست میتیریاى از غبرابر مجموعه

ی اساسی تنی بر سبک زندگی ایرانی اسالمی مّد نظر امامین انقالب اسالمی شامل سه زمینهتوحیدی مب
های مربوط به مصرف فرهنگی باید باشد و تبیین ایدئولوژیایرانیت، اسالمیت و فرهنگ دینی و ملی می 

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد.   ناظر به سه هدف 

 
1  - nodal point 
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 های تحقیق امامین انقالب اسالمی از مصرف فرهنگی حاصل از یافتهدرخت تحلیل گفتمانی  -3شکل
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، تهران، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران(،  1387کاظمی، عباس، ) [25]

 انتشارات جامعه شناسان. 
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شه مارکس، وبر و.... ترجمه:  یبر اند  یا: مقدمه   كیکالس  یه اجتماعینظر (،    1382ان، )  یب،  یکرا [26]
گاه. یشهنازمسم  پرست، تهران، انتشارات آ

گذار(،    1387ل، )  ی، اسماعیکاوس [27] ص ی، تهران، مجمع تشخیو هنر   یفرهنگ   یکاالها  یارزش 
 ك.یقات استراتژیمصلحت نظام، پژوهشکده تحق

کاظم، معتمدنژاد، رو [28] ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد  حقوق ارتباطات(،  1386ا، )ی معتمدنژاد، 
 ها. رسانه ، دفتر مطالعات و توسعهیو اطالع رسان ی، معاونت مطبوعاتیاسالم

[29] ( کارل،  نوشته(،  1382مارکس،  س  یاقتصاد  یهادست  مرتضویاسیو  حسن  ترجمه:  ، ی، 
گاه.   تهران، نشر آ

و  (،  1389)  ،رزگار مرادویسی،   [30] کتاب  فیلم،  مصرف  بر  کید  تأ با  جنسیت  و  فرهنگی  مصرف 
آموزان دبیرستانی و دانشجویان شاغل به تحصیل در شهر موسیقی نمونه موردی: دانش 

پایانمریوان دانشکده  نامه،   ،  اصفهان،  دانشگاه  فناوری،  و  تحقیقات  علوم  وزارت  دولتی، 
 .ادبیات و علوم انسانی

کاخکی،   [31] )طاهرهموسوی  جامعه(،  1391،  باب  در  شده  انجام  مطالعات  شناسی فراتحلیل 
ایران در  فرهنگی  کاالهای  پینامه،  پایان،  مصرف  دانشگاه  علوم، دولتی،  وزارت   ، نور ام 

 .تحقیقات، و فناوری،  دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
 ، تهران، صدرا. فطرت(، 1394) ،مطهری، مرتضی [32]

 ، تهران، صدرا. انسان کامل(، 1390) ،مطهری، مرتضی [33]

آوری  (، راهنمای والدین در استفاده فرزندان از فن  1387منطقی، مرتضی، ) [34]

 های ارتباطی جدید، تهران، عابد.

  



1400حکمرانی متعالی/ شماره پنجم/بهار                                                                                                  159   

 

 انگلیسی:

[35] Katz-Gerro, Tally, (2004) , Cultural Consumption 

Research: Review of Methodology, Theory, and Consequence, 

International Review of Sociology, Vol14, Pp 11-29. 

[36] Miller, Daniel, (1995) , Consumption as the vanguard of history, in 

Miller, D. (ed.), Acknowledging Consumption, London and New York, 
Routledge, pp. 1–57. 

[37] Miller, Daniel, (1995) , Worlds Apart: Modernity through the 

Prism of the Local, London, Routledge. 

[38] Pakulski, Jan, (1993) , Mass social movements and social 

class, International Sociology, Vol 8, No.2, pp 131–158. 

[39] Slater, Don, (2001) , Markets, materiality and the “new 

economy”, in Metcalf, S. and Warde, A. (eds), Market Relations and 

the Competitive Process, Manchester, Manchester University Press. 

[40] Storey ,J, (1995) , Cultural Consumption and everyday 

Life, New York, Rautledge. 

[41] Slater, Don and Ritzer, George, (2001) , Interview with 

Ulrich Beck, Journal of Consumer Culture, Vol 1, No 2, pp 261–277. 

[42] Throsby, David, (1999), Cultural capital, Journal of Cultural 
Economics, Vol 23, pp 3–12. 

[43] Warde, Alan, (1994), Consumers, identity and belonging: 

reflections on some theses of Zygmunt Bauman, in Keat, R., 

Whiteley, N. and Abercrombie, N. (eds), The Authority of the 

Consumer, London and New York, Routledge, pp. 58–74. 

 

 :  سایت و نرم افزار
[44] www.khamenei.ir 
[45] khomeini.ir-www.emam 



یدر دولت اسالم  یراهبرد مصرف فرهنگ نییتب       160  

 

[46] www.emam.com 
 ی بیانات مقام معظم رهبری( نرم افزار حدیث والیت )مجموعه [47]
رحمت اهلل علیهنرم افزار نور امام خمینی  [48]


