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 مسئله بیان

در متون ادبی )نظم و  تنها نهتاریخی دارد و  ۀکه ریش ی. فرهنگدر ایران رشد داشته است فردگرایی اخیر، یها دههطی 

؛ 1345، زاده جماال پهلاوی )  ةرصافویه تاا دو   رةبازدیدکننادگان از ایاران، از دو   یاان و یاروپا یهاا  سفرنامهدر  بلکه نثر(

 قارار  یای گرا جماع ست، مستقیماً در برابر و در تقابا  باا   قرار گرفته ا مورداشاره(، 1394،؛ فراستخواه1396یگانه،  دیجوا

ایان اسات کاه     فردگرایای ، اماا ویژگای متماایز    رساد  یمنظر است. گرچه متناقض بهدرآمیخته و گاهی با آن  ردیگ ینم

پذیرفتاه شاده و    از جامعاه  یا گساترده  یهاا  هیا الاست و در میان  ییگرا جمعو مقبولیت فقدان مشروعیت  ةدهند نشان

و هنجارهاا و   هاا  ارزشفاردی و جمعای ایرانیاان طباق      یها کنشاز  یا مالحظه قاب . بخش شود یمآن عم   مطابق

 یدر سطحی وسیع و روانی، یشناخت جامعه و بنا به دالی  فرهنگی، ردیپذ یمصورت  فردگرایی ازتفسیری  یها چارچوب

حضاور   ییهاا  نوساان باا  هماواره  تاکنون دوم پهلوی  ةدوراز  گاست. این فرهن پیدا کردهمشروعیت  و مطلوبیت نوعی

، زندگی روزماره،  ها رسانهدر ادبیات، موسیقی، سینما،  ازجمله مختلف یها حوزهرا در قلمروها و  داشته و نشانه و اثر آن

 یای راگ جمع، فردگرایی خالفبردید.  توان یمو ...  بازار، ها کارخانهصنایع و ، دولتیدولتی و غیر یها دستگاهو  ها سازمان

حتی . است ییگرا جمع ةکنند و بازنمایی هدهند بازتاب چیز دیگری، بیش از هر ،دینمحدودتری دارد:  یها کانونمنابع و 

رسمی برای پرفورمنس )به معنای گافمنی( قارار   یها تیموقعدر  که یهنگام ژهیو بهنخبگان سیاسی در سطوح مختلف 

پوشاش  زیر  ،ها شبیه سلبریتی برخی و نیست طور نیااما همیشه  دهند یمر تأکید قرابیشتر موردرا  ییگرا جمع، رندیگ یم

  .کنند یممنافع فردی را جستجو  ،ییگرا جمع

در این است که حاوی رمزگاان و هنجارهاایی    ییگرا جمععنصر و ویژگی پراهمیت  ،کیمیبا الهام از رویکرد دور

دادن منافع و مصالح جمعی و جامعه )در ابعاد و اشکال یت قراربرای در اولو تیدرنها است که کنشگران و افراد جامعه را

اگر باه بهاای مناافع و مصاالح      ژهیو بهرا از جستجوی منافع شخصی و فردی،  ها آنو  کند یممختلف(، آماده و ترغیب 

و هنجارها و  ها شارزمنابع تولید و بازتولید  نیتر مهمنهاد دین یکی از  در این رویکرد، .دارد یم حذر برجمع تمام شود، 

تفسیری اطالق  یها چارچوبو  ، هنجار، رمزگانبه هر نوع ارزش اما فردگرایی است. گرایانه جمعتفسیری  یها چارچوب

 و دارد یواما عماومی  که کنشگران را به ترجیح منافع شخصی و فردی حتی به بهای تضییع و تخریاب مناافع    شود یم

 شدت یافته است. گذشته ۀطی چند ده فرهنگاین  ،در سطور آغازین اشاره شد که چنان
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احساس  یریگ شک سبب  به گذشته ۀدهطی چند در اشکال مختلف  یطلب منفعت زمینۀ رشد فردگرایی خودمحور،

اقتصادی مانند افزایش فقر و بیکااری، رکاود و    مسائ مشکالت و و  1عقیده به خیر محدود کمیابی و گسترش رمزگانِ

که مطاابق باا    یا جامعهنوعی تنازع بقا در  ۀمثاب بهو...،  ها اختالسطبقاتی، افزایش فسادها و تورم زیاد، افزایش شکاف 

یای و ساودجویی   گرا نفاع  ۀروحی ی. در احیااست شدهمجدداً زنده و شایع  ،کند یمعم   یدار هیسرما ۀجامع 2عق  سلیم

 است کاه ماالزم نوساازی و شاهرگرایی     گیفرهن، گرایشسرمنشأ این  اما ،اند داشتهرسمی نقش  ۀفردی، دولت و رسان

 .شک  گرفت یدار هیسرمانظام در ارتباط با تا به امروز  پهلوی دوم ةدوراز  است که

صاورت گرفتاه   کالسای   شناسان  جامعه یها هینظر، با الهام از یویژگی فرهنگ عنوان بهگرفتن فردگرایی نظر در

تداوم ( 43-9: 1392 نبوی،  و 26-11؛ 2006)الگزندر،  زندرجفری الگ« فرهنگی یشناس جامعه»که میراث آن در  است

اماع اروپاایی و   متاأخر جو  یها دورهکه بیش از  بردند یمبه سر  یا دورهدر  ،مانند دورکیمن شناسا جامعهاین یافته است. 

لی  کارآمدتر حو ت قابلیت بهتری برای تبیین ها هینظراین  رو نیازا. داشته استکنونی ایران شباهت  عۀآمریکایی، به جام

 یشناس جامعهتا از  کوشد یم ،پردازد یمدر آکادمی  یشناس جامعه یگذار انیبنایران دارند. دورکیم وقتی به  ۀجامع مسائ 

ریتزر نیز تصریح کرده است )ریتزر،  که چنانفرانسه بهره بگیرد. فرانسه،  ۀجامع مسائ ی  علم اخالقی در ح   عنوان به

 -143: 1378 کیویساتو،  ؛119-118 نظیر دریفوس )هماان،  یا مسئلهدورکیم که  ةالب کبیر تا دور(، از انق128 :1395

انقالب فرانسه با تکیه بر حقوق فرد آغاز شد... این » است: برده یمدر بحران اخالقی به سر  ،دیآ یمبه وجود  ( در آن45

 کردناد  یما رن نوزدهم بسیاری از مردم احسااس  روند حتی  بعد از سقوط حکومت انقالبی هم تداوم یافت. در اواسط ق

ظرف کمتر » که دهد یمریتزر ادامه «. نظم اجتماعی در خطر است زیرا افراد فقط در فکر خود بودند و نه در فکر جامعه

دو امپراتوری و سه جمهوری دیاده باود. ایان     ،بلوغ دورکیم، فرانسه سه سلطنت ةسال از انقالب فرانسه تا دور 100از 

پاروس بار فرانساه کاه      ةخردکنندحران اخالقی  با پیروزی اساسی تدوین کرده بودند. احساس ب چهارده قانون ها میرژ

به اوج خود رسید. به دنباال ایان شکسات، انقاالب کوتااه و پرخشاونت        ،شام  الحاق زادگاه دورکیم به پروس نیز شد

 فردگرایای  ۀمتعاقاب، باه گاردن مسائل    تقصایر شاورش   معروف به کمون پاریس درگرفت. هم تقصیر شکست و هام  

  (128 )همان، .«انداخته شد حدوحصر بی

)کاتوزیاان  « گرایی شخص»یا به تعبیر کاتوزیان « محور منفعت راییفردگ»نوعی  ۀکنونی ایران نیز از مسئل ۀجامع

دی و شخصای  اکنون عق  سلیم و روح حاکم در جامعه این است که هر کسی منافع فار  3.برد یم( رنج 21-24: 1391،

                                                             
نیافته، مردم مقدار  وع اشاره دارد که در جوامع توسعهکه توسط جورج فاستر مطرح شده و به این موض« خیر محدود»روستایی مفهومی هست به نام  شناسی در جامعه . 1

مقداری از امتیازات خوب نظیر موقعیت اجتمااعی، موفقیات اقتصاادی و... را باه خاود       کس کهپندارند و براساس این عقیده هر عه خود را محدود میخوبی و خیر در جام

)ازکیاا،   .شاود  مای  جواماع  این در توسعه فرآیند در ها حسادت و ها رقابت باعث که است مفهومی بر استوار این عقیده .کاهد الجرم از سهم دیگران می ،دهد اختصاص می
 (1397نژاد،  نق  از معیری

2. Common-sense 
باه دنباال آن    «در قرن هیجدهم و اوای  قارن ناوزدهم  ت که متفکران لیبرال اروپایی به معنای بینش و روشی اس»دهد که فردگرایی در غرب  . کاتوزیان توضیح می 3

واکنشی به قدرت کلیسا بود. اماا در ایاران ایان    پیشه و انحصارگرا و محدودیت شدید آنان بر تجارت فردی و نیز های تاجر بودند. این نوع فردگرایی واکنشی به حکومت
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، جستجو ناگون مردم و بخشی از نظام اداریگو یها بخشدر میان  فرهنگ حاکم. دست بیاورده خود را جستجو کند و ب

یافتن به نفع فردی از های  کوشاش و ترفنادی     . این فرهنگ برای دستداند یمبه نفع فردی را حق خود  یابی دستو 

یی اوناوعی موفقیات و کاامر    عناوان  باه ن بستر فرهنگی و اجتمااعی  در چنی یافتن به نفع فردی . دستکند ینممضایقه 

 (1378)مرتون،  .کند یمتوصیف  مرتون که چنانآمریکا،  ۀهمانند جامع، شود یممحسوب 

ایدئولوژی اما عمالً حتی  شود ینمریشه دوانیده و در ظاهر به رسمیت شناخته  فرهنگ یها هیالپس آنچه در زیر 

و آن عباارت از ایان    ردیگ یم تأنشاست که از نگرش واحدی  ییها کنش، مجموعه شده فتارگرنیز در چنبر آن رسمی 

و  توان یمدر جهت کسب انواع منافع شخصی و فردی  حتی از امور مقدس و محترم زیچ همهکس و از  است که از همه

زرناگ کسای اسات کاه باه       ؛نگیدارد: زراستفاده ابزاری به عم  آورد. این فرهنگ در زبان روزمره نام خاصی  دیبا یم

، همان قوانین و مقرراتی است )موانع در تحلی  نهایی زدن موانع به منافع خود دست یابدبا دور  تواند یمبهترین وجهی 

آن را ذینفاع در تادوین و تصاویب     یها گروهکه برای تضمین تأمین منافع جمع وضع شده است، هرچند نقش و سهم 

تضاییع   زماان  همآوردن منافع شخصی که  دست بهبرای  ها مهارتکسی است که از انواع  زرنگ ؛ندیده گرفت( توان ینم

دوستان و آشنایان، بلکه در  ۀدر حلق تنها نهچنین فردی دارای ارزش است و برخوردار است.  ،پی داردمنافع دیگران را در 

 . ردیگ یمقرار  شیموردستافردی موفق  عنوان بهو  شود یمنیز گرامی داشته  تر بزرگاجتماع 

مردم ایاران   -نامد یمیی، تروما ها تفاوتکه الگزندر آن را، البته با لحاظ کردن  -این، تحت شرایط خاصی وجود با

، وقتای شارایط   دهد یمروی  ندرت به. این شرایط خاص خیلی شوند یمی و فداکاری برای جمع نیز ازخودگذشتگدارای 

ی از حاد  و حادود خاصای گذشات، فاداکاری و      ا رساانه و برسااخت   یا رساانه بحرانی شد و شادت بحاران و پوشاش    

جاست و افراد نقطۀ ذوب ک نکهیا. اما شود یم ریپذ امکانی اجتماعی ها هیالو  ها گروهی برای برخی افراد و ازخودگذشتگ

الی، بلکاه  م نظر از تنها نهو در عوض  کشند یمچه عواملی از جستجوی منافع فردی دست  ریتأث در چه شرایطی و تحت

 ، خود جای پژوهش تجربی مستقلی دارد.شوند یمی ازخودگذشتگجانی حاضر به  نظر از

هاای فردگرایاناه و    ی، فاراز و فارود گارایش   های ملّ ویۀ پیمایشپژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از تحلی  ثان

رف کاالهای فرهنگی نشاان دهاد.   فرهنگی و چگونگی مص های نگرشها و  گرایانه در ایران را در  دو حوزة ارزش جمع

  گیرد. میرا دربر 1398تا سال  1353، از سال بازة زمانی موردبررسی

                                                                                                                                                                                              
با هم غریباه و   ،افرادی که با هم خویشاوندی ندارند گرایی نامد. در شخص می« گرایی خصش»بلکه چیزی وجود داشت که کاتوزیان آن را  ،نوع فردگرایی وجود نداشت

خاانواده و خویشااوند بسایار بهاا     هاا باه افاراد     گرایی این است که ایرانای  دیگر این شخصها وجود ندارد. رویۀ  هی  احساس انسجام اجتماعی میان آنو بیگانه هستند 
تار اسات کاه     ای در دورة قاجار یاا قبا    ت پیشینۀ قبیلگی و ایالتی و عشیرهعلّ همیت و داللت خاصی دارد. شاید بهها ا دهند و روابط خویشی و خویشاوندی برای آن می

 .فردگرایای غربای آورده اسات    رةکیویستو نیز در کتاب خود توضیح مبسوطی دربا (24-21: 1391ه شود با کاتوزیان، )مقایسوجود دارد. ها  ن چنینی در میان آنروابط ای
ودمحاوری و  ما در اینجا فردگرایی را بیشتر به معناای خ  (226-197 :1370پور،  . )رحمتفردگرایی نیز مغتنم است پور دربارة نوشتۀ رحمت (164 -117: 1378)کیویستو، 

هاا   وتحلی  عناصر حاصا  از پیماایش   تر این برداشت بعد از تجزیه گیریم. توضیح کام  می، درنظرشود حدودی با فرهنگ زرنگی همسان میاجستجوی منافع فردی که ت
 گیری خواهد آمد.  تری در نتیجه طور روشن هطی این گزارش، ب
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 و اهداف  سؤاالت

 ؟اناد  داده، چه بخشی و چه حجمی از فرهناگ موجاود را باه خاود اختصااص      ییگرا جمعو  فردگراییگزارش:  سؤاالت

 ه است؟اخیر چگونه بود یها دههطی  ییگرا جمعفردگرایی و تحوالت 

، مصارف  هاا  ارزشاخیر باا تأکیاد بار     ةرهنگی مستقر در جامعه و تحول آن طی نیم سدترسیم فضای ف گزارش: هدف

 . است معتبر یها دادهمعتبر و دیگر  یملّ یها شیمایپو نتایج  ها دادهفرهنگی بر مبنای تحلی  

 ها تیمحدودو  پژوهش روش 

از  ها پژوهشی و دیگر ملّ یها شیمایپدر  دشدهیتول یها دادهنویه است. از شده در این گزارش، تحلی  ثا بستهکار روش به

در  ها یرانیا ییگرا جمعفردگرایی و  ةدهند نشانو که به نحوی مربوط  ییها داده-( 1399) اخیر یها سالتا  1353ل سا

 یا سهیمقاکه تطبیقی و  هیتحلی  ثانویه به عم  خواهد آمد. این تحلی  ثانو -مصرف فرهنگی است و ها ارزش ةحوز دو

الاف؛   1391؛ 1369 دورکایم )دورکایم،   ۀاسااس نظریا  دورکیم صورت خواهد گرفات. بر  ۀنیز خواهد بود براساس نظری

و  شود یم تر دهیچیپ کار میتقسکه با افزایش جمعیت و افزایش تراکم پویا،  شود یم( این فرض مطرح 157-95ب:1391

ناشی از ضعف وجدان  یهنجار یب)مکانیکی( جای خود را به  و ساختگی یخود خودبهوجدان جمعی ناشی از همبستگی 

، محصاول  فردگرایای و رشاد فرهناگ    یریا گ شاک  . دهاد  یما جمعی و ناشی از همبستگی آلی یا اندامی )ارگاانیکی(  

 .هاست یهنجار یبگرفتن و تشدید همین  شک 

از  االمکاان  یحتا و درصدها تأکید خواهیم گاذارد و   اه نسبتبیشترین  ، در اغلب مواقع، برها داده ۀثانویدر تحلی  

 نظر صرف، کند ینمو....( که نظر پاسخگو را با قطعیت منعکس  تا حدودیو درصدهای مناطق خاکستری ) ها دادهتحلی  

ساال   یهاا  افتهیبه  کهنیات علّ ( به1380 ی،ملّ یها طرح)دفتر  1380پیمایش سال  یها دادهاز خواهیم نمود. همچنین 

. ظرفیت محدود دخواهیم نمو نظر صرفت ظرفیت محدود این نوشتار، علّ و نیز به زمانی خیلی نزدی  است نظر از 1382

و   یا وتحل هیا تجز، مفصلیبا شرح و بسط  یا افتهیهر داده و  ةکه بتوان دربار شود یماین گزارش همچنین مانع از این 

و تحلی  مختصر در انتهای هر بند یا بخش، بسنده کنیم.  ها دادهر مختصر به ذک صورت به یمتفسیر به عم  آورد. مجبور

محتاوای   ۀامکاان بررسای و مطالعا   در بخش مصارف فرهنگای،   لی  ثانویه، حائز اهمیت این است که در این تح ۀکتن

ط، تحلی  ایوجود ندارد و این شر و... تاب، فیلم، سریال، تئاتر، موسیقی، روزنامه، مجلهفرهنگی مانند ک هایکاال یکای 

 وفردگرایای  دیگری برای ارزیابی سهم غیرمستقیم  یها وهیش شود یم. گرچه تالش کند یممحدود  یا اندازهثانویه را تا 

 .تاأثیر خاود را بااقی خواهاد گذاشات      تار  کمرناگ  صاورت  باه به کاار گرفتاه شاود اماا ایان محادودیت،        ییگرا جمع



 فرهنگی یها ارزشدر  ییگرا جمعفردگرایی و 

اخیر تحاوالت مهمای را طای     ۀصاً چند دهجاری و خصو ةدر سد ژهیو بهاخیر و  یها سدهطی است که  یا جامعه ایران

تبدی  کرده  2پرجمعیت و شهری یا جامعهبه  1یا لهیقب و نیمه تیجمع کم ۀایران را از ی  جامعکرده است. تحوالتی که 

اثار  کاه در   یا جامعاه تبدی  شاده اسات.    نسبتاً ضعیفبه وجدان جمعی  3که وجدان جمعی نیرومند آن یا جامعهاست. 

که در آن  یا جامعهپیدا کرده است.  یا ژهیومختلف، ماهیت  یها گروهو  ها حرفهو تکثر  کار میتقسافزایش کمی و کیفی 

 نیز یافته است. برخی یتوجه قاب اخیر سرعت  ۀاین فرایند حتی طی چند ده 4.شک  گرفته است یا گسترده یهنجار یب

، یعنای از  تااکنون  1353پراهمیات از ساال    یها شیمایپرا حداق  مطابق با  توجه قاب از این تحوالت و تغییرات نسبتاً 

 5.با اطمینان بیشتری تشخیص داد توان یم، حال تابهحدود نیم سده پیش 

ی کاه  ایش ملّا پیما  ، باه چهاار  هاا  ارزشدر  گرایانه فردگرایانه و جمع یها شیگرادر این بخش برای نشان دادن 

اجتماعی در ایران )اجارا   یها نگرشفرهنگی و  یها شیگرا: الف( میکن یم مراجعه ،اند آوردهمعتبری را فراهم  یها داده

رهنگی در ایران )اجرا در و رفتارهای اجتماعی و ف ها نگرش، ها یآگاهبررسی ب( (، 1356، انتشار در سال 1353در سال 

 ت(، (1382اجارا و انتشاار در ساال     ،دومایرانیان )ماوج   یها نگرشو  ها ارزش پ( ،(1379، انتشار در سال 1374 سال

                                                             
 ، معتقاد اسات  هاا  کتابو  ها گزارشو  ها سفرنامهاساس این بر . ویلم فلور احتماالًاند هداشتبرآوردی از جمعیت ایران  ،اند کردهنوزدهم به ایران سفر  افرادی که در قرن .1
 ،بارآورد رابارت هیا     ( اماا آبراهامیاان  5)فلاور، بای تاا:     .، حدود نه میلیون نفر باوده اسات  1900میلیون نفر و  در سال  5حدود میالدی جمعیت ایران  1800سال در 

ردناد )نیکاروح متاین،    ک هزار نفر آن در تهران زندگی مای  30که  میلیون نفر 5، ه[شا یفتحعل ةدور] 1812: در سال دهد یمرا مبنا قرار  ،شناس دانشگاه پرینستون یتجمع
میلیاون نفار و    19، 1335ران در ساال  ( جمعیات ایا  22 :1376)آبراهامیاان،   .ر باوده اسات  میلیون نف 8 [چهارسال بعد از انقالب مشروطه] 1910در سال ( و 12: 1390
 .میلیون نفر است 84حدود  ،1400هشت حاضر، اردیب درحال

 باه  ،1335شهر در سال  201تعداد شهرها از  رسیده است. 1395عیت کشور در سال جم درصد ک ّ 74، به 1335درصد در سال  31شور از حدود جمعیت شهرنشین ک .2
 (28: 1395مرکز آمار ایران، ). رسیده است 1395شهر در سال  1245

و ی  پانجم را شهرنشاینان    ؛دو پنجم، روستایی ؛ایالت ،ایران یونیلیم ششپنج تا  جمعیتِ دوپنجم ،میالدی 19هجری یا  13که در آغاز قرن  سدینو یماحمد اشرف  .3
 200نفار، تبریاز حادود     هزار 280هزار جمعیت داشتند: تهران حدود صد سه شهر بیش از 1900که در سال فلور نیز نوشته است  (44: 1393)اشرف،  .اند داده تشکی  می

 ۀمالحظا  قابا  از جمعیت، ایالت بودند و نیاز بخاش    یا مالحظه قاب قاجار، بخش  ةدر دور که ییازآنجابنابراین،  (5)فلور، بی تا: . هزار نفر100و اصفهان حدود  نفر هزار
کام و پراکنادگی    العااده  فاوق ت جمعیات  علّ زیاد، به احتمال بهنتیجه گرفت که  توان یم رو نیازارگ خیلی معدود بودند، دیگری در روستاها سکونت داشتند و شهرهای بز

 در -و محالت مختلاف هار شاهر   - قاجار در هر طایفه، قبیله، روستا و شهر ةروها )ایالت(، وجدان جمعی نیرومندی در دور کوچ روها و نیمه زیاد روستاها و کوچ العاده فوق
 ایران وجود داشته است.   نواحی گوناگون

اسات، نشاان    یا العااده  فاوق رقاام  و ا شود یمیه یقضا ةای رسیدگی در نیروی انتظامی و قو، حتی آن میزانی که مبدل به پرونده برها یبزهکار و جرائمتعدد  کثرت و . 4
 (.ستقضایی تشکی  شده ا ةمیلیون پروند 9اعالم کرد حدود  99ذرماه قضائیه در آ ة)رئیس قو. گسترده شده است تا چه حد  یهنجار یبدهد که  می
که توسط پژوهشگر و پرسشاگر در   ییها برداشتمردم است.  یها استنباطنظرهای مردم بازتاب یافته است، حاص  برداشت و  عنوان بهفوق،  یها شیمایپکه در  چهآن .5

   نقش مهمی دارد. ،اند نموده هیزتئور آن را (1378توماس و همسرش ) که چنانیند ذهنی تعریف وضعیت، ، فرانظرهااست. در این  شده  دادهمقوالت پاسخ قرار 
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، هاا  شیماا یپیا  از ایان    (. هار 1395و انتشار در سال  1394اجرا در سال  ،ایرانیان )موج سوم یها نگرش و ها ارزش

ام، تحلی  مختصری بار مبناای   خ یها دادهاز ذکر  پس. گذارند یممعتبری را در اختیار  یها داده، ها تیمحدودرغم  علی

 گردید، در انتهای این بخش صورت خواهد گرفت.  ارائه ییگرا جمعفردگرایی و تعریفی که 

1353سال   

توساط علای اسادی و     1«اجتماعی در ایران یها نگرشفرهنگی و  یها شیگرا»، پیمایشی تحت عنوان 1353ر سال د

برحساب   تاوان  یما نتاایج ایان پیماایش را     دریافته  بازتاب ییگرا عجموجود  یها نشانهبه انجام رسید،  همکاران ایشان

 ، به شرح زیر نشان داد:   ها ارزش

 مسالمان  1353در ساال  درصد مردم  98.6، اعتقادات دینی نظر از :فرهنگ رسمی عنوان بهدینی  یها ارزشدین و 

 .اناد  خواناده  ینما نمااز   گااه   یها درصاد   6و فقط  اند خوانده یمنماز  منظمطور بهدرصد از مردم  83 ،نماز نظر از .اند بوده

 .اناد  خواناده  یما یان نماز یو روستا درآمدها کم، سوادها کم ،ترها مسنکمتر از  ها یشهرو پردرآمدها  ،باسوادها ها، تر جوان

درصد  2. دان گرفته یمروزه  ساله همهدرصد از مردم  79: روزهاز نظر ( 1380، نبویدینداری -محرومیت ۀبا فرضی)سازگار 

 ماوازات  باه . اناد  گرفتاه  ینما درصد از افراد دارای تحصیالت عاالی روزه   25 که یدرحال ،اند گرفته ینمروزه  سوادها یباز 

نیز در مقایساه   ها یشهر گرفتن کاسته شده است. خانواده، از میزان روزه سرپرستافزایش درآمد و افزایش پایگاه شغلی 

منکار  از معاروف و نهای   امرباه  ،درصد از افراد 54: منکراز معروف و نهی امربه از نظر .اند هگرفت یمیان کمتر روزه یبا روستا

بیشاتر از   هاا  ییروساتا  و بیشتر از باسوادها سوادها کم، ترها جوانبیشتر از  ها سالخورده. مردان بیشتر از زنان، اند کرده یم

 منظمطاور  بهصد از افراد خمس و زکات را در 34زکات:  خمس واز نظر پرداخت . اند کرده یماقدام به این کار  ها یشهر

افزایش سن، پرداخات   موازات بهو  اند پرداخته یمخمس و زکات کمتر  ،اند داشته. کسانی که سواد بیشتری اند پرداخته یم

(. زهررودرصد  36) اند رفته یمدرصد از پاسخگویان به مسجد  71رفتن:  مسجداز نظر  شده است.خمس و زکات بیشتر 

، تحصایالت  ترهاا  جاوان بیشتر از زناان،   ها ییروستا، کسانی که دارای تحصیالت کمتر هستند و ترها سالخوردهمردان، 

 . اند رفته یمبه مسجد  ها یشهرر و باالت

و برای این کار دالی  ماذهبی و دینای را ذکار     دهند ینمکسانی که به رادیو گوش  های این پیمایش، براساس یافته

از میاان   .اناد  کارده  ینما ت دینی، تلویزیون تماشاا  علّ درصد نیز به 11 .شوند یمویان را شام  درصد از پاسخگ 21، کنند یم

که رفتن باه   اند داشتهدرصد اظهار  23 عوام  بازدارنده در رفتن به سینما، اعتقادات مذهبی نقش مهمی داشته است: حدود

درصاد از   43صاد از شاهریان و   در 26) اناد  خوانده یمز کسانی که کتاب درصد ا 32کتاب،  ۀاز نظر مطالع .سینما گناه دارد

                                                             
، مورد اند بوده نقص یبپرسشنامه که کام  و  4420 نهایتدرروستای کشور تکمی  شده است.  52 و شهر 23که در  سال بوده است 15نفر باالی  5000 حجم نمونه .1

 .ته استقرار گرف  یوتحل هیتجز



 13 |گرایی در ایران   فردگرایی و جمع

 

 

اسات و   1353نسبتاً زیاد جامعه در ساال   یدارنیدنکات فوق حاکی از  .اند کرده یممذهبی را مطالعه  یها کتاب (یانیروستا

گرایاناه اسات،    جماع  یها شیاگر، شام  دینی یها آموزهاز  یا مالحظه قاب عالوه بر عناصر فردگرایانه، بخش  که ییازآنجا

 گرایانه بوده است. و فرهنگ جمع ها شیگراپنداشت که گرایش مسلط جامعه در آن هنگام، عمدتاً  توان یم

درصد از پاسخگویان، مردم  54« اخالقی یها ارزش»از نظر  :گرایانه جمع یها شیگرا عنوان بهاخالقی  یها ارزش

درصاد از   56. مردان بیشاتر از زناان )  اند دانسته ینم اعتماد قاب مردم را  ها آند از درص 45و  اند ستهدان یم اعتماد قاب را 

، 1هاا  آنو عاالوه بار    ساله و بیشتر 25سنین . افراد اند دانسته یم اعتماد قاب درصد از زنان( مردم را  50مردان در مقاب  

الت، دارای درآمدهای باالتر و شهرنشینان، ماردم را  یان نیز بیشتر از افراد دارای تحصییو روستا 2درآمدها کم، سوادها یب

است و اعتماد نداشتن به دیگاران، چیازی    گرا جمع رویکرد ی. اعتماد داشتن به دیگران، اقتضا3اند دانسته یم اعتماد قاب 

 . شود یمچارچوب تفسیری( محسوب  سلیم و عق  ،معیار ،، هنجار )و نیز ارزشفردگرایانه رویکرداست که در 

درصد از پاسخگویان در اوقات فراغت به  48: گرا جمعفرهنگ از  یا نشانه عنوان بهاشرت با خویشان و آشنایان مع

تاا حادود زیاادی     هاا  ارزش. پردازناد  یمدرصد به رفتن به مسجد  4و  درصد به مطالعه 23 ،و آشنایانمعاشرت با اقوام 

تفسایری خااص،    یهاا  چاارچوب و  هاا  ارزشناشی از عقیده باه   معناهای گرید عبارت بهرفتار افراد هستند.  ةکنند نییتع

، استنباط کنیم که معاشرت با خویشاوندان و دوساتان  میتوان یم رو نیازاکنشگران جامعه هستند.  یها کنش ةدهند شک 

خالصاه مطاابق باا رویکارد     طور به به میزان زیادی مشوق روابط عمیق اجتماعی و ازخودگذشتگی برای دیگران است.

 عتماد به دیگران و معاشرت با خویشاوندان و آشنایانو ا شاخص( 4در  کم دست) رکیمی، میزان نسبتاً باالیِ دینداریدو

متعلق باه   یها ارزشحاکمیت  ۀمثاب به -تمای  به ترجیح منافع جمع بر منافع فرد است ةدهند نشانکه تا حدود زیادی -

 ها ارزش( مطابق با این ها آند از درص 83گران و افراد )حدود نیمی تا و میزان باالتری از کنش است گرایانه جمعفرهنگ 

 .کنند یمعم  

  1374سال 

توساط مناوچهر    4«فرهنگای در ایاران  -و رفتارهای اجتمااعی  ها نگرش، ها یآگاهبررسی »ی پیمایش ملّ 1374در سال

یافتاه در نتاایج ایان     بازتااب  ردگراییو ف ییگرا جمعانتشار یافت.  1379محسنی به انجام رسید که گزارش آن در سال 

 به شرح زیر نشان داد: توان یمپیمایش را 

                                                             
 .اند دانسته یم اعتماد قاب مردم را  ها ساله 34تا  25درصد از  54 وو بیشتر  ها ساله 65درصد از  64. 1
 .اند داشتهکسانی که تا سیصد تومان در ماه درآمد . 2
کام و خیلای کام     را در حاد   ها آندرصد  36ستند و حدود ه اعتماد قاب زیاد  یلیخ وکه مردم زیاد  ندیگو یمدرصد از پاسخگویان  17حدوداً  1397در سال  که یدرحال. 3

گزارش ذکار   588 ۀکه به مردم اعتماد بیشتر یا کمتر دارند در صفح ییها گروه( )تفکی  586: 1397ی مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی، . )مرکز ملّدانند یم اعتماد قاب 
  (.شده است

، کرمان، کهنوج، سایرجان،  گنبدکاووسشهر )تهران، قم، فیروزکوه، ارومیه، مهاباد، خوی، ساری، آم ،  15استان و  5در است و نفر  3540حجم نمونه در این پیمایش. 4
 .شیراز، الر و آباده( به اجرا درآمده است
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. پردازناد  یما فطریاه  « زیااد » اند گفتهدرصد  86حدود در این پیمایش : ییگرا جمعسازوکاری برای  عنوان بهدین 

درصد  37 . حدودروند یمبرای زیارت اماکن مذهبی « زیاد» اند گفتهدرصد  23و حدود « گاهی» اند گفتهدرصد  47 حدود

درصاد زیااد بارای     18درصد گاهی و حدود  26. حدود اند رفته یم یخوان روضهدرصد زیاد به مجالس  20گاهی و حدود

زیااد ناذر    اند داشتهدرصد اظهار  40که گاهی و حدود  اند گفتهدرصد  37حدود . اند رفته یمانجام نماز جماعت به مسجد 

پرداخت فطریاه، زیاارت   . اند کرده یمدر دعای کمی  شرکت  ندرت بهدرصد  30و حدود درصد هرگز  41حدود  .کنند یم

کردن برای برآورده شدن د برای شرکت در نماز جماعت و نذرو رفتن به مسج ت در مجالس روضهاماکن مذهبی، شرک

و نیروی بیشاتر فرهناگ   تفوق  ةدهند نشان گرید عبارت بهحاجات دنیوی همه حاکی از اهمیت اعتقادات خالصانه دارند. 

 در جامعه هستند.  گرایانه جمع

درصد مخالف ایان هساتند کاه در ایان دنیاا       74 :گرایانه برای فرهنگ جمع یا نشانه عنوان بهاخالقی  یها ارزش

درصاد   46حادود   .که جواب زور را با زور بایاد داد  درصد موافق نیستند 52انسان فقط باید به فکر خودش باشد. حدود 

و ما زیااد پایبناد اخاالق هساتند      وطنان همکه  اند گفتهدرصد  35ما زیاد باگذشت هستند. حدود  وطنان همکه  ندا گفته

درستکاری در زندگی  از پاسخگویان درصد 95 هستند. برای حدود راستگوما زیاد  وطنان همکه  اند گفتهدرصد  23حدود 

رغم تنب  دانستن مردم توساط تعادادی از    علی .تبوده اسدرصد علم و دانش در زندگی مهم  86برای  .بوده است مهم

خالصه از طور بهما افرادی فعال هستند.  وطنان همکه  اند داشتهدرصد اظهار  42پاسخگویان که در زیر اشاره خواهد شد، 

 .کنند یمگرایانه اشاره  جمع یها شیگراحاکی از  یها نشانهدرصد از مردم به  95تا  23

کاه   اناد  باوده درصد مخالف این نظار   49گرچه  :برای تفوق فردگرایی یا نشانه عنوان به قیاخال منفی یها ارزش

احتمااالً  - درصاد نیاز   56حادود   .که همه به دنبال پول هستند موافقنددرصد  77 حدود ،هستند پولدارها همیشه موفق

ماا زیااد    وطناان  هام  اناد  گفتهدرصد  43معتقدند که کار خصوصی بهتر از کار دولتی است. حدود  -دلی  درآمد بیشتر به

ماا زیااد دورو هساتند.     وطنان هم اند گفتهدرصد  35دانستن مردم در سطور باال، حدود  راستگو رغم یعلمتقلب هستند. 

 تاوان  ینما که بادون پاارتی    اند بودهدرصد معتقد  65درصد موافقند که از هر قانونی نباید اطاعت کرد. حدود  60حدود 

 .که پررویی رمز موفقیت است اند بودهدرصد معتقد  36 حدود و کاری کرد

ماا زیااد    وطنان هم اند گفتهدرصد  30مقام در زندگی مهم بوده است. حدود  از پاسخگویان درصد 24 برای حدود

درصاد معتقدناد کاه     29حادود  . هساتند  رو ت ما زیاد  وطنان هم ندیگو یمدرصد  27 خودخواه هستند. همچنین حدود

همین  دوست صمیمی پیدا کرد. توان یم یسخت بهدرصد نیز معتقدند که دیگر  74ا زیاد تنب  هستند. حدود م وطنان هم

عاطفه  ،که زندگی ماشینی اند داشتهدرصد اظهار  66حدود  .از سابق تنهاترند ها آدم ،ما ةکه در دور اند داشتهحدود اظهار 

 رسد یمنظر بنابراین به .کند باز یآدم نباید مشت خود را پیش هرکسدرصد اعتقاد دارند که  84حدود . را از بین برده است

 هستند. یخودمحورفردگرایی و  یها شیگرادرصد از مردم دارای  84تا حداکثر  24که حداق  



 15 |گرایی در ایران   فردگرایی و جمع

 

 

 1382سال 

ته یاف بازتاب و فردگرایی ییگرا جمعبه انجام رسید،  1«ایرانیان یها نگرشو  ها ارزش»موج دوم پیمایش  1382 در سال

 ، به شرح زیر نشان داد:ها ارزشبرحسب  توان یمدر نتایج این پیمایش را 

درصد از پاسخگویان زیاد  94حدود اعتقادات،  نظر از: ییگرا جمعسازوکاری برای  عنوان بهدینی  یها ارزشدین و 

مهم زندگی زیااد باه خادا     در انجام امورنیز درصد  92حدود . کم  کند ها آنکه در زندگی به  اند خواسته یماز خداوند 

درصد نیز موافق باا ایان عقیاده     95حدود  .اند کرده یمدرصد زیاد به خدا احساس نزدیکی  65حدود  .اند کرده یمک  تو

 ها داده. اگر این اند داده یمدرصد نیز زیاد صدقه  69. حدود شود یمکه اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه  اند بوده

 اتفااق  باه  ف، بخواهیم به کم  نظریه و مفاهیم دورکیم تبیین کنیم باید بگاوییم کاه اکثریات قریاب    را عالوه بر توصی

 قادر  آنو شارایط آنومیا  جامعاه     دارد( یا ژهیومعنای  تیاولو)در نظر وی  به خدا اعتقاد دارند 1382در سال  ها یرانیا

یف کند. باور به قیامت و روز حساب نیز به همان گسترش عمیقی نیافته است که اعتقاد به نیروی اخالقی جامعه را تضع

خاطر وجود تبعیض  دینی، تا حدودی به یها آموزهمیزان وجود دارد و شدید است. البته اعتقاد به روز حساب را، عالوه بر 

 رسد یمنظر به. 2تبیین کرد توان یماز برخی دیگر،  -ها سازمانو  ها گروهافراد،  -برخی  یکش بهرهو نابرابری و استثمار و 

امعاه  ج 3مضاعیف و محارو   یها گروهو دیگر  ها سالخوردهفقیر و ضعیف، زنان،  یها هیالمحروم مث   یها گروهافراد و 

 عناوان  باه ( اعتقاد باه جهاان آخارت را    1380؛ نبوی  336-319: 1377استارک و بین بریج )همیلتون، ۀمطابق با نظری

پشاتیبانی و حمایات جامعاه از     یناوع  به. صدقه نیز مطابق با رهیافت دورکیم اند رفتهیپذدر این جهان  یعدالت یبجبران 

و بالهاا و   ها بیآسما مطابق با این اعتقاد که با دادن صدقه، خود را از  ۀ. اما مردم در جامعشود یمخود فهمیده  یاعضا

از با نوعی تمایالت خودخواهانه ناشی  نجایا درما  درواقع. کنند یمدادن  ، اقدام به صدقهکنند یمپیشامدهای ناگوار حفظ 

 خود لحاظ نکرده، مواجهیم.   یپرداز هینظر، که دورکیم آن را در دینی ادیان پیشرفته یها آموزه

ند که طی تدرصد اظهار داش 70 حدودمناس   از نظر: ییگرا جمعسازوکاری برای  عنوان بهدینی  یها ارزشدین و 

درصد دینداری را منوط به خوانادن نمااز    51ضمناً حدود ). اند خواندهوقات مرتب در اکثر ا گذشته نمازشان را سال  ی

در نمااز جمعاه    نادرت  باه درصد نیز  79 . حدوداند کردهدر نماز جماعت شرکت  ندرت بهدرصد  59حدود  (4.اند دانسته یم

حادود  . اناد  رفتاه  یمبه مسجد  تندر بهکه جز برای مراسم ترحیم،  اند بودهدرصد نیز گفته  47حدود  .شرکت کرده بودند

                                                             
 شهر مرکز استان به اجرا درآمده است. 28نفر، در  4581 ۀاین پیمایش با حجم نمون. 1
درصاد نیاز باه ظلام و ساتم       52حادود   .ماسات  ۀدلی  فقر و تنگدستی در جامعا  نیتر مهم« در جامعه یعدالت یب»که  اند بودهدرصد از پاسخگویان معتقد  58حدود . 2
حقاق . در اشود یمحقش پایمال  ،که در شرایط فعلی هرکس پول و پارتی نداشته باشد اند بودهنیز معتقد  درصد 81حدود  .اند کردهما اشاره  ۀرایج در جامع ۀمسئل عنوان به

 ةدهناد  نشاان هساتند،   یتاوجه  قاب که درصد  ها داده. این خورد یمبه چشم  یعدالت یب، در استخدام کارکنان دولتی و در جاهای دیگر این احساس شده عیضاقانونی حق 
 داشته باشند.حساب  روز بهنقش مهمی در تشدید اعتقاد  توانند یمو  اند توانسته یمکه خود  اند بودهدر جامعه  یعدالت یباحساس 

اجتمااعی باا    ۀکه در اثر مقایسا  و وجود دارد ردیگ یمنیز شک   -.اجتماعی، سیاسی، جسمی، روانی و..-دالی  اقتصادی، که در ابعادی دیگر  بنا به فقط نهمحرومیت . 3
 .شود یمزیاد  ها آن یاثرگذارافراد فاقدمحرومیت، شدت 

 .موافقنددرصد نیز با این سخن  40به قلب پاک است، حتی اگر آدم نماز نخواند. حدود که دینداری  مخالفنددرصد با این سخن  8/50. 4
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 . حادود اناد  دانساته  یمنداشته باشند( نیز خود را مقید به گرفتن روزه  یشرع عذربیمار نباشند یا  که یدرصورتدرصد )86

 آیی مؤمنان اسات.  و مناس  عمدتاً برای گردهم ها نییآ. اند کرده یمدرصد در عزاداری تاسوعا و عاشورا زیاد شرکت 80

سازوکارهای کمتری برای ایجاد وحدت و انسجام و همادلی   -(173: 1389انند پروتستانتیسم )دورکیم، م- برخی ادیان

اسالمی و عمدتاً شایعی،   عۀدر جام .اند دهید، اما ادیان دیگر سازوکارهای بیشتری را تدارک اند آوردهبرای پیروان فراهم 

تاساوعا و   یهاا  یعازادار میازان در   هماین  اما به ،کنند یمجمعه خیلی کم شرکت  ژهیو بهافراد گرچه در نماز جماعت و 

است که  این احتماالًروزهای نهم و دهم محرم،  یها نییآ. بخشی از عل  استقبال از اند کردهعاشورا خیلی زیاد شرکت 

ست. ایان  اجتماع ا تر جوان یها هیال ژهیو بهجامعه،  یاز مدیریت و اجرای آن در اختیار خود اعضا یا مالحظه قاب بخش 

کاه دچاار تغییار زیاادی      ییهاا  سنتیابی، هرساله مطابق با  ساخت ۀگیدنز در نظری موردنظرهای  پرکتیس مانند ها نییآ

 فرایناد  رو نیا ازانوجوانی خود و  ةدور یها سالو افراد زیادی را به زادگاه یا مکانی که نخستین  شوند یم، تکرار اند نشده

در این مراسم ازخودگذشتگی و ترجیح مصلحت جماع تاا حادود     1.دگردان یبازم، اند دهیانگذرلیه را در آن او  یریپذ جامعه

این تلقی که روحانیون نه برای رضای خدا که برای منافع شخصی و گروهی خود  احتماالً. شود یمزیادی مجدداً تقویت 

 ةجمعاه، کاه مادیریت آن بار عهاد     و مناسکی مانند نمازهاای جماعات و    ها نییآباعث استقبال کمتر از  کنند یماقدام 

 2د.شو یمروحانیون رسمی و منصوب است، 

 تاا درصد خودشاان را   59با اینکه  ؛وجود ندارد گرایانه جمع یها شیگراخوبی برای  ینیب شیپارزیابی و  حال نیباا

بالً بیشاتر باه نمااز    که  ماردم قا   اند داشتهدرصد اظهار  69 ، اما بیشتر از این مقدار، حدوداند دانسته یممذهبی  یحدود

درصد  74و حدود  اند شده تر یرمذهبیغمردم نسبت به پنج سال قب   اند گفتهدرصد نیز  70و حدود  اند بودهخواندن مقید 

 .شوند یم تر یرمذهبیغکه مردم در پنج سال آینده  کنند یم ینیب شیپنیز 

پرسیده شده اسات   یسؤال 1382ر پیمایش سال د: فردمنافع ترجیح منافع جمع بر  عنوان به یازخودگذشتگیا ایثار 

مبنی بر اینکه اگر به شما احتیاج باشد تا ی  ماه از سال را در مناطق محروم کشور خدمت کنید تاا چاه انادازه حاضار     

کمای   ةکه تاا اناداز   اند گفتهدرصد  17زیاد و حدود  ةتا انداز اند گفتهدرصد  61؟ حدود انجام دهید هستید که این کار را

 رندحاض آیا ،جنگی دربگیرددوباره پرسیده شده است که اگر  یدیگر سؤالهمچنین در  .ضرند این کار را انجام بدهندحا

کمی حاضر هستند به  که تا حد  اند گفتهدرصد نیز  35زیاد و حدود  ةتا انداز که اند گفتهدرصد  44 حدود به جبهه بروند؟

مثبت  یهنجار فشاررغم انتظارات یا  علی - یازخودگذشتگآمادگی برای  ةدهند نشان سؤالجبهه بروند. پاسخ به این دو 

                                                             
، اما در ماواقعی از ساال   پردازند یمو به فعالیت اقتصادی  کنند یمجدا از هم زندگی  یها گروه صورت بهآیی اقوام ساکن در استرالیای مرکزی که عمدتاً  همانند گردهم. 1

 (83-80 :1363 ؛ گیدنز،301-294 :1383)دورکیم،  .دهند یمال و مناس  دینی را انجام و اعم شوند یمگرد هم جمع 

زیااد   درصد در حد  41 متوسط و حدود درصد در حد  31 کم و حدود که به روحانیون در حد  اند گفتهدرصد  28است: حدود  یریگ جهینتمؤید این  ی نیزدیگر یها داده. 2
(، پلایس  درصاد  56(، پزشاکان ) درصاد  56) هاا  یارتشا (، درصاد  62(، ورزشکاران )درصد 71(، اساتید دانشگاه )درصد 77)به معلمان  -زیاد در حد - اعتماد دارند. اعتماد
اماا   سات. ( از روحانیون بیشاتر باوده ا  درصد 48( و هنرمندان )درصد 49(، کارگران )درصد 53(، دانشجویان )درصد 53(، نیروی انتظامی )درصد 55راهنمایی و رانندگی )

 .  اند کرده یمدرصد از مراجع تقلید  62عم  به احکام دینی، حدود  نظر ازمراجع متفاوت است:  ةدیدگاه دربار
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و قلمروها و بسته  ها طهیحاست. گرچه میزان آمادگی برای ترجیح منافع جمع بر منافع فرد در  -)مشوق( و منفی )مانع(

علمی و مفهاومی و   شاورانِاما اگر )به نظر م ،یکسان باشد تواند ینمقلمروها  ۀبه موارد متفاوت و مختلف است و در هم

موارد معنادار و شاخص در درون خود ازخودگذشتگی در سایر موارد را  عنوان بهاین پیمایش( همین دو مورد را  ۀپرسشنام

هنجااری و اجتمااعی در    آن فشاار  ةکه درباار  تر مهمکه در برخی موارد نسبتاً  میابی یدرم ،لحاظ کنیم کند یمبازنمایی 

 برای خدمت در مناطق محاروم ماردان )حادود    1.افراد حاضر هستند منافع فردی خود را قربانی کنندجامعه وجود دارد، 

 )حادود  هاا  بازنشساته درصاد( و   66 )حادود  ساواد  یبا افاراد   ،درصد( 65 سال به باال حدود 50) ها سالخوردهدرصد(، 63

. بارای حضاور در میادان    اند داشتهشتر جنسی، سنی، تحصیلی و فعالیتی این آمادگی را بی یها گروهدرصد( نسبت به 68

ین بیشتر از بقیه آماادگی  لسال، کسانی که دارای تحصیالت عالی هستند و شاغ 49 تا 30جنگ نیز مردان، گروه سنی 

، چرا سطح تحصیلی خاص و چرا وضع فعاالیتی خااص، آماادگی بیشاتری     چرا مردان، چرا سنین خاص نکهیا .اند داشته

 یتار  قیا دقنیازمند تبیین و تحلیا    ،یح منافع جمع و جامعه بر منافع فردی و شخصی دارندبرای ازخودگذشتگی و ترج

 میتاوان  یم تر عامولی در سطح  2.استبوده  ها آنمنافع فردی برای  نیتأمنوعی  ، خودها آن یازخودگذشتگ بسا چهاست. 

، تلقای  شاود  یما رکیمی از اخالق توصایف  که در تعریف دو یطور آنترجیح مصالح جامعه بر منافع فرد،  عنوان بهآن را 

برحساب   تاوان  یما ( را نیز 1382« )ایرانیان یها نگرشو  ها ارزش»یافته در نتایج پیمایش  بازتاب فردگرایینماییم. اما 

 ، به شرح زیر نشان داد:ها ارزش

خالقی کم شده است: و هنجارهای ا ها ارزشایران اوالً  ۀدر جامع 1382در سال و هنجارها:  ها ارزشدر  فردگرایی

کاه   اناد  داشاته درصاد اظهاار    56حادود  . دارد اجروکم در میان مردم  ییراستگوکه صداقت و  اند گفتهدرصد  59حدود 

درصد نیز همین  49حدود . دان داشتهگذشت  ةرا درباردرصد نیز همین نظر  56حدود  .دارد رواجکم انصاف در میان مردم 

حدود . در میان مردم کم رواج دارد یدار امانتکه  اند گفتهدرصد نیز  41حدود . قرار دارند بندی به قول وپای ةنظر را دربار

و هنجارهاای   ها ارزشثانیاً  ت.متوسط در میان مردم رایج اس که کم  به دیگران در حد  اند کردهدرصد نیز تصریح  38

 ،، تقلاب یبااز  یپاارت ، یزیا گر قاانون یار  ، نظشوند یممحسوب  فردگرایانه و خودمحورغیراخالقی که بخشی از فرهنگ 

که  ها کنشبودند. این  کرده دایپ یا مالحظه قاب ستم و... اهمیت و شدت و حجم  ،ظلم ،یعدالت یب ،، تبعیضیبردار کاله

همگی ناشی از ترجیح منفعت فردی به اشکال مختلف بر منفعت و مصالح جمع  ،شود یمدر زیر توصیف  ها آن یها داده

آنومیا  ایان    ۀ. در جامعا دهد یمرا شک   فردگراییکه هسته و ارزش و هنجار مرکزی و اصلی فرهنگ  )جامعه( است

 . شود یمفرهنگ بسیار فربه 

                                                             
 .مقایسه شود 5و  4 ةبا پاورقی شمار .1
وند که از انضباط خش  اداری یا فشار هنجاری و یی برجا  بهی باشند تا از وضعیت و موقعیت نامطلوب کنونی خود رهایی یابند و ا بهانه. برخی افراد ممکن است به دنبال 2

نوعی  درواقعی ازخودگذشتگدارند. در مواردی از این قبی ،  آنجایی بروند که موقعیت و منزلت اجتماعی باالتری در جا  بهارزشی اجتماع و جامعۀ پیرامون، خبری نباشد. یا 
از نفع مادی و  تر اعمی نیست، بلکه اقتصادشاره شد در این پژوهش مفهوم نفع محدود به نفع مادی و قبالً هم ا که چنان. )شود یمجستجوی نفع فردی و شخصی محسوب 

 است؛ شام  نفع اجتماعی، نفع سیاسی، نفع فرهنگی، نفع معنوی و دیگر انواع منافع که فراتر از منافع اقتصادی و مادی هستند.( شده  گرفتهاقتصادی درنظر
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درصد  66حدود  ،درصد به دزدی 69حدود  ،به طالق درصد 85، یباز یپارتدرصد به  88حدود در این پیمایش  -

ماا رواج دارناد،    ۀکاه در جامعا   یمسائل عنوان بهبه ظلم و ستم  درصد 52درصد به تبعیض و حدود  62 ،یبندوبار یببه 

 ،خیلی زیاد شاایع اسات   یراخالقیغو  منفی ۀفردگرایانو هنجارهای  ها ارزشایران  ۀدر جامع نکهیا. یعنی اند کردهاشاره 

 .کنند یماشاره  ها آنو به هند د یمرا تشخیص  ها کنشردم این درصد از م 85 درصد تا حداکثر 52طوری که حداق  از 

که تملق و چاپلوسی و حادود   اند داشتهدرصد اظهار  73، حدود یبردار کالهکه تقلب و  اند گفتهدرصد  75حدود  -

 .که دورویی و تظاهر در بین مردم زیاد رواج دارد اند گفتهدرصد  68

قریاب باه    نکاه یایعنای  ، ردکه از قانون نامناسب نباید اطاعت ک اند بودهمعتقد از پاسخگویان درصد  81حدود  - 

زیااد انجاام    احتماال   باه جمعیت ظرفیت و پتانسی  و آمادگی زیر پا گذاشتن قاانون را دارناد و ایان کاار را      چهارپنجم

 . کنند یمجمعیت جامعه این کار را  دوسومسطر زیر حدود  ةمطابق با داد نکهیاکما  1د.دهن یم

درصد  63، حدود کنند یمن و مقررات را در شغ  خود کم رعایت که اکثریت مردم قانو اند گفتهدرصد  64حدود  -

وجدان کاری را کام  که اکثریت مردم در شغ  خود  اند داشتهدرصد نیز اظهار  60و  دارند یشناس وقت ةن نظر را دربارای

 .کنند یمرعایت 

یه و یقضا ةی انتظامی و قوزیرا نه سازوکارهای نظارت بیرونی مانند نیرو ناامنی اجتماعی است، د این فرهنگپیام

طوری که احساس امنیت در میاان  -برقراری نظم اجتماعی  ةعهد نه سازوکارهای نظارت درونی مانند دین و اخالق، از

کاه در   اناد  داشاته درصد از پاسخگویان اظهاار   39برنخواهند آمد: حدود  -و طبقات گوناگون مردم شک  بگیرد ها هیال

و  بیشتر از افراد دارای تحصیالت سوادها یباز مجردین،  د. زنان بیش از مردان، متأهلین بیشرواج دارجامعه ناامنی زیاد 

 درواقاع ه کا  -اناد  داشاته (، احساس نااامنی  ها بازنشستهبیشتر از گروهای دیگر )محصلین، بیکارها، شاغلین و  دارها خانه

)مث  قدرت جسمی،  اند بودهظ صیانت شخصی که دارای قدرتی برای حف ییها گروههری  از  .همان زنان جامعه هستند

 .اند کرده یمیا تعهد و مسئولیت کمتر در قبال افراد دیگر( احساس امنیت بیشتری  یا تحصیالت باال

رواج صفات بد منفای اخالقای    دیکن یمفکر : »پرسیده شده است که افراد: از ابدی یمگسترش آینده  در فردگرایی

درصاد   87حادود  « سال آینده بیشتر خواهد شد یا کمتار؟  5در بین مردم در  یبردار هکالمث  دورویی، تظاهر، تقلب و 

رواج صافات خاوب مثبات اخالقای مثا        دیا کن یمفکر : »که سؤالو نیز در پاسخ به این  که بیشتر خواهد شد اند گفته

درصاد   87حادود  « متار؟ سال آینده بیشتر خواهد شد یا ک 5در بین مردم در  یدار امانت، گذشت و ییراستگوصداقت، 

پاسخگویان این فرهنگ تداوم نیرومندی خواهد داشت. اما  ینیب شیپمطابق با  نکهیایعنی  .که کمتر خواهد شد اند گفته

جاای   ،صورت گرفته است و نه از روی بدبینی ینیب واقعق تا چه مقدار طب ها آن ینیب شیپاحساس پاسخگویان و  نکهیا

 تأم  بیشتری دارد.

                                                             
 ذینفع وضع شده باشد. یها گروهو بدون دخالت  ها گروهو  ها هیالقوانین و مقررات بدون لحاظ کردن منافع فردی یا گروهی برخی  اگر فرض بر این باشد که. 1
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 1394سال 

 1394 آن در شاهریور و مهار   یهاا  دادهکاه   «ایرانیاان  یهاا  نگارش و  هاا  ارزش»موج ساوم پیماایش    1394 در سال

یافته در  بازتاب فرهنگی یها شیگراکه  استان  به اجرا درآمده است 31نفر در  14906 ۀبا حجم نمون بود شده یگردآور

 شان داد:، به شرح زیر نها ارزشبرحسب  توان یمنتایج این پیمایش را 

مهم زندگی زیاد و خیلی زیاد به  در امور اند گفتهدرصد  90حدود : ییگرا جمعسازوکاری برای  عنوان بهاعتقادات دینی 

درصد نیاز   87. حدود کنند یمکه زیاد و خیلی زیاد به خدا احساس نزدیکی  اند گفتهدرصد نیز  79. حدود کنند یمخدا توک  

 .شود یمخوب و بد انسان در آخرت محاسبه عمال که ا معتقدند ادیززیاد و خیلی 

 حدود. اند خوانده یمنماز  اکثر اوقات و همیشه درصد 79حدود : ییگرا جمعسازوکاری برای  عنوان بهمناس  دینی 

اکثر اوقات یا همیشه در نماز جماعت شرکت  نیز درصد 26حدود  .اند گرفته یماکثر اوقات و همیشه روزه  درصد نیز 73

در اکثار اوقاات یاا    درصد نیز  38حدود  .(رسد یمدرصد  16)این درصد برای شرکت در نماز جمعه به حدود  اند دهکر یم

درصد نیز اکثر اوقات یاا همیشاه باه تاالوت قارآن       28. حدود اند کرده یمروضه و عزاداری شرکت  همیشه در مجالس

درصد نیز اکثر اوقات یا همیشه به  33. اند شده یماضر درصد اکثر اوقات یا همیشه در مسجد ح 28حدود . اند پرداخته یم

درصد به تشاخیص خاود عما      17. حدود اند کرده یمدرصد از مراجع تقلید  64. حدود اند رفته یمزیارت اماکن متبرکه 

  .اند کرده یمدرصد نیز عم  به احتیاط  16و  اند کرده یم

درصد  65ری در مقایسه با پنج سال قب  کمتر شده و حدود که دیندا اند گفتهدرصد  66قریب به در این پیمایش، 

 .که دینداری در پنج سال آینده نیز کمتر خواهد شد اند گفتهنیز 

نیز در وضعیت  -یعنی ترجیح منفعت جامعه بر خود- یازخودگذشتگ: ییگرا جمعنشانۀ  عنوان بهمشارکت در جبهه 

اگر جنگی با کشوری دیگر اتفاق بیفتاد حاضار هساتند باه      اند داشتهدرصد اظهار  62 قرار داشته است: حدود یتأمل قاب 

درصد نیز معتقدند کاه ماردم زیااد و خیلای زیااد       55حدود . جبهه بروند یا )زنان و ناتوانان( به پشت جبهه اعزام شوند

 .داوطلبانه در جبهه حاضر خواهند شدطور به

. پاول درآورد  تاوان  یمنیستند که از هر راهی که بشود  که موافق اند گفتهدرصد  85حدود  :ها ارزشدر  فردگرایی

 ةدهناد  نشاان ایان نظرهاا    .که در اوضاع فعلی آدم نباید فقط به فکر خاودش باشاد   اند داشتهدرصد نیز اظهار  63حدود 

راهی هر  از شود ینم ندیگو یم)به معنای گافمنی(  است. افراد در پرفورمنس خود فردگراییمیزان شیوع  لحاظ ازتفاوتی 

تا چه میزان به این نظار خاود    در مقام عم  اماکه آدمی نباید فقط به فکر خود باشد. یا این که ممکن است پول درآورد

بند زیر مؤید  یها داده) خود را رعایت نکنند ۀاین گفت ها آناز  یا مالحظه قاب بند هستند، روشن نیست. شاید بخش  پای

ا فدای نفع فاردی  اخالقی هستند )یعنی حاضر نیستند نفع جمع ر مقام پرفورمنس در مقام نظر و در این نکته است( اما

 مواجهیم. اخالقی یها ارزشو  ییگرا جمعکه در اینجا ما در مقام نظر با تفوق کنند(. یعنی این
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، ییراگ تجم که  اند گفتهدرصد  75: حدود میشو یمرو  هروب فردگراییتسلط  یعنی ت دیگریواقع مقام عم  با ما درا

تملق و چاپلوسی،  اند گفتهدرصد  66، حدود یبردار کالهتقلب و  اند گفتهدرصد  68دروغ، حدود  اند گفتهدرصد  72 حدود

در  بادبینی  اناد  گفتهدرصد نیز  51رباخواری و حدود  اند گفتهدرصد  55دورویی و تظاهر، حدود  اند گفتهدرصد  65حدود 

انصااف،   اناد  گفتهدرصد  55، حدود که گذشت اند گفتهدرصد  56حدود  . در عوضرواج دارد زیاد و خیلی زیاد بین مردم

 درصد 46جوانمردی، حدود  اند گفتهدرصد  47، حدود یدار امانت اند گفته درصد  47صبر و بردباری،  اند گفتهدرصد  52

پایبندی به قول  اند گفتهد نیز درص 40و حدود  که دستگیری از نیازمندان اند گفتهدرصد  40مهر و اخوت، حدود  اند گفته

که بیشتر مردم اگر موقعیتی گیرشان  اند داشتهدرصد نیز اظهار  55. حدود م کم یا خیلی کم رواج دارددر بین مرد و قرار

درصاد   44و حادود  -که ماردم وجادان کااری     اند داشتهدرصد نیز  اظهار  47. حدود گذارند یمبیاید سر همدیگر کاله 

فردگرایای  کاه   دهاد  یما نشاان   ها دادهبنابراین . کنند یمرا در شغ  خود، کم و خیلی کم رعایت  -یاسشن وقت اند گفته

، تملق و چاپلوسی، رباخواری، عالوه بر یبردار کاله، دروغ، تقلب و ییگرا تجم تفوق دارد:  خودخواهانهو  انهیگرا منفعت

فردی بر منافع جمع و منافع افراد دیگار داللات دارد.    و به اشکال مختلف بر ترجیح منافع وضوح بهعل  و دالی  دیگر 

در جامعاه   ها ارزش، جوانمردی، اخوت و پایبندی به قول و قرار، مؤید همین تغییر یدار امانتکم شدنِ گذشت، انصاف، 

ده درصد از مردم نیز این است که رواج صفات اخالقی منفی مردم در  پنج سال آینا  79حدود  ینیب شیپوانگهی  1.است

 .طی پنج سال آتی کمتر خواهد گردیددرصد نیز معتقدند که رواج صفات اخالقی مثبت در  71بیشتر خواهد شد و 

، معاشارت و  می  باه پوشاش آزاداناۀ زناان     :فردگرایانهگرایش  عنوان به آزادی پوشش و روابط اجتماعیتأکید بر 

، پژوهش مختلط، گرچه مطابق با تعریف یها جشن و برگزاری میهمانی و پسر، موسیقی همراه با رقصدختر و ستی دو

نوعی تارجیح مناافع    ها کنشکه در این  ییولی ازآنجا ردیگ ینمقرار  محوریو خود فردگرایی یها شیگرا مستقیماً ذی 

بخشای از   عناوان  باه  رو نیا ازات جامعه نهفته است، فردی )منافع به معنی اعم و نه صرفاً به معنی اقتصادی( بر مصلح

شرعی دختر و برای دوستی غیر درصد 64 ، حدودها خانمدرصد برای بدحجابی  68شدن است. حدود  لحاظ قاب  اییفردگر

درصد برای تماشای موسیقی هماراه باا    55مختلط و حدود  یها جشندرصد برای برگزاری میهمانی و  62 ، حدودپسر

، دهند یمکه تذکر  اند داشتهدرصد اظهار  18تا  12بین  ندارند. هرچند با آن ولی کاری ندمخالف ها آنکه با  اند گفتهرقص 

ازمنکر  و نهی معروف امربهظف به ؤما م ۀکه هم اند بودهدرصدی که زیاد و خیلی زیاد با این عقیده موافق  70اما با حدود 

 (.وجود دارد ها آنتفاوت زیادی میان عم  و نظر  درواقع) .همخوانی ندارد ،هستیم

نشین و چه بیشتر شهرگذشته هر ةان در سدایر ۀنه، احتماالً در این است که جامعن فرهنگ زنایافت ی  دلی  تفوق

عشایری که مستلزم قدرت جسامانی اسات، مارد و     ژهیو بهزیست روستایی یا  ةحیات شهری پیدا کرده است. در شیورو

                                                             
د از گذشات، حادو  درصاد   2درصاد از انصااف، حادود     3حدود  ،یدوست مردمدرصد از  3یمان، حدود درصد از ا 20از صداقت، حدود افراد درصد  28حدود  که یدرحال.  1
اخالقای را   یهاا  ارزش، درصاد  11حادود   یطاورکلّ  باه و  کنناد  یما صفات آدم خوب ذکر  نیتر مهم عنوان بهدرصد از کم  به دیگران، کمتر از ی  درصد نیز از صبر 1
 .  دانند یمعام  خوشبختی در زندگی  عنوان به
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قدرت جسمی، قدرت  یجا بهشهری فرهنگ مردانه و مردساالری در اولویت و در تفوق و در قدرت است. اما در زندگی 

فیرحای،   ۀ مرحاوم . به گفتا کنند یمذهنی کاربرد بیشتری دارد و از این نظر هر دو جنس تا حدودی مشابه با هم عم  

یر زنانه پیدا کرده است. ابن خلدون هم تعب یها یژگیوجامعه( همچنان که ه تأنیث گرفته، خود جامعه هم  ۀجامعه )کلم

کاه   اناد  افتاه یدرحساب تجرباه   بر دلی  فوق، بسیاری از افراد بر( عالوه 235 -234: 1390لدون، )ابن خ .مشابهی دارد

نظار مثبات جانس مسالط را در بسایاری از       تواناد  یما  جنسایتی  یهاا  یژگا یوچگونه یکی از دو جنس، با اساتفاده از  

 ها گروهاسی هستند )منازعات میان سی منازعاتی که در اص  به نفع خود تغییر دهد. این دو دلی  در کنار ها یریگ میتصم

 ۀی غربای در خاارج( و در حاوزه و عرصا    سیاسا  یهاا  نظامدر داخ  و میان نظام سیاسی داخلی و سیاسی  یها جناحو 

بارای   -خش مربوط به زن در فرهناگ ایرانای  و از ب - از فرهنگ تر حیصح عبارت )و به دهند یمفرهنگ، خود را نشان 

در برابار   جیتادر  باه که فرهناگ مرداناه    اند شده(، همه و همه باعث رندیگ یمرقیب بهره زدایی جناح و نظام  مشروعیت

 کند. ینینش عقبفرهنگ زنانه 

جامعاه  در  یهنجاار  یب، سبب در ابعاد مختلف و هنجارهای( فردگرایانه ها ارزشو فرهنگ ) ها شیگراقدرتمند شدن 

 63ماثالً حادود    ؛برند یمهمیشه در مخاطره به سر  ها آنته و دشوار ساخ را برای افراد یریگ میتصماست. طوری که  شده

اساس تمایا  و خواسات شخصای    بر دانند ینمدرصد نیز  50، حدود اند شدهدرصد در تشخیص آدم خوب از بد دچار تردید 

. کنناد  یبااز  یپارتکه قانون را رعایت کنند یا این دانند ینمدرصد نیز  45و  اساس مصلحت خانواده و جامعها برعم  کنند ی

. یعنی تارجیح منفعات فاردی بار منفعات و      دنده یمنشان را در جامعه  یهنجار یب ها شاخصبیش از سایر  ،گویه این سه

را در جامعه پدید آورده است.  یا گستردهنیرومند شده است که آنومی نسبتاً  قدر آنمصلحت جامعه در اشکال مختلف خود، 

 سال. 29تا  15جوانان  و یان، زنانیتر مبدل به مسئله شده است: روستایش، بتر یاخالقاین وضعیت برای افراد 

پراهمیت و جدی برای همگان شده است.  مسائ گرفتن  باعث شک  یترجیح منافع فردی بر منافع جمع همچنین

عاه اسات،   جام ۀمسائل  نیتار  مهمکه تورم و گرانی  اند داشتهدرصد از مردم اظهار  56، حدود یا مسئلهترجیحات  نظر از

جامعه  ۀمسئل نیتر مهم عنوان بهرعایت قانون را  عدم زیندرصد  14 درصد معتقدند که تهاجم فرهنگی و حدود 15حدود 

تمااالً بایاد باا تأما  بیشاتری      اح ها دادهتهاجم فرهنگی  ة. درباراند کردهصد نیز به بیکاری اشاره در 7حدود  .اند برده  نام

چندان حساسیتی نسبت به فرهناگ غارب نشاان     رسد ینمریان عمومی جامعه، به نظر مالحظه قرار گیرند. زیرا جمورد

 .اند یفردو ترجیح منافع  ها یخودخواهدو محصول  هر رسد یمنظر رعایت قانون به تورم و گرانی و عدم ةاما دربار بدهد.

که محصول تارجیح مناافع    یا مسئله عنوان بهشیوع اعتیاد  از توان ینم :نوعی فردگرایی عنوان بهمصرف مواد مخدر 

مواد مخدر( است اما به بهای نابودی تعداد وسایعی   یها کننده عیتوزو قاچاقچی و  دکنندهیتولفردی گروهی از افراد جامعه )

درصد از پاساخگویان ماواد    4کرد. حدود  نظر صرف، شود یم، تمام ها یبزهکارددی از و تولید انواع متع ها خانوادهاز افراد و 

درصد در میان دوستان  22دارند. حدود  ن در خانواده خود ی  فرد معتاددرصد از پاسخگویا 9، حدود اند کردهمصرف مخدر 

درصاد باا افازایش مجاازات      78حادود   رو نیا ازادارند. خود فردی معتاد  و بستگان درصد در میان فامی  40ود و حدود خ
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درصد  85 محور، یعنی معتادان، حدود فرهنگی منفعت ان این ساختارقاچاقچیان موافق و کامالً موافق هستند و برای قربانی

 .را به مراکز درمانی و بازپروری فرستاد ها آنمعتقدند که باید 

 درصد از مردم مخالف یا کامالً مخالف باا ایان   37قریب به  :خودخواهانه نوعی فردگرایی عنوان بهرعایت قانون  عدم

حاال حادود    باااین  .اند بودهدرصد با این موافق  19 حدود که یدرحالن را نادیده گرفت. قانو شود یمما  ۀکه در جامع هستند

درصاد   40، حادود  هاا  آنمسائوالن و بساتگان    توسط ندیگو یمدرصد  47که توسط ثروتمندان، حدود  ندیگو یمدرصد 60

کام و خیلای کام     دم قاانون که توسط مار  ندیگو یمنیز درصد  34و حدود  حکومتی و دولتی یها دستگاهتوسط  ندیگو یم

. کنناد  یما که مردم در شغ  خود، قوانین و مقررات را کم و خیلی کم رعایات   اند گفتهدرصد نیز  44 . حدودشود یمرعایت 

و قدرت اداری برخوردارند، برای نفع که از قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی ، کسانی از جامعه یا مالحظه قاب این بخش بنابر

از  یسات کاه ایان نظار    روشن ن یخوب به. گرچه کنند ینمدر جامعه رعایت  ابعاد و اشکال مختلف خودن را در شخصی، قانو

یقیناً تاا حادود    ،است یا برداشت و فهم مبتنی بر ارزیابی واقعی است، اما اگر تماماً حقیقت نداشته باشد 1جنس عقاید قالبی

 . رسد یمو نقض قوانین به گوش  ها سوءاستفادهواردی از زیادی حقیقت دارد. روزانه در اخبار رسمی و در فضای مجازی م

دیناداری و اخاالق یاا    ایان اسات کاه     ،اسات  فهام  قابا  فاوق   ۀچندگانا  یهاا  شیماا یپدر  آنچه طورخالصه به

  جیتادر  باه  1395تا  1353 یها سالطی و ترجیح دیگری،  یازخودگذشتگفرهنگی مشوق  یها ارزش تر حیصح عبارت به

سات کاه   ا ما در عوض ترجیح منفعت فردی در ابعاد مختلف گسترش یافته است. این به معنای آناست. ا افتهی  کاهش

کرده است.  ینینش عقب محورفرد یها ارزشطی حدوداً چهار دهه در برابر  محور جمع یها شیگرااخالقی و  یها ارزش

، یزیهنجارگرف یافت )مانند انواع به اشکال مختل توان یمرا  ها آن یها شاخصکه شواهد و  محور نفع یها ارزشحجم 

 بیشتر و بیشتری پیدا کرده است.  گسترش، انحراف و...(

                                                             
1.  Stereotypeارزیابی از رویدادها را بدون وارسی مورد ییها گونهیا  و با آن برخی از جماعاته داریم فرضی عاطفی است که گویی ما در ذخیر پیش»قالبی  ةعقید

 (  406: 1370 )بیرو، .«میده یمقرار 



 در مصرف فرهنگی و فردگرایی ییگرا جمع

 یهاا  دادهبخش نخست، از  ماننددر مصرف فرهنگی  و فردگرایی ییگرا جمع یها شیگرا در این بخش برای تشخیص

 یهاا  شیگارا مختصر تحلی  ثانویه خاواهیم کارد: الاف(    طور بهرا  ها آن ی معتبر بهره خواهیم گرفت وچند پیمایش ملّ

و  ها نگرش، ها یآگاهبررسی  ب( (،1356، انتشار در سال 1353اجتماعی در ایران )اجرا در سال  یها نگرشفرهنگی و 

ایرانیاان   یهاا  نگرشو  ها ارزشپ( (، 1379، انتشار در سال1374رهنگی در ایران )اجرا در سالرفتارهای اجتماعی و ف

و انتشاار در   1394ایرانیان )موج سوم اجرا در ساال   یها نگرشو  ها ارزشت( ، (1382دوم اجرا و انتشار در سال  موج)

 .(1399انتشار  1398مصرف کاالهای فرهنگی )موج سوم اجرا ث( ( و 1395سال 

 1353سال 

باه انجاام رساید،    « اجتمااعی در ایاران   یهاا  نگارش فرهنگای و   یهاا  شیگرا»پیمایشی تحت عنوان  1353ر سال د

 برحسب مصرف فرهنگی، به شرح زیر نشان داد:   توان یمیافته در نتایج این پیمایش را  بازتاب یها شیگرا

)در حدود نیمای(   . زنان کمتراند خوانده یمدرصد غالباً کتاب  12درصد از پاسخگویان هر روز و  9، 1353در سال کتاب: 

 یهاا  کتااب  ،درصد 42است.  شده یمر نیز بیشت یخوان کتابو البته سطح تحصیلی باالتر، موجب  اند اندهخو یماز مردان کتاب 

 یهاا  کتااب د درصا  13اجتماعی و  یها کتابدرصد  17تاریخی،  یها کتابدرصد  23مذهبی،  یها کتابدرصد  32، داستانی

 موردمطالعاه که باا افازایش ساطح تحصایلی بیشاتر       تاریخی و اجتماعی یها کتاب . برعکساند کرده یممطالعه شعر و ادبی 

اقاد  درصاد از پاساخگویان ف   32. شوند یمحصیلی، کمتر مطالعه داستانی و مذهبی با افزایش سطح ت یها کتاب، رندیگ یمقرار

درصد 13رند، کتاب در خانه دا 5 تا 1درصد بین  30، اند بودهدر خانه  -حافظ احتماالً، کتاب دعا و قرآن یاستثنا به-هی  کتابی 

رمان عمدتاً بر  یها کتاب رسد یمنظر بهد. ان داشتهکتاب  50درصد بیش از  4کتاب و  50تا  20درصد بین 4جلد و  20تا  6بین 

تااریخی و   یهاا  کتااب  گرایانه و اخالقای.  جمع یها ارزشمذهبی بر روی  یها کتابو  گذارند یمفردگرایانه تأکید  یها ارزش

. گذارناد  یما گرایاناه تأکیاد    جماع  یهاا  ارزشمذهبی قرار دارند و بر  یها کتابحدود زیادی در راستای ادبی نیز تا  یها کتاب

 .  اند داشته گرایانه جمعگرایش  دوسومو حدود  فردگرایانه، گرایش ها خوان کتاب سوم  یتماالً حدود اح

 اناد  خوانده یماز میان کسانی که روزنامه  .اند خوانده یمدرصد مرتب یا غالباً روزنامه  32حدود  1353در سال  روزنامه:

درصاد( خبرهاای    62) . از میان مطالب مختلف، بیش از همهاند کرده یمدرصد اطالعات را مطالعه  43درصد کیهان و  62
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درصاد(،   17) درصاد(، سیاسای  18مطالاب ورزشای )   درصاد(، بعاد  29) درصد(، خبرهای خارجی 37) کشور، سپس حوادث

درصاد(   10)کمتار از   هاا  یآگها ، مطالب ادبی، علمی و مطالب مانند جدول ۀبقی تیدرنها درصد( و13) قتصادیا-یاجتماع

اجتماعی و سیاسی عالقاه  -لب اقتصادیکمتر از مردها به اخبار، مطالب ورزشی، مطاان است. زن گرفته یمقرار  موردمطالعه

حاوادث   ۀ. صافح اناد  داده یما از مردان عالقاه نشاان   بیشتر  ها یپاورقو  مقاب  به حوادث، مطالب خانوادگی و در اند داشته

افرادی که خالف یاا بازه    آموز عبرتدر جامعه است. عمدتاً سرگذشت  فرهنگ فردگرایانهناکامی  ةدهند نشانزیادی تاحدود

ر . اخباا ابدی یمحوادث بازتاب  ۀ، در صفحاند شدهمرتکب شده اما توسط پلیس دستگیر و به مراجع قضایی معرفی و تحوی  

کشور نیز جز برای منتقدان و سیاسیون، برای بیشتر افراد ممکن است ناوعی همادلی باا شارایط و وضاع موجاود ایجااد        

)هابرماس،  دهد یمعمومی توضیح  ةهابرماس در دگرگونی ساختاری حوز که چنان- ها روزنامهیا شاید مطبوعات و  کرده یم

، ابازاری بارای شاک  دادن    اناد  شده یمسیاسی منتفع یا متضرر م از جامعه که از تصمیمات نظا ییها بخشبرای  -(1384

تعقیب منافع شخصی است  ۀبیشتر عرصسیاست،  ۀرصع رسد یمنظر به درهرحالبوده است.  ها استیسافکار عمومی و نقد 

ر معارض  مطابق با تعریاف ایان گازارش، د    ،پردازند یمکه به اخبار کشور  خوان روزنامهدرصد  32درصد از آن  62و حدود 

 .اند بوده فردگرایانهفرهنگ 

زناان و  . اناد  کرده یممرتب مجالت هفتگی را مطالعه طور به -درصد از زنان 33درصد از مردان و 22-د درص 26 مجله:

مجاالت   ۀبااالتر از دیاپلم باه مطالعا     یهاا  کرده  یتحصو  ساالن انیمدیپلم بیشتر از مردان و زیر یها کرده  یتحصجوانان و 

درصاد، مطالاب    37یاا پااورقی    دار دنباله یها داستاندرصد،  45کوتاه  یها داستان، موردعالقهاز میان مطالب  .اند هپرداخت یم

درصد از  35. اند کرده یمدرصد از خوانندگان را به خود جذب  26  -ستارگان و هنرمندان ةدربار ژهیو به-ز یانگ جانیهجنایی یا 

و ایان ساه مجلاه     اناد  کارده  یما اطالعاات هفتگای را مطالعاه     درصاد  24و  روزدرصاد زن   25جواناان،   ۀان مجلا خوانندگ

 ةخیاالی، ماد، آرایاش، مطاالبی درباار      عشقی و یها داستان». عناصر مطالب زن روز، عمدتاً اند بودهترین مجالت  پرشمارگان

عشقی و ساودایی،   یها داستان»جوانان ۀو عناصر مطالب مجل است «واجروانی و ازد مسائ  ةعشق و ازدواج و راهنمایی دربار

عناصار   اسات. « آور اعجابو رپرتاژها و مطالب کوتاه  مندانو هنر ها شهیهنرپ ةخصوص دربار هب، پرسروصدامطالب جنجالی و 

مطالاب متناوعی    انگیاز،  رحادثه و هیجاان های پشتر با تم جنایی و پلیسی، رپرتاژبی یها داستان»نیز مطالب اطالعات هفتگی 

خصاوص   هو با  هاا  یشهرساتان  ۀموردعالقا  یها موضوعروح و  ةمطالبی غالباً دربار طور نیهمو  هنرمندانو  ها شهیهنرپ ةدربار

 .دهد یمرا نشان  فردگرایانه یها شیگرامجالت با چنین محتوایی، . «مردان است

رادیاو   هاا  خاانواده از  -درصد 67درصد و در نقاط روستایی  89در نقاط شهری -درصد  77، 1353در سال  رادیو:

و ا ان و باسوادهو جوان ها یشهر. اند کرده یمرادیو استفاده  یها برنامهمنظم و نامنظم از طور بهدرصد  66. حدود اند داشته

 نظر از. اند کرده یمرادیو استفاده  یها برنامهو قشر متوسط از  سوادها یب/ یان و سالمندان و کمباز روستا بیش درآمدها کم

 یهاا  برناماه ( و درصاد  56) (، موسیقیدرصد 63خبری ) یها برنامه(، درصد 83تفریحی ) یها برنامهه ب ترتیب به امحتو

 یهاا  برنامه .دادن به رادیو روزانه دو ساعت و نیم بوده است و میانگین گوش اند بوده مند عالقه( درصد 37) کننده سرگرم
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کاه   -اسات  شاده  یما دان موسیقی سنتی شادند، اداره  که بعدها مبدل به استا که عمدتاً توسط افرادی-موسیقی رادیو 

تفریحای و   یهاا  برناماه باوده اسات،    مستتر در شاعر و ادب فارسای   ۀگرایان جمعاحتماالً منبع انتقال و بازتولید فرهنگ 

 . اند بودهنیز به میزان کمتری در همین راستا  به فضای آن موقع سرگرمی باتوجه

دارای  هاا  خاانواده از  -هاا  ییروستادرصد  8و  ها یشهردرصد از  66 - درصد 34حدود  1353 سال درتلویزیون: 

 یها برنامه. اند نشسته یمبه تماشای تلویزیون  ها سالخوردهو  درآمدها کم. پردرآمدها و جوانان، بیشتر از اند بودهتلویزیون 

: اند دادهرا ترجیح  سریالی یها داستانن، میااین  و از کننده سرگرم یها برنامه، سپس 1ایرانی یها برنامه، ابتدا موردعالقه

و روزهاای   (درصاد  26(، آدم کاغاذی ) درصد 27سینمایی ) (، فیلمدرصد 41(، اخبار)درصد 62) 2شیرین ترتیب تلخ و به

یقینااً در   ایرانای  یها برنامه. نجاه دقیقه بوده است. میانگین تماشای تلویزیون، روزانه سه ساعت و پ(درصد 15زندگی )

 .  اند کرده یمگرایانه و سنتی را بیشتر مطرح  جمع یها ارزش ،تولید خارج از کشور یها برنامهه با مقایس

درصاد   17درصد مارد و   36و نیز  ها ییروستادرصد  19و  ها یشهردرصد  38-درصد  27حدود  1353 سال در سینما:

، جواناان، باساوادها و   هاا  یشاهر ، تر، اما در مقاب  مردانو سالمندها کم ها یمذهب، یانی. زنان، روستااند رفته یمبه سینما  -زن

 کارده  یما دیگر درآمد، مح  سکونت و سن نقش مهمی در رفتن به سینما ایفاا   سخن . بهاند رفته یمپردرآمدها بیشتر به سینما 

درصاد،   54. «ی استذهباعتقادات م شدن تر فیضعرفتن به سینما تأثیر دارد و آن از طریق  برمستقیم غیرطور بهسواد . »است

 یهاا  لمیفدرصد از پاسخگویان، به  27، ها لمیفنوع  نظر از. اند داده یمخارجی را ترجیح  یها لمیفدرصد،  38ایرانی و  یها لمیف

درصاد   18تااریخی،   یهاا  لمیفا  درصاد  20. اناد  دهیپساند  و آن را  بوده مند عالقهپلیسی،  یها لمیفکمدی و همین مقدار به 

درصاد   10جااهلی،   یها لمیفدرصد  10انتقادی، -اجتماعی یها لمیفدرصد  12وسترن،  یها لمیفدرصد  16 عشقی، یها لمیف

به  سوادها یب. اند دهیپسند موزیکال را یها لمیفدرصد  4د و مستن یها لمیفدرصد  5، درام یها لمیفدرصد  9مذهبی،  یها لمیف

و کمادی   نتقاادی، تااریخی  ا-یاجتمااع  یهاا  لمیفا باالتر از دیپلم باه   یها کرده  یتحصو  کمدی و عشقی ،جاهلی یها لمیف

 . بنابرایناند بوده موردعالقه ها شهیهنرپ ۀبیش از بقی یعیمط مل ، فردین، بهروز وثوقی و ها شهیهنرپاز میان  .اند بوده مند عالقه

 3.اند داشتهو سهم بیشتری نقش  تر انهیفردگرابا تضعیف دینداری، در تقویت فرهنگ  ژهیو به، سینما فیلم و

                                                             
 (34 :1356)اسدی و همکاران،  .شده خارج استتولید تلویزیون یها برنامهدود نیمی از ح .1

هاای   اموال و دارایی. او شوند یمآیند و در منزل دامادش ساکن  مسر و دخترش به تهران میحسنعلی خان و ه»طور بوده است که  قسمتی این 13داستان این سریال  .2
بهتری بارای   ةدر تهران بتوانند زندگی و آیند امیدوارند ها آن .است نیز درمانده شده  -پروانه–امکانات ازدواج دختر دومش  ۀحتی برای تهی کهطوری  ،داده خود را ازدست

 درواقاع  تلویزیونی ۀکنند. این مجموع ه او خودداری میاز کم  ب ی  از آنان به نحوی کند، اما هر اقوام و وابستگان دور و نزدی  دراز می یسو بهخود بسازند. او دست 
اناداز   رداخات قساط و پاس   مساکن و پ  ۀخود و تهی ةعشاق جوانی که پس از ازدواج به فکر آیندکشد. از طرفی  اپی را به تصویر میو طرز تفکر سه نس  پی زندگی شیوة

« گیارد.  شک  می  از برخورد و تداخ  نظرات این  سه نس  ور هستند. ماجراهای این سریال هومنال خود غوط که در افکار کهنه و مال دیگر نسلی قدیمی هستند و ازسوی
 (1378آذر  15، 245 ة، شمار«فیلم»سینمایی  ۀایران از آغاز تا امروز؛ ماهنام تلویزیونی یها الیسرفرهنگ  )

ر در وضع موجود و ایفای نقش ماؤث  هیعل ها آنبخشیدن  و شک  اند بوده یتر یمذهب یها هیالکه  تر جامعه ی پایینها هیالیکی از سازوکارهایی که در انسجام  . احتماالً 3
 قب  از انقالب اسالمی بوده است. یها سالموجود در سینما و تلویزیون در  یها لمیفثر واقع شد، سینمای موجود و مؤ به ثمر رسیدن انقالب اسالمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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    1374 سال

توساط مناوچهر    1«فرهنگای در ایاران  -یو رفتارهای اجتمااع  ها نگرش، ها یآگاهبررسی »ی پیمایش مل1374ّدر سال 

یافتاه در نتاایج ایان     بازتااب  و فردگرایی ییگرا جمعانتشار یافت.  1379محسنی به انجام رسید که گزارش آن در سال 

 مصرف فرهنگی به شرح زیر نشان داد: رحسبب توان یمپیمایش را 

درصد از پاسخگویان  71بوده است: حدود  ها رسانه ۀد مردم به تلویزیون بیشتر از بقیدر این سال ارتباط مردم و اعتما

درصاد از   7درصد از طریق روزنامه و حدود  12. حدود اند شده یمبیشتر از طریق تلویزیون از حوادث و اخبار مملکتی مطلع 

از روزناماه   ندرت بهدرصد  28 و حدود وقت درصد هی  29حدود . اند کرده یمطریق رادیو و بقیه از طرق دیگری اطالع پیدا 

 کیهان، حادود  ۀدرصد روزنام 31 همشهری، حدود ۀدرصد روزنام 43مطرح، حدود  ۀ. از میان پنج روزناماند کرده یماستفاده 

. حادود  اناد  کارده  یما ایران را مرتبااً مطالعاه    ۀدرصد روزنام 5/3اسالمی و جمهوری درصد  4 و حدود درصد اطالعات 19

 ۀ. در مطالعاند خوانده یمدرصد زیاد مجله  8 درصد گاهی و حدود 17 و حدود ندرت بهدرصد  28 مقدار، حدود درصد هی 46

کاه های     اند گفتهدرصد  27 حدود ،خوانند یمدرصد زیاد کتاب  26 حدود که یدرحالمشهود است:  یدوقطب یوضعیتکتاب 

. در ایان ساال   اناد  خوانده یمکتاب  ندرت بهدرصد  22حدود  که یدرحال ،خوانند یمدرصد گاهی کتاب  25. خوانند ینمکتاب 

مخارب بلکاه    قادر  آن ، هرچند ناه فردگرایییکی از مجاری انتقال  عنوان بهکه تلویزیون  دهند یمپیمایش نشان  یها داده

و احتماالً ایان برداشات چنادان     شده  گرفتهرسانه درنظر عنوان بهثری بر عهده دارد. اما کتاب گرچه نقش مؤ زیادیحدودتا

( خوانند یمکتاب  -یزیاد یا گاه حد  در- )حدود نیمی از پاسخگویان و جمعیتدارد  یتر کمرنگنباشد، نقش  واقع بهمقرون 

 میتاوان  یما  ،را مساتثنی کنایم   اند یررسمیغحام  فرهنگ  اه آناز  مالحظه قاب که بخشی  داستانی و رمان یها کتاباگر 

 ها سالباشد. شاید از همین  ییگرا جمع ةکنند تیتقوگرایانه و  جمعحام  فرهنگ  توانسته یمبگویم کتاب به میزان کمتری 

ه خاود جلاب   کند و حجم بسیار بیشتری از توجه ماردم را با   از نظر کمی و کیفی توسعه پیدا می به بعد است که صداوسیما

 یهاا  برنامهدر  فردگرااما نباید گمان ببریم که فرهنگ  استگرچه دینی و ایدئولوژی   مایصداوس. فرهنگ تولیدی کند یم

بارای جلاب    مختلاف رادیاویی و تلویزیاونی    یها شبکه. بلکه برعکس، رقابت میان ه استراه پیدا نکرد مختلف این رسانه

شاهری کاه عمادتاً     یهاا  هیا الپساند  مورد یهاا  ارزشاسات تاا از    داشته یوامرا  اه آنمخاطبان و شنوندگان و بینندگان، 

 کنند.هرچه بیشتر استفاده فردگرایانه هستند، 

که های ،   اند گفتهدرصد  60حدود  -مجاز نبودبا تأکید وزیر ارشاد وقت  ها سالکه در آن -استفاده از ویدئو  ةدربار

زیااد از ویادئوها اساتفاده     اناد  گفتاه درصد  5گاهی و حدود  اند گفتهدرصد  15و حدود  ندرت به اند گفتهدرصد  19 حدود

 ،ها یقیموسها عمدتاً شام  در این سال استفاده از ویدئو باشد. نیا ازواقعی باید بیشتر  یها پاسخزیاد  احتمال به .کنند یم

                                                             
، کرمان، کهنوج، سیرجان، شایراز،  گنبدکاووسشهر )تهران، قم، فیروزکوه، ارومیه، مهاباد، خوی، ساری، آم ،  15استان و  5نفر در  3540حجم نمونه در این پیمایش .1

 (56 :1379)محسنی،  .و آباده( به اجرا درآمده است الر
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 هاا  ساال در ایان   ردگرایاناه ففرهناگ   رساد  یما نظر باه اسات. بناابراین    شاده  یما از انقالب  شیپشوها و فیلم فارسی 

 .اند نگفتهصادقانه پاسخ  ریباتدبگرچه کمی پنهان شده و پاسخگویان  ،بازتولید و تکثیر بوده است درحال

ندرت و  هکه ب اند گفتهدرصد  21 و حدود گاه  یهکه  اند داشتهدرصد اظهار  41 در استفاده از نوارهای کاست، حدود

نوارهای صوتی عمدتاً  .کنند یمکه زیاد استفاده  هستند معترفدرصد نیز  15حدود  که گاهی و اند گفتهدرصد  22 حدود

، ها سال. در اینجا هم ارقام و میزان واقعی اعالم نشده است. اما در این اند بوده یآنجلس لسغیرمجاز  یها یقیموسشام  

زیادی همان حدودکه تا ج در جامعهرای، فرهنگ گذرد ینم( 1370)در سال که چند سالی از طرح موضوع تهاجم فرهنگی

 گیری مجدد است. قدرت درحال ،اسالمی است فرهنگ پیش از انقالب

 1382سال 

یافته در نتایج این  بازتاب و فردگرایی ییگرا جمعبه انجام رسید،  «ایرانیان یها نگرشو  ها ارزش»پیمایش  1382در سال

 نشان داد: به شرح زیر توان یم برحسب مصرف فرهنگی،را پیمایش 

درصد  64درصد از این  39. حدود اند کرده یمدرسی( مطالعه )های غیررصد از پاسخگویان، کتابد 64 حدود کتاب:

باین   درصد 64درصد از این  18ت و حدود کمتر از ی  ساع درصد 64درصد از این  24 بین ی  تا سه ساعت و حدود

در ایان پیماایش    ها آنیا محتوای  ها کتابعناوین  که ییازآنجا. ندا کرده یممطالعه  روز شبانهسه تا پنج ساعت در طول 

یاا   گرایاناه  جماع محتوای فرهنگای   ةبا اطمینان دربار توان ینمنشده،  یآور جمعآن  یها دادهنگرفته و پرسش قرارمورد

 ،رماان  ،شاعر  یهاا  کتااب حادس زد کاه احتمااالً     توان یمکرد. اما با الهام از پیمایش دیگری  راظهارنظآن  فردگرایانۀ

اگر این حدس درست باشاد،   (158: 1382و جواهری،  زاده )سراج .اند بودهدر اولویت مطالعه  ترتیب اجتماعی و مذهبی به

 در اولویت قرار داشته است. فردگرایانه یها شیگرا ،کتاب ۀدر مطالع

نیم ساعت و  درصد کمتر از 25ا حدود ، امکردند ینمرا مطالعه  یا مجلهدرصد روزنامه و  39 حدود روزنامه و مجله:

 .اند پرداخته یمروزنامه و مجله  ۀبه مطالع روز شبانهدرصد بین نیم تا ی  ساعت در  23

سه ساعت و حدود  درصد 22دو ساعت و حدود  روز شبانهدرصد از پاسخگویان در  23 حدود 1382در سال  تلویزیون:

 1.اناد  نشساته  یما درصد پنج ساعت به تماشای تلویزیاون   11حدود ساعت و  درصد چهار 14حدود  ،درصد ی  ساعت 16

رسمی  ۀزیرا از طریق رسان ،اند بوده گرایانه جمع یها شیگراحاوی  شده پخشتولید و  یها برنامهحجم غالب  رسد یمنظر به

 یهاا  برناماه وسات  کتمان کرد کاه در زیار پ   توان ینم حال نیباا. اند شده  پخشکشور و تحت نظارت ایدئولوژی ، تولید و 

و  هاا  لمیفا . مضامون و تام   شاوند  یما ناملموس معرفی و بازتولیاد  طور بهفردگرایانه رسمی و دارای مجوز پخش، فرهنگ 

مختلف، گفتگوهاای مختلاف    یها یآگهطنز و سرگرمی، موسیقی پاپ و سب  و ضعیف، تبلیغات و  یها برنامهها،  سریال

                                                             
 .اند کرده یمساعت تلویزیون تماشا  11 تا 7بقیه بین   .1
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)فرهناگ   فردگرایاناه و خودمحوراناه  ، بایش یاا کام، فرهناگ     غیرمستقیم ی  مستقیم و مختلف و... هر مسائ امون پیر

 .دهد یماز بینندگان تلویزیون معرفی و انتقال  یا مالحظه قاب دارانه و سوداگرانه( را برای بخش  سرمایه

بین ی  تا دو ساعت در طول  ها آندرصد از  9درصد از پاسخگویان کمتر از ی  ساعت و حدود  82حدود  رادیو:

مطاابق باا ماوازین     که ییازآنجادر رادیو نیز همانند تلویزیون،  دشدهیتول یها برنامه .اند داده یمبه رادیو گوش  روز بانهش

 یهاا  برنامههستند. گرچه در  گرا جمع یها شیگراو  ها ارزشحاوی عمدتاً و اساساً ، اند شده یمدینی و ایدئولوژی  تولید 

 ها گروهبرای سایر  را گرا جمعمستقیم فرهنگ غیر طور بهاما  ،ردیگ یمقرار  ورداستفادهم بازار کوچهطنز، فرهنگ روزمره و 

 .شود یمبازتولید  گرید عبارت به، معرفی و شناسانده و ناآشنا یها هیالو 

و حادود   اناد  داشاته درصد به اینترنات دسترسای    19و حدود  اند داشتهدر منزل رایانه افراد درصد از  26 حدود رایانه:

درصد  42حدود  .اند کرده یمدر منزل از اینترنت استفاده  -درصد از پاسخگویان 13یعنی حدود -درصد  19درصد از این 68

نفر(  190 درصد )حدود 19درصد از این  27درصد( کمتر از نیم ساعت و حدود  1یا حدود  نفر 250 درصد )حدود 19از این 

باا اینترنات    روز شابانه نفر( بین ی  تا دو ساعت در  140 )حدود درصد 19درصد از این  20بین نیم تا ی  ساعت و حدود 

که بیشتر از آن اینوجود، باستنبوده ا فردگرایی افراطیامروز آکنده از  شدت به. محتوای اینترنت در آن موقع اند کرده یمکار 

... ، فایلم و خباری، موسایقی   یها تیسا .اند داده یمرا انتقال  فردگرافرهنگ  احتماالً ،منتق  کنند گرایانه را جمع یها ارزش

داشتند و در بازتولیاد فرهنگای توساط قشار پیشاروتر       یتر پررنگنقش  ها  یمیا. گرفتند یممراجعه قرار ظاهراً بیشتر مورد

 نبودند، ابزار مؤثری بودند.   دهیعق همو  راستا هم گرا جمعسنتی و جامعه، که در بیشتر مواقع با فرهنگ 

درصد باین   27 و از این تعداد حدود اند داشتهنفر به ماهواره دسترسی  345 ،نفر پاسخگو 4236 از :یا اهوارهم یها شبکه

درصاد   17درصد بین نیم تا ی  سااعت و حادود    26و حدود  اند نشسته یمبه تماشای ماهواره  روز شبانهی  تا دو ساعت در 

ناً حجم خیلی شده متفاوت است و یقیاظهار آنچهکه واقعیت موجود با  میندا یم .اند کرده یمبین دو تا سه ساعت ماهواره تماشا 

 د.ان داشتهدسترسی بیشتری به ماهواره 

 1394سال 

یافتاه   بازتااب  و فردگرایی ییگرا جمعبه انجام رسید، «ایرانیان یها نگرشو  ها ارزش»سوم پیمایش  جمو 1394در سال 

 به شرح زیر نشان داد: توان یم ،در نتایج این پیمایش را برحسب مصرف فرهنگی
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زنان، ساکنین شهرهای مرکاز اساتان و   . اند پرداخته یم یردرسیغکتاب  ۀبه مطالع انیپاسخگو ازدرصد  41حدود کتاب: 

 هاا  آندرصاد از   24. حدود اند کرده یممطالعه  ها گروه ۀو مجردها بیشتر از بقی 1سال و افراد با تحصیالت عالی 29تا 15سنین 

 .بوده است روز شبانهدقیقه در  32 . میانگین زمان مطالعه نیز حدوداند کرده یمدرصد ی  کتاب مطالعه  19 حدود وب دو کتا

 .است شده یماینترنتی، مجله و روزنامه مطالعه  صورت بهدقیقه  200حدود مجله و روزنامه: 

دقیقه  164ای تلویزیون داخلی و حدود دقیقه به تماش 205متوسط حدود طور به روز شبانهپاسخگویان در  تلویزیون:

 .اند پرداخته یم یا ماهواره یها ونیزیتلوبه تماشای 

 .اند داده یمدقیقه به رادیو گوش  111متوسط حدود طور به روز شبانهدر  ها آنرادیو: 

مردان  این دسترسی برای ساکنین شهرهای مرکز استان، .اند داشتهرصد به اینترنت دسترسی د 47حدود اینترنت: 

درصاد در منازل و    42حادود   .بوده اسات  ها گروهۀ یشتر از بقیسال و افراد دارای تحصیالت عالی ب 29تا  15و جوانان 

، بیشتر محتواهای تولیدی و مصرفی رسد یمنظر به. هوشمند به اینترنت دسترسی دارند درصد از طریق گوشی 56 حدود

وضاعیت  »ی پیماایش ملّا   همچناین  هساتند.  فردگرایانه یها ارزشرای دا ،گرایانه باشند جمع یها ارزشحاوی  کهآناز 

باه اجارا    1395 تاا مارداد   1394که توسط شورای اجتماعی کشور از بهمن « ایران ۀفرهنگی و اخالقی جامع ،اجتماعی

و  هاا  فتهایرا به نحوی در مسلط فردگرایانه  یها شیگراو  ها ارزشنیز ، منتشر گردید 1396ارش آن در بهار درآمد و گز

 نتایج بازتاب داده است.

درصد نیز کمتار از   18. حدود اند کرده یمدرصد از پاسخگویان در هفته ی  تا دو ساعت مطالعه  44حدود  کتاب:

درصاد   21درصد رمان و داستان، حدود  30حدود  (81: 1396)شورای اجتماعی کشور،  .اند کرده یمی  ساعت مطالعه 

درصاد   8شناسی،   درصد فلسفه و روان 9انواع دیگری ) ۀکتب علمی و دانشگاهی و بقیدرصد  14کتاب مذهبی، حدود 

 )همان( .اند کرده یم...( را مطالعه  و سرگرمی ،درصد هنر 6اجتماعی، -درصد تاریخی 7عر و ادبیات، حدود ش

 فایلم و  اهگا   یها درصاد   25 درصد زیاد و حادود  14درصد گاهی اوقات، حدود  61حدود  فیلم و سریال خارجی:

 یهاا  شیگارا کاالهای فرهنگی حااوی   بیشتر از بقیۀ ها لمیفها و  رمان رسد یمنظر به .اند کرده ینمسریال خارجی تماشا 

 گرایانه نیز دارند. جمع یها شیگرا ها آنبخشی از  هرچند .فردگرایانه باشند

 

 

                                                             
 هاا  آندرصد از  60 توسط دانشجویان به این شرح بوده است: حدود یردرسیغکتب  ۀانجام دادند، میزان مطالع 94سال زاده و همکاران در  مطابق با نتایج پژوهشی که سراج .1

درصاد از   18تعداد ی  تا سه کتااب و حادود    ها آندرصد از  55. همچنین حدود اند کرده یمساعت در طول هفته مطالعه  6تا  4درصد بین  15بین ی  تا سه ساعت و حدود 
شاعر،   یها کتابدرصد  39حدود  درصد رمان، 53 ( حدود137 :1395زاده و همکاران،  گذشته مطالعه کرده بودند. )سراج در طی سال یردرسیغتعداد چهار تا شش کتاب  ها آن

سیاسای   یهاا  کتااب درصاد   16و  فلسافی  یها کتابدرصد  18تاریخی،  یها کتابدرصد  24حدود  مذهبی، یها کتابدرصد  28اجتماعی، حدود  یها کتابدرصد  33حدود 
 )همان(. اند کرده یممطالعه 
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 1398سال 

را در مصرف فرهنگی به  و فردگرایی ییگرا جمع ،به انجام رسید 1398که در سال  1موج سوم مصرف کاالهای فرهنگی

 :دهد یمشرح زیر نشان 

درصد از  20درصد از این تعداد تا دو ساعت و حدود  25. اند کرده یمپاسخگویان کتاب مطالعه  ازدرصد  47 حدودکتاب: 

درصاد از جمعیات    35دود حا . اناد  پرداخته یمل هفته به مطالعه صد نیز تا سه ساعت در طودر 15د حدوتا ی  ساعت و  ها آن

، حادود  تخصصای  یهاا  کتااب صاد باه   در 20درصد به معارف دینی، حادود   22رمان و داستان، حدود  ۀبه مطالع خوان کتاب

ادبیاات و   یهاا  کتابدرصد به  16تاریخی، حدود  یها کتابدرصد به  19شناسی و تربیتی، حدود  روان یها کتابدرصد به 20

اول و  ۀمربوط به معارف دینای در درجا   یها کتابحدس زد که  توان یم .اند پرداخته یمدیگر  یها کتاب ۀو بقیه به مطالع شعر

 احتماال  باه رماان،   یها کتاباهتمام دارند. اما  گرایانه جمعمربوط به ادبیات و شعر به ترویج و انتقال فرهنگ  یها کتابسپس 

ود دارد. هستند. در رمان روی فردگرایی تأکید بیشتری وجا  نهفردگرایافرهنگ  ةدهند انتقال. بیشتر کنند یمزیاد، برعکس عم  

سال هستند. زنان بیشتر از مردان و بیشاتر از   25تا  15کنندگان رمان و داستان افرادی در سنین  درصد از مطالعه 42حدود 

درصاد از   40دود و ح دارها خانهدرصد از  48درصد(. حدود  47)حدود کنند یمنوع کتاب دیگری، رمان و داستان مطالعه 

از افراد با منزلت شغلی متوسط درصد  31. ضمناً از نظر منزلت شغلی، حدود پردازند یمرمان و داستان  ۀبیکارها به مطالع

ین هساتند و نیاز   یسانی که دارای پایگاه اقتصاادی پاا  درصد از ک 42 حدود .پردازند یمرمان و داستان  ۀین به مطالعیپا

اماا حادود    .اناد  پرداختاه  یمرمان و داستان  ۀبه مطالع ،دارای پایگاه اقتصادی باال هستند درصد از کسانی که 41حدود 

 نیاز  ندگان این نوع کتااب کن درصد مطالعه 36حدود  ساله هستند. 65کنندگان معارف دینی باالتر از  درصد از مطالعه49

درصد افراد با درآماد   43حصیالت ابتدایی و درصد افراد با ت 48 ساله هستند. بعد از تحصیالت حوزوی، حدود 64 تا 41

مرباوط باه معاارف دینای      یهاا  کتااب  ۀنزلت شغلی ]خیلی[ پاایین باه مطالعا   درصد از افراد با م 46و حدود  بدون کار

د دارای پایگااه اقتصاادی   ین و در هماین حادو  بسانی که دارای پایگاه اقتصادی پاا کدرصد از  29. حدود اند پرداخته یم

 ۀریابیم که اعتقادات دینی در جامعد میتوان یم ها داده. با تحلی  اند پرداختهمعارف دینی  ۀبه مطالع ،ستندین هیمتوسط پا

از آن  تر مهم، کند یمسیاسی باالتر را ایفا  یها تیموقعاداری و  یها مقامبخش برای  که نقش مشروعیت یحال نیدرعما 

 ها هیالخود با  ۀدرآمیخته با مقایس ها آنکه احساس محرومیت  ییها هیال ژهیو بهمحروم در ابعاد مختلف،  یها هیالبرای 

، افاراد باا تحصایالت ابتادایی،     ها سالخوردهو  ساالننایمیافته است.  یکنندگ جبراننقش  ،شده است و طبقات برخوردار

در میاان   جیتادر  باه  ناه گرایا جماع . بنابراین فرهنگ پردازند یممعارف دینی بیشتر  ۀفراد با مشاغ  سطح نازل به مطالعا

 خود را حفظ نموده است.  تیمقبولمشروعیت و  تر محروم یها هیال

                                                             
 .گردآوری شده است 1398و اردیبهشت  در فروردین ها داده. استان کشور بوده است 31نفر در  15606حجم نمونه  . 1
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درصد از این روزناماه   24 و حدود اند کرده یمدرصد از پاسخگویان روزنامه و مجله مطالعه  28حدود روزنامه و مجله: 

ها تا ی  ساعت وقت خود را صارف   رصد از ایند 32حدود  کنند. سه بار به این کار اقدام می تا دو یا هفته ها خوان مجلهو 

درصد از افاراد دارای   46درصد از مردان،  32حدود  ،ها ساله 40تا  26درصد از  33. حدود کنند یخواندن روزنامه و مجله م

 درصاد از افاراد دارای   38و حادود   د از افراد داری منزلت شغلی باالدرص 52 درصد از افراد شاغ ، 35 تحصیالت حوزوی،

درصاد ورزشای،    10 درصد همشهری، حدود 11حدود  .اند پرداخته یمروزنامه و مجله  ۀگاه اقتصادی باالی باال به مطالعپای

درصاد   4رصاد خاانواده، حادود    د 5درصد جام جم، حدود  5درصد خراسان، حدود  6محلی، حدود  ۀدرصد روزنام 9حدود 

اول روزناماه را مطالعاه    ۀدرصاد، صافح   31 حادود  .اناد  کرده یمالعه و مجالت دیگر را مط ها روزنامه سبز و بقیه ةخانواد

 ها روزنامهاجتماعی  ۀدرصد صفح 12سیاسی و حدود  ۀدرصد صفح 20 حوادث و حدود ۀدرصد صفح 23 . حدودکنند یم

صافحات   . ایان پردازند یمسیاسی جامعه  مسائ سیاسی عمدتاً به رویدادها و  ۀل روزنامه و صفحاو  ۀصفح .خوانند یمرا 

 حاال  نیبااا . گنجناد  یما رسمی کشاور   یها استیسکه در چارچوب  کنند یمدر بیشتر مواقع اخبار و اطالعاتی را منتشر 

در این صافحات سیاسای بیشاتر     رسد یمنظر . بهکنند یممنافع گروهی و جناحی و حزبی خود را دنبال  ها روزنامهبرخی 

اد دارای ساله و همین حدود از افار  25تا  15درصد از افراد  11حدود . شود یم جامعه، برساخته و القا یررسمیغفرهنگ 

 یهاا  ورزشفردی و چاه در   یها ورزش، چه در ورزش ۀ. در صفحپردازند یمبیشتر  ورزشی ۀمنزلت شغلی باال به صفح

اقتصاادی  فع که در اینجا لزومااً و تمامااً مناا   -مطرح است، بر روی منافع فردی بردوباخترقابت و  که ییازآنجاجمعی، 

 یدار هیسرماشدن است و با سازوکارهای فرهنگ شهرت در فرهنگ  ل کسب شهرت و شناختهاو  ۀنیست و بلکه در درج

در ایان   ماوردنظر  فردگرایاناۀ با تعریف فرهناگ   مطابقو بنابراین  شود یمتأکید  -(1395)کشمور،  کامالً سازگار است

ساله که جمعیت  38تا  18فرهنگ در میان جوانان است. این  ییفردگراورزش مروج بخشی از فرهنگ  ۀتحلی ، صفح

حاوادث عمادتاً دنباال کاردن مناافع       ۀ. در صافح شود یم، وجود دارد و بازتولید دهند یمکشور را تشکی   مالحظه قاب 

 بارای  یکاار  خاالف که بزهکار یا  ابدی یمحوادث بازتاب  ۀحوادث و رویدادهایی در صفح شخصی و فردی نهفته است.

 توساط نیاروی انتظاامی دساتگیر شاده اسات.       نهایات دراجتماعی و  ۀباعث ایجاد ی  مسئل ،یافتن به نفع فردی دست

. بنابراین ایان صافحه   دیآ یدرماخالقی به تصویر فردی و غیر یپرست منفعترجام شوم حال همیشه ناکارآمدی و فهردر

 فردگرایانه،بخشی از فرهنگ  مشروعیت و عدم شود یملید بازتو یا تأکید بر نفع عمومی ییگرا جمعکه فرهنگ  جایی است

 .گردد یم تلویحاً یا تصریحاً القا

درصد(  93درصد )از این  29حدود  .پردازند یمدرصد از پاسخگویان و جمعیت به تماشای تلویزیون  93حدود  تلویزیون:

باه   درصاد(  93از تماشااکنندگان )هماان    درصد 85و حدود  کنند یم روز شبانهتا دو ساعت زمان صرف تماشای تلویزیون در 

درصاد از افاراد دارای تحصایالت     98، هاا  سااله  64تاا   41درصد از  95 . حدودنندینش یمهمراه خانواده به تماشای تلویزیون 

 ینیی پادرصد از افراد با منزلت شغل 98، دارها خانهدرصد از  95درصد از افراد با تحصیالت ابتدایی، حدود  96حوزوی، و حدود 

 و حادود  3 ۀدرصاد از افاراد، شابک    23حادود   .نناد یب یما ادی متوسط تلویزیاون  درصد از افراد دارای پایگاه اقتص 94و حدود 
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درصاد از مخااطبین را    9استانی هرکدام حدود  یها شبکهو  1 ۀ. شبکنندیب یمخبر را  ۀصد نیز شبکدر 14 و درصد آی فیلم15

خبار، اماا حادود     ۀسااله، شابک   64تاا   41درصد از  20د ساله و باالتر و حدو 65درصد از  27حدود  .اند دادهبه خود اختصاص 

 ۀیعنی با افزایش سان شابک   د.ان کرده یمرا تماشا  3 ۀشبک ها ساله 40تا  26 درصد از 24 و حدود ها ساله 25تا  15 درصد از32

درصد از مردان  24. حدود رندیگ یمویت دیدن قرار و آی فیلم در اول 3 ۀ( و با کاهش سن شبک1 ۀاستانی و شبک ۀ)و شبک خبر

درصد از افراد با تحصای  ابتادایی    18استانی، حدود  ۀشبک سوادها یبدرصد از  29و حدود  3 ۀدرصد از زنان شبک 23 حدود و

د از درصا  21 درصد از افراد با تحصیالت عالی و حادود  30 حدود ودرصد از افراد با تحصیالت متوسطه  25 خبر، حدود ۀشبک

 ۀبکو باا کااهش تحصایالت شا     3 ۀیعنی با افزایش تحصیالت شبک .اند کرده یمرا تماشا  3 ۀافراد با تحصیالت حوزوی شبک

درصد از  23و حدود  3 ۀاد دارای منزلت شغلی باال به شبکدرصد از افر 27 . حدودرندیگ یماستانی در اولویت قرار  ۀخبر و شبک

 ۀشابک  ،3 ۀشابک  .اناد  دهیا د یما را  3ۀ ایگاه اقتصادی متوسط باال شابک و همین حدود از افراد با پ افراد با پایگاه اقتصادی باال

 هاا  گاروه  ۀهما  جهت نیازاو سایر افراد است.  ساالنانیمجوانان و  موردپسندورزش، مسابقات و سرگرمی و تفریحات است که 

زیادی حادود ، تاشاود  یما تولید  آنچه، طنز یها الیسرو  ها لمیفدر درون بینندگان آن هستند. اما در درون ورزش و مسابقات و 

دلی  است که این شبکه توانسته ارتباط خوبی با مخاطبین برقرار کند و درصد بااالتری   همین است. شاید به فردگراییفرهنگ 

 هستند. 3 ۀدگان تلویزیون، تماشاکنندگان شبکاز بینن

درصاد از ایان    35حادود  . اناد  کارده  یما ز مااهواره اساتفاده   درصاد از پاساخگویان ا   22 :یا مااهواره  یها شبکه

ساله، افراد دارای تحصیالت عاالی،   25 تا 15. افراد بین اند کرده یمتماشاکنندگان بیش از دو ساعت وقت صرف تماشا 

هواره تماشاا  ماا  هاا  گاروه  ۀیگااه اقتصاادی بااال، بیشاتر از بقیا     ، افراد دارای منزلت شغلی باال، افراد دارای پاکاریب افراد

و حادود   سای  بای  درصد بای  13و تو، درصد من  17 جم، حدود ۀدرصد از بینندگان ماهواره، شبک 34. حدود اند کرده یم

م در اولویات دیادن   جِا  ۀسی و با کاهش سن شابک  بی بی ۀ. با افزایش سن، شبکاند کرده یمسی تماشا  ام پیدرصد نیز 6

تمامااً   هاا  یحاوزو م عالقه دارند ولای  سطوح تحصیلی به جِ ۀ. همکنند یمماشا م ت. زنان بیشتر از مردان جِردیگ یمقرار

افراد با منزلت شغلی باال به  ،پردازند یمم ین که به تماشای جِیبرخالف افراد با منزلت شغلی پا .کنند یمتماشا  یس یب یب

مطابق با سازوکارهای  که ییازآنجا، یا رهماهوا یها شبکه ۀو البته بقی ها شبکه. هردوی این پردازند یم یس یب یبتماشای 

هساتند و   فردگرایای  ةکنناده و القاکنناد   ترویج شیوب کم، مایصداوس، همانند شوند یممدیریت و اداره  یدار هیسرمانظام 

 .کنند یماز این فرهنگ را تعمیق و تشدید  ییها بخش

درصد از این شنوندگان موسیقی،  33ود حد .دهند یماد پاسخگو به موسیقی گوش درصد از افر 72حدود موسیقی: 

 بااالی  افاراد  ازدرصاد   36حادود   .ساپارند  یما درصد در خانه به موسیقی گوش  77تا ی  ساعت و حدود  روز شبانهدر 

دارای تحصایالت  . مردان بیشتر از زناان و افاراد   دهند یمساله به موسیقی گوش  25تا  15درصد از  92، حدود سال64

بیشتر از بقیه و افاراد دارای منزلات    دارها خانه .دهند یمدرصد( به موسیقی گوش  88 د)حدو ها گروه ۀعالی بیشتر از بقی

باه موسایقی    هاا  رده ۀایگاه اقتصادی باال بیشتر از بقیا درصد( و نیز افراد دارای پ 89 شغلی باال نیز بیشتر از بقیه )حدود
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درصاد   10درصد به موسیقی پااپ ایرانای، حادود     37د درصد به موسیقی سنتی ایرانی، حدو 46حدود دهند.  یمگوش 

اما  ، پاپ ایرانی،ها ساله 25تا  15درصد از  58 . حدوددهند یم گوش رپ ایرانی درصد راک و 4و حدود  موسیقی محلی

 هام هم مردان و هام زناان و    .دهند یمها گوش  موسیقی ۀسیقی سنتی را بیش از بقیسال و باالتر مو 26از گروه سنی 

سوادها به موسیقی سانتی   درصد از بی 54 حدود مثالً. دهند یمموسیقی سنتی را ترجیح  همختلف تحصیلی هم یها رده 

درصد کمتر است. برای افراد با درآمد بدون کار و برای شاغلین نیز  5برای افراد با تحصیالت عالی فقط  .دهند یمگوش 

درصد(. برای افراد دارای پایگاه اقتصادی باالی باال نیز تمای   56درصد و حدود  70 ترتیب حدود )به درصدها باال است

موسایقی  . (کنناد  یما به این نوع موسیقی گوش  ها آندرصد از  57 )حدود ن موسیقی سنتی بیشتر از بقیه استبه شنید

 شااعرانی  که توساط  و این اشعار ردیگ یمآواز و تصنیف قرار  ۀت محتوای اشعاری که دستمایعلّ ی است که بهیسنتی جا

 ةقاجاار و دور  ةسروده شاده کاه دور   یسازان فیتصناست یا توسط  تر یمیقدکهن یا  یها دورهسروده شده که متعلق به 

ایران خیلی کم باوده   ۀق به دورانی هستند که جمعیت جامع، بنابراین متعلاند نمودهل( را تجربه پهلوی )عمدتاً پهلوی او 

و ترجیح منافع دیگری و تارجیح مصالحت    یازخودگذشتگو ترجیح منافع فردی، که  و تفرد ییفردگرانه  رو نیازااست. 

 هاای  نیفدر اشاعار و تصا  ، چرا کسی صفات نی  و اخالقی انسانی نادارد  کهنیااز نیز شکایت و گالیه جامعه و جمع و 

یگری بر منفعت لحت دو ترجیح مص ییگرا جمعبخش غالب اشعار آکنده از  رسد یمنظر به درهرصورت. زند یمموج  ها آن

 1که عمدتاً از نواحی مختلف ایران و آوازها ها فیتصنو  ها گوشهو اشکال هنری یا  ها فرم دیگر شخصی فرد باشد. ازسوی

 درواقاع  ها فیتصنو  ها گوشهتاریخی دارند. این  ۀنیز ریش اند شدهتدوین  ها فیردبه نام  یا ژهیو ۀگردآوری و در مجموع

زندیاه و   ةاز دور یتار  مشاخص تا حدود - تاریخی مردم در ادوار گذشته ۀدر تجرب گرفته شک اسات احس ةدکنن یبازنمای

 ۀدارد کاه جامعا   یا دورهچه از نظر فرم، ریشه در  هستند. بنابراین موسیقی سنتی چه از نظر محتوا و سو نیا هب -یهقاجار

و  یدار هیسارما ( و مغلاوب فرهناگ   کاار  میقسا تشادن نظاام   تر دهیا چیپت علّا  )به بخشبزرگ و  ،کنونی صورت بهایران 

موسایقی سانتی یکای از     گار ید عباارت  باه شافتی خود را حفظ نموده بود. ده، نگردیده بود و خصوصیات گماینش شهری

  .دارد یمو آن را زنده نگه  دهد یممختلف جامعه انتقال  یها بخشرا به  گرایانه جمع یها شیگرااست که  ییها رسانه

 دردرصد  47به حدود  1353درصد در سال  12یا  9کتاب از حدود  ۀ، مطالعگذشته ةطی حدوداً نیم سدالصه خطور به

درصاد  28، باه  1353 سال دردرصد  26درصد و  32از  -ترتیب هب-ه روزنامه و مجل ۀاست. مطالع افتهی  شیافزا 1399 سال

درصد  66دادن به رادیو از  رصد در انتهای دوره و گوشد 93درصد در ابتدای دوره به  34تماشای تلویزیون از  رسیده است.

در هماان   1399تا سال  1374درصد رسیده است. تماشای فیلم  از سال  22درصد به  27درصد و رفتن به سینما از  30به

درصد در هماین ساال باالد شاده(      43خانگی به  یها الیسردرصد باقی مانده و تغییری نکرده )گرچه تماشای  40میزان 

                                                             
قاجار یا قب  از آن ملودی یا لحن ی  قومی ی  شاهر و روساتایی یاا یا  ایا  و       نظر تونیس( بوده است. در دورةی  اجتماع )به معنای مورد درواقع یا هیناحهر  . 1
موسایقی   یها فیرد، در اند ستهیز یم( 385-1388:384مشحون، ) و بعدتر شاه نیناصرالدمدشاه قاجار و محفراهانی و فرزندانش که در دورة  اکبر یعلتوسط آقا  یا فهیطا

 .اند دادهایرانی تدوین و به شاگردان بسیاری آموزش 
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رسایده اسات.    1399درصد در ساال   72 به 1374 سال دردرصد  58دادن به موسیقی از طریق نوار کاست از  گوش است.

 -تفسیری خودِ فرهناگ  یها چارچوبو هنجارها و  ها ارزشعنی ی-ف فرهنگی گرچه ریشه در خود فرهنگ تغییر در مصر

وزارت  یهاا  استیسیا  رادیویی و تلویزیونی یها شبکهفی کمی و کی توسعۀ مثالً- ندارد و عمدتاً توسط سازوکارهای دیگر

تولیدات کاالهای فرهنگی )موسیقی،  دانشگاهی و توسعۀ یها رشته جهت توسعۀ مختلف یها دورهرت ارشاد در علوم و وزا

 .نیز هست فردگرایی ةرشدیابند یها شیگرا ةدهند نشاناما  دارد -فیلم، تئاتر، کتاب و...( و...



 یریگ جهینت

 یا هیا روحبه  فردگراییطرح شد،  که در ابتدای پژوهش . چنانندداروجود ایران  ۀهر دو در جامع و فردگرایی ییگرا معج

اسات.   گرفتاه   شاک   جمع تیپراهمشخصی در قبال منافع بخشیدن به منافع فردی و  که در اثر اولویت شود یماطالق 

 تاوان  ینما و بدون تأم  ژرف و مستمر،  مدت کوتاها حداق  در ترسیم کرد ی دقت به توان ینماین فرهنگ را  حدودوثغور

زرنگی است. این اصطالح که در زندگی روزماره کااربرد فراوانای     ۀ. اما ویژگی مهمی دارد و آن روحیآن را ترسیم کرد

برای اهداف  گوناگون دارای معانی چندجانبه و مناسب یها نهیزمگوناگون و در  یها کاربستدر اثر  به بهترین وجه ،دارد

آن را از ساطح   تاوان  یما  رو نیا ازااست.  مناسب یشناخت جامعه یپرداز مفهومبرای  رو نیازاپژوهشی و نظری گردیده و 

رایاج و  به سطح مفاهیم علمی رساند و آن را باه کاار بسات. فرهناگ      1زندگی روزمره برکشید و با الهام از آلفرد شوتز

 زرنگی کنشگران است. ۀروحی ةدهند بازتابحدود زیادی تا  مختلف جامعه یها بخشمسلط در میان 

، حتی به ضارر دیگاران و جامعاه، باه     ها وهیشانواع راهبردها و  ۀلیوس بهفرد بتواند با کم  و  کهنیابودن یعنی  زرنگ

 و در دیگار ماوارد،   معناوی  ،سیاسای ، هنگای فر ،اجتماعیاقتصادی، منفعت و سود مادی و معنوی خود دست یابد. در نفع 

کاه در   و مصالح جمع و جامعهعمومی را پیدا کند که نه در جهت منافع  ییها راه، ییها مهارتو  ها وهیشبا  تواند یمکنشگر 

طای  کاه   و اولویات داشاته باشاد. ایان روحیاه     اقدام کند و برای وی فقط نفع فردی اهمیات   جهت نفع فردی و شخصی

 شادن  یجهاان در اثر رشد شاتابان شهرنشاینی و نیاز     ،وجود داشته سو نیا هقاجار ب ةتاریخی متقدم، حداق  از دور یها دوره

ا تشدید شده است. انواعی از فسااده  شیازپ شیبپهلوی دوم و جمهوری اسالمی، رة ، طی دویدار هیسرمااقتصاد و فرهنگ 

 ه است. یکی از چندین پیامد این روحیه در جامع -و... اداری، علمی، اخالقی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی،-

تاریخ بخشیدن به منافع فردی و لحاظ نکردن و اعتنا نکردن به دیگری و منافع دیگری، ریشه در  ترجیح و اولویت

 شیازپا  شیبو...( این روحیه  ها مغول، ها ترک، اعراب، ها یمقدوناقوام و ایالت مختلف ) ۀ. احتماالً از زمان حملهم دارد

و بر اثر این سالطه، فرهناگ   را حفظ کردند  خود ۀسلط زیادیسالیان پیروزی،  تشدید شده است. ایالت، بعد از حمله و

گروه مسلط مقاومت و مقابلاه   هیعل برکه  ییها گروهبر دیگر  -منافع سیاسی فردی و گروهی خود  ترجیح ۀگران محاسبه

سیاسی، انجاام   صورت بهنظامی و چه  صورت به، چه یریناپذ یخستگ یها تالش قدرتآوردن  دست هو برای ب کردند یم

 ۀ. بنابراین روحیشد یماعمال  شاه و دیگر حاکمان نواحی مختلف، خلفاتوسط  زیادیو سالیان  دادندرا ترویج  -دادند یم

. ترجیح نفع فردی بر نفاع دیگاری   ه استتداوم و گسترش یافت جیتدر به، استبداد در طول بیش از بیست سده فردگرایی
                                                             

  ( 218: 1389لیکی، نق  از ب) .«اند کردهدر مطالعه تأکید  مورداستفادهمنبع مفاهیم  عنوان بهبر استفاده از زبان عادی » هاره و سیکورد نیز  .1
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 ۀمثاب به فردگرایی قلمروهای فرهنگی انتقال پیدا کرده است. بنابراین ازجملهه قلمروهای دیگر از قلمرو سیاسی ب احتماالً

اخیار شاک  بخشایده اسات.      ةدر ساد  ژهیا و به فردی و جمعی را در طول تاریخ و یها کنشرمزگان و هنجار و ارزش، 

تصارف اماوال و حقاوق دیگاران     باه   محاباا  یبا قاجار و پایش از آن، در صاورت امکاان،     ةدر دور از مردم، یها بخش

هرچند از شدت و از دامنه و  ،تداوم یافته است تاکنوندر برخی موارد پهلوی و متأسفانه  ة. این روحیه در دورپرداختند یم

  آن کاسته شده است. ةگستر

ناد و آن را  گرفتخود درنظر یها تیفعالنفع دیگری را در  ،بگوییم هرجا که کنشگران میتوان یمبا الهام از دورکیم، 

تفسایری   یهاا  چاارچوب اخالقی اسات. رمزگاان و هنجاار و ارزش و     ها آنبه نفع فردی خود اولویت بخشیدند، کنش 

دیان هناوز    کاه  یوقتا  ژهیا و باه ، بیش از سایر قلمروها، در قلمرو دین وجود دارد. ییها کنش چنین ةمناسب و برانگیزند

پیچیاده و متکثار    قدر آنو هنوز  -پردازد ینم یخاص ف، الیه یا قشریه منافع طبقه، صنیعنی به توج- ایدئولوژی  نشده

ساادگی و صامیمیت و    رو نیا ازاو  اناد  شاده  تر دهیچیپ، ایدئولوژی  و ناخواه خواه، تر افتهی تکام نگردیده است. اما ادیان 

 تربیشتا حدود زیادی  هم باز، شهری ۀدین حتی در جامع درهرصورت. دهند یمنشان  لیه را کمترهویت جمعی ادیان او 

کام (. طور بهاز قلمروهای دیگر، حاوی ترجیح منافع و مصالح سایر پیروان و مؤمنان بر منافع شخصی است )هرچند نه 

و  هاا  گاروه  دارد. یا ژهیا و. دین به تقویت اخالق اهتمام شود یممحسوب  گرایانه جمع یها شیگرامح  تجلی  رو نیازا

این  ۀ. در همدهند یمرا شک   یا ژهیوی  به نحو خاص خودشان، اخالقیات  ز دین، هرا گرفته تأنشمختلف  یها فرقه

نسابت   دیبا یماخالقیات دینی، ی  گرایش محوری و اصلی وجود دارد و آن این است که پیروان و مؤمنان و معتقدان، 

 نیاز  طح، از فدا کردن جان خاود به دیگر اعضای گروه، دارای میزانی ازخودگذشتگی باشند. اگر الزم شد در باالترین س

 یهاا  فرقهحتی و  ورزند. بنابراین ادیان بزرگداری نسطح از کم  مادی و مالی خود نیتر نازلبایی نداشته باشند و در اِ

تفسایری و معناهاایی    یها چارچوب، هنجارها، رمزگان، ها ارزشحاوی و حام  نوپدید، همه دارای اخالق هستند یعنی 

 هستند. و برای نفع عمومی نفع فردی برای دیگری و دیگران کردنفدابرای  مثبت و برانگیزنده

شاد و میازان نفاوذ و گساتردگی و      قائا  مارزی را   فردگرایای و  یای گرا جماع میان  توان یماین تعریف  براساس

نشاین  ت شهرعلّ ، نه تماماً بهها گذشته ایران از ۀرا نشان داد. جامع یفرهنگ یها شیگرا دوهر ی  از این  یکنندگ نییتع

منافع  کردن فدا، جهت دار شهیر  مختلف، دارای گرایشی نیرومند و بلکه سنتی علبودن بخشی از مردم آن، بلکه بنا به 

 ۀافزایش یافت و نیاز منطاق و روحیا    شدت بهجدید که میزان شهرنشینی  ةرای منافع فردی بوده است. در دورجمعی ب

شیوع و نفاوذ عمیقای پیادا     -مختلف و متعدد یها رسانهخارجی و گسترش نفوذ  در اثر روابط و مبادالت- یدار هیسرما

بخشیدن به منافع فردی در مقاب   حوری آن عبارت از ترجیح و اولویتکه ویژگی اصلی و م فردگرایانه یها شیگراکرد، 

ذ پیدا کارد. باا تحلیا     نفو ها هیالو  ها بخش ۀپیدا کرد و در هم یتر ژرفگسترش و شیوع بیشتر و  منافع جمعی است،

 مصادیق مختلف این فرهنگ را نشان داد. توان یم دشدهیتول یها داده ۀثانوی
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یاا مصارف کاالهاای فرهنگای صاورت       هاا  نگرشو  ها ارزشفرهنگ و  ةی دربارکه در سطح ملّ ییها شیمایپدر   

، با انجام و آمارهای رسمی ها دادهیا  ها شیامیپدسترسی یافت اما در دیگر  توان یممفید بیشتر  یها دادهبه این نوع  ،گرفته

 یای فردگراو  یای گرا جماع  ةدرباار  هاا  دادهبه این نوع  توان یم یتر دهیچیپکردن عملیات مختلف و  اقدامات گوناگون و طی

را  ها دادهکه  لّیم یها شیمایپ(. در پژوهش حاضر ما هم از مزایای شود یم)که خود محدودیتی مهم محسوب  افتی دست

 . میا نماندهموجود، مصون  یها تیمحدودو در مواردی نیز از  میا بوده مند بهره ،گذارند یمدر اختیار  صراحت هب

 یهاا  شیگارا و  یای گرا جماع  رساد  یما نظر بهجامعه،  تر یقوت دینداری شدیدتر و اخالقی بودن علّ به 1353در سال 

دیگر  ینداری و اخالق ضعیف شده است. ازسوید 1395سال  بیشتری داشته است. اما در ۀنفوذ و سلطگرایانه  فرهنگی جمع

طی حادوداً   جیتدر به ها ارزش. این تغییر در اند شده تر گستردهنیز  فردگرایی خودمحورانه یها نشانهو  ها شاخصمصادیق و 

درصاد از عنااوین و    19حدوداً  1381فرهنگی نیز مشهود است. در سال آثار این تغییر در تولید  است. داده یروچهار دهه 

درصد 11به حدود  1395، اما در سال افتهی اختصاصدینی  یها کتاببه  افتهیانتشار یها کتابدرصد از شمارگان  23حدود 

دینی اسات.   یها کتابکاهش استقبال از  ةدهند نشاناین تغییر  درصد از شمارگان تقلی  یافته است.12 حدود از عناوین و

جدید نقاش ماؤثری در ایان روناد      یها نس شدن و دانشگاهی شدن  یا رسانههرنشین شدن، ش ،عالوه بر دالی  سیاسی

در تقلی  دینداری و کاهش استقبال از  میرمستقیغ طور به، خود را منافع عمومیترجیح منافع فردی بر  گرید عبارت بهدارند. 

رغام اهتماام وزارت    بع قوانین بازار است علای محصوالت دینی، خود تا ۀتولید و عرض که ییازآنجا ،دهد یمآثار دینی نشان 

 دینی سوق داده است.تولید محصوالت غیر یسو بهکنندگان را تولید ،کاهش مشتری برای آثار دینی ارشاد،

، 1353دیاد. در ساال    تاوان  یما را  و فردگرایای  ییگرا جمعفرهنگی  یها شیگرانقش  در مصرف فرهنگی نیز سهم و

درصاد از جمعیات    22، 1399در ساال   کاه  یدرحاال  ،اناد  کرده یممذهبی را مطالعه  یها کتاب خوان کتابدرصد از جمعیت 32

کاه مساتلزم   - هاا  دادهانواع  بررسی عمیق در این گزارش امکان که ییازآنجا. اند پرداخته یممعارف دینی  ۀبه مطالع خوان کتاب

 یهاا  شیگارا ی باودن و دینای نباودن باه تفکیا       ، ناگزیر به کم  معیار دینا 1فراهم نبود -زمان و امکانات بیشتری است

 .قرار گرفت  یوتحل هیتجزهر فرهنگ گردآوری و مختصراً موردمربوط به  یها دادهاقدام شد و  گرایانه از فردگرایانه جمع

                                                             
 قرار گرفته است. مورداشارهمحدودیت موجود در این پژوهش نیز در بخش روش  . 1
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