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  1  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  
  
  
  

  انسان اقتصادي، حيوان اقتصادي
  شناختي سبك زندگي اقتصادي غربي و اسالمي  هاي انسان داللت  سنجي تناسب

  با اقتصاد مقاومتي
  

1مهدي مزيناني  
  

  چكيده
و ) 11/رعد(انسان به عنوان موجودي داراي اختيار و اراده و توان تغيير، با توجه به نگاهي كه اسالم به »اقتصاد مقاومتي«

شناختي است تا مشخص شود  ها در عالم خلقت دارد بيش و پيش از هر بحثي نيازمند مباحث انسان مهمترين عنصر ايجاد دگرگوني
  .اقتصاد را محقق سازدة تواند اين گون كدامين انسان مي

از طريق . تاباند ميو جغرافيايي خود به انسان را بازعلمي  شناختي بوده و نگاه حوزه ر مباني انسانمبتني ب كامالً» سبك زندگي«
براي اين سبك پرورش يافته و اين انسان تا چه اندازه با  در اين ياتوان استدالل نمود چه انساني  مي» سبك زندگي«بررسي 

  .زيستي دارد هاي اقتصاد مقاومتي امكان هم چارچوب
هاي  كاوي و روش ي پسصادي غربي و اسالمي را با استراتژشده، دو نوع سبك زندگي اقت ي حاضر، مبتني بر ديدگاه يادبررس

 تأكيدشناختي آنها را باز هاي انسان اسنادي و نقلي، با توجه به توان و هدف و ظرفيت قالب ارايه، گذرا، بررسي نموده و داللت
اقتصاد «تواند  انسان مي عنوكشد و اين  را به تصوير مي» انسان اقتصادي«صادي اسالمي، نمايد تا نشان دهد سبك زندگي اقت مي

مغلوب و اسير را بازنمايانده كه خود » حيوان اقتصادي«را به پيش برده و عملياتي نمايد و سبك زندگي اقتصادي غربي، » مقاومتي
  . داقتصاد مقاومتي باشة تواند سازند ميترفندهاي اقتصادي است و ن

  سبك زندگي، اقتصاد مقاومتي، انسان اقتصادي، حيوان اقتصادي: واژگان كليدي
  

  مقدمه
از اين جهت كه اصطالحي ويژه و تنها ناظر بر انسان است منبعي غني براي نماياندن » سبك زندگي«

هاي اين  شاخصها و  مؤلّفهبررسي . دشو محسوب مي 2شناختي مكاتب فكري بشري و الهي هاي انسان ديدگاه
تواند نشان دهد  مقوله كه ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و نيز فردي و اجتماعي دارد مي

اقتصاد «يابند تا چه اندازه با  انساني كه مورد نظر آنها بوده و در اين يا براي اين سبك زندگي پرورش مي
  .اد را پياده نمايندتوانند اين نوع اقتص خوان بوده و مي هم» مقاومتي

                                                            
 ؛مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فرهنگي پژوهشكده سياستگذاريدانشجوي دكتري  - 1

atmazinani@hotmail.com              
مشخصي را  هاي بشري، از باب تسامح و با اين رويكرد كه هر دو ضمن انسجام، انديشه كنار انديشههاي الهي در  گيري مكتب براي آموزهكار به - 2

  .گذاري مورد نظر است هاي قالبي و نه مفهومي براي نام در واقع تنها همانندي. باشد نمايند مي توليد و دفاع مي
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، به سنجش وضعيت و ارزيابي شكاف بين وضع موجود و 1مقام معظم رهبري تأكيدجز ه اهميت بحث، ب
هاي ساختاري و  زمينه تواند مقدم بر استقرار اقتصاد مقاومتي، پيش اي كه مي گونه به ؛گردد مطلوب بر مي

ايراني  جامعهمسأله كه مشخص نمايد آيا  تر اين كارگزاري بسياري را دگرگون ساخته يا اصالح نمايد و بنيادي
مبنايي و  ما در حوزه اصوالًو بالذات اقتصادي و ساختارهاي اقتصادي است يا  در گفتمان اقتصاد مقاومتي، اوالً

  .حل هستيم و نيازمند راهكار و راه مسألهشناسي گرفتار  تري به نام انسان اي پايه
مؤثر » خودي«بخشي  در تبيين و تحديد و تعريف هويت» ديگري«از آنجا كه شناخت رقيب و متضاد و 

  .شود حاضر توجه مي شناخت گذراي سبك زندگي غربي يا سبك زندگي در غرب نيز در نوشتار ،است
  

  :شده، نوشتار حاضر مدعي است با توجه به مراتب ياد
دهد اين  نشان مي) سازي پردازي و گفتمان نظريه(سياستي بررسي سبك زندگي اقتصادي غربي در حوزه

سنخ و همخوان نيست و  وجه هم هيچ كه با اقتصاد مقاومتي به ؛طلبد را پرورانده يا مي» اقتصادي 2حيوان«سبك 
كامالً همگن و كه با اقتصاد مقاومتي  ؛طلبد را پرورانده يا مي »انسان اقتصادي«سبك زندگي اقتصادي اسالمي 

و بررسي مستقل  تأملما محل  سازي و بازنمايي تصوير اخير در جامعه در عين حال، پياده .خوان استهم
  .ديگري است

  
  روش تحقيق

اين استراتژي از يك توالي منظم . تنظيم شده است» كاوي استراتژي پس«بررسي حاضر در چارچوب 
در اين استراتژي، محقق زماني قادر به تبيين . متفاوتي است كامالًولي در پي تبيين  ؛شود شده آغاز مي  كشف

براي دستيابي  .شده، شناسايي گردد آورنده توالي منظم كشف به وجودباشد كه ساختار يا مكانيسم زيربنايي  مي
ودي، محقق ناچار است ابتدا به طرح مدلي فرضي از نظم مشاهده شده بپردازد و سپس وجود آن به چنين مقص

از آنجا كه اين ساختار يا مكانيسم زيربنايي ممكن است قابل مشاهده نباشد، شايد محقق . را به اثبات برساند
  .مستقيم به اثبات مدل فرضي خود بپردازدغيرهاي  الزم باشد از روش
و در بخش سبك زندگي اقتصادي » اسنادي« ها در بخش سبك زندگي اقتصادي غربي داده روش گردآوري

. شود مي اين روش به معناي اعم، شامل روش تاريخي نيز. روش نقلي دو معنا دارد. باشد مي» نقلي«اسالمي 
در علم فقه با مبنا قرار دادن منابع ديني . آيد مي ديني به حسابهاي  روش نقلي به معناي خاص، يكي از روش

                                                            
هاى شور و نشاط گوناگون  زمينههمين، واقع شود و  ىيهاى دانشجو حيطتواند مورد بحث در م امروز موضوعاتى وجود دارد كه مي منبه نظر  - 1

در  - گذارى شده  البته كار شده، تعريف شده، بحث شده، سياست. ، عنوان مهمى است»اقتصاد مقاومتى«عنوان  وجود آورد؛ علمى و اجتماعى را به
مسائل اقتصادى كشور، چه جور مقاومتى مورد   مقاومتى يعنى چه؟ در زمينهاقتصاد : منتها جاى بحث دارد - گذارى است  مراكزى كه براى سياست

هاى  تواند موضوع بحث تواند به اين قضيه بپردازد؟ اينها همه مي نظر است؟ دانشگاه به عنوان يك كار علمى، يك موضوع علمى، چقدر مي
  06/05/1392 .دانشجوئى قرار بگيرد

بار ارزشي منفي يا جسارتي نبوده و بلكه از همان سنخ تعبيراتي است كه در منطق براي تعريف انسان به  تعبير حيوان در اين اصطالح داراي - 2
  .نامند كار برده و او را حيوان ناطق مي
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معناي روش و ( شود قول شارع مقدس از طريق روش نقلي كشف شود مي ، سعي)قرآن و سنت(
  )آنالين: 1390، شناسي روش

  
  چيستي اقتصاد مقاومتي؟ -1

مكاني و زماني خاصي به نام جمهوري  جغرافياي لحاظ طرح در حوزه  كم به اصطالح يادشده، دست
 ه است،آن را مطرح نمود  اسالمي ايران و از اين جهت كه يك فقيه داراي زعامت و مسئوليت هدايت جامعه

هاي فكري، سياستي و  كه انبوه پردازش چنان ؛پشتوانه يا بدون مباني نظري باشد تواند تنها يك تعبير بي نمي
در خصوص اقتصاد مقاومتي بايستي توجه داشت كه «در عين حال . كند مي تأييد شده را عملياتي نيز ادعاي ياد

اي مدون و مكتوب  هاي مرسوم اقتصادي دنيا را مطالعه كنيد، نظريه يا تجربه گر تمام دانش انباشته و كتابا
يا عملي از اي نظري  هاي اقتصاد، هيچ پيشينه در تمام متون و كتاب. اقتصاد مقاومتي نخواهيد يافت درباره

جا كه اين امر تاكنون سابقه نداشته، چگونگي واكنش به آن هم امري  تحريم بانك مركزي نخواهيد ديد و از آن
هاي محرمانه و امنيتي قرار  بندي حتي اگر مطالعاتي هم در اين باره صورت گرفته باشد، در طبقه. استبديع 

  ) آنالين: 1391پيغامي، ( ».وجود ندارد گرفته و امكان دسترسي به آن براي كارشناسان معمولي
 ايجادناگزير از طرح مفهوم اقتصاد مقاومتي به شكل توصيف براي تقريب به ذهن و امكان  ،بدين ترتيب

با توضيح . گيري و بيان مطلب در اين حوزه هستيم تبادل معاني به عنوان يكي از راهكارهاي ارتباط زمينه
  :را مطرح نمودهاي زير  توان گزاره يادشده، مي

اي از اقتصاد است كه فعاالنه خود را براي  ويژه ةسازي گون بنيان نظري و عملي براي مدل» اقتصاد مقاومتي«
سازوكارهاي اقتصادي، فضاي كسب و كار، تجارت . ها، بيش از پيش آماده ساخته است مواجهه با تحريم

شوند كه كشور  فرض طراحي مي تي مبتني بر اين پيشدر اقتصاد مقاوم ،...اي و  خارجي، نهادهاي مالي و واسطه
در تعارض ايدئولوژيك دائمي با نظام سلطه است و هر ضربه اقتصادي از غرب ممكن است در هر لحظه به 

اي هستند كه زير فشار آنها  هاي اقتصادي نه تهديد بلكه فرصت ويژه در چنين فضايي، تحريم. كشور وارد شود
در اين . سازي آنها را تسريع كرد صاد مقاومتي را با قدرت و اجماع ملي همراه و پيادهتوان راهبردهاي اقت مي

زني كشور در فضاي سياسي  شود كه قدرت چانه رويكرد، كسب ثروت و درآمد ملي از مسيرهايي دنبال مي
وژيك خود در دئولنه آنكه كشور ناگزير باشد به دليل مسايل اقتصادي از اهداف اي ؛كند المللي را تقويت مي بين

  )33: 1392زاده جهرمي و ديگران،  تراب(فضاي سياسي دست بكشد
صراحت بر رويكرد محوريت كارگزاري در اقتصاد ه ويژه بخش اخير آن ب شده، به ياد هاي گزاره داللت

اني از مقاومتي و به تعبير ديگر، تلقي انساني از انسان در مقابل محوريت ساختاري و به تعبير ديگر تلقي حيو
تبديل تهديد به فرصت و . دارد تأكيدكند  او را در مسير خاصي هدايت مي انسان كه او را اسير جبر و اراده

  .يابد در فضاي انساني معنا مي غالباًايدئولوژي، تنها يا 
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  هايي از سبك زندگي اقتصادي غربي ها و شاخص مؤلّفه -2
هاي متفاوتي از  گرچه سبك زندگي در غرب ابعاد مختلفي داشته و جنبه ،كه در ادامه خواهد آمد چنان

بخش  اقتصادي به نام مصرف متمركز شده و تعين كامالً در پايان بر يك مقوله ،گيرد زندگي انسان را در بر مي
  .ي بر يك واقعيت استتأكيد ،در غرب با وصف اقتصاد آميخته شده» سبك زندگي«بنابراين اگر  .شود آن مي

  

  بررسي واژگاني و مفهومي -2-1
 Living و Life styleهايي است كه براي  ارزش زندگي و اسلوب زندگي از هم سبك زندگي، شيوه

Style تنيدگي و پيوند و  سبك زندگي معنايي است كه از به هم .)1379ميرسارود، (در زبان فارسي نهاده شده
گذارند،  مي تأثيرهاي زيستن انسان  هاي زندگي يا اقليم در شيوهبودن عوامل متعددي كه   اي وارگي و شبكه نظام

   .به وجود آمده است
روشي خاص ) 3 طرز، روش و شيوه) 2 قالب ريختن شده را در فلز ذوب) 1سبك در زبان فارسي به معني 

معين، (الضمير آورده شده است بيان مافي طرز) 4 و كند كه شاعر يا نويسنده ادراك و احساس خود را بيان مي
 :1370ساروخاني، (هاي گذران حيات تعريف شده است وهو سبك زندگي به عادات، آداب و شي) 827: 1384
399(.  
  
  

  بررسي نظري -2-2
به  .داند بنيادي و فرديت برتر خود ميهاي  سبك زندگي را تجسم تالش انسان براي يافتن ارزش» زيمل«

ديگر،  عبارتاش را به سمع ديگران برساند؛ به  كوشد از طريق سبك زندگي فرهنگ عيني اعتقاد وي، فرد مي
زيمل توان . گزيند اي را برمي هاي رفتاري)صورت(، شكل)فرديت و برتري(نظر خود انسان براي معناي مورد

: نقل از؛ به  314 :1990 زيمل،(نامد  مي مرتبط را سبك زندگي هم به شكالِچنين گزينشي را سليقه و اين اَ
 .)فرهاد مهدوي، آنالين

كه داند  ميگذاري محصوالت فرهنگ مادي  روش الگومند مصرف، درك و ارزشرا سبك زندگي گيدنز، 
سبك زندگي اساساً برابر اعتقاد گيدنز، . سازد استقرار معيارهاي هويتي را در چارچوب زمان و مكان ممكن مي

سبك  .محصوالت توجه دارد؛ يعني آنچه در وراي هويت آشكار اين محصوالت نهفته است به معاني نمادين
نوعي انتخاب از ميان تعداد  چون مالزم با ؛فرهنگ سنتي چندان كاربردي ندارد زندگي اصطالحي است كه در

و تقابل هاي زندگي  اين رويكرد، راهي است كه به درك مدرن بودن سبك .هاي موجود است كثيري از امكان
ته در حال از نو انجامد و اين معاني نمادين، اموري توافقي هستند كه پيوس هاي پيشين مي بندي آنها با شكل

 .)فرهاد مهدوي، آنالين: نقل از؛ به 120 :1383 گيدنز،( ابداع شدن هستند
صنعتي شدن موجب پيچيدگي و  .توان دليل آورد مي براي تأييد نمادين بودن محتواي سبك زندگي هم

تمايزيافتگي حد و حصر جهان كاالها شده است كه نه تنها تعداد اشياي موجود به غايت فزوني يافته، بلكه 
كه خود شكلي از  اند شدهدسترسي به آنها، عرضه، نمايش و معرفي آنها همگي تبديل به خدماتي  نگيچگو

هاي زندگي عمدتاً در قالب  سبك. شوند خريد و فروش مي ،شوند كه بنابراين، در بازار كاال محسوب مي
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پذير و داراي معاني  كنند؛ نمادهايي كه انعطاف چيزهاي ملموسي هستند كه آنها را به اموري نمادين بدل مي
 .)2: 1381 ن،اچاووشي(1گوناگون هستند

  

  بررسي عملياتي و كاربردي -2-3
هيچ توافق  تقريباً« :تعريف سبك زندگي را نوشته معتقد است متن درباره ترين مفصلگرچه سوبل كه شايد 
فراتحليل  ،)67:1382فاضلي،(»سبك زندگي است وجود ندارد ةاينكه چه چيز سازند تجربي يا مفهومي درباره

  .ها را تا حدودي نشان دهد تواند مشتركات و همگرايي هاي ارايه شده براي اين بحث مي ها و شاخص مؤلّفه
، تغذيه شيوه: از است عبارت، اند كرده ياد آنها از خود آثار در وبر و وبلن و يملز كه عناصري
، نقل و حمل وسيله نوع، )اثاثيه و معماري، دكوراسيون(مسكن نوع، )مد از پيروي و پوشاك نوع(خودآرايي

 كشيدن، بازي دل و دست يا زادگي نجيب از حاكي رفتارهاي(اطفار، تفريح و فراغت اوقات گذران هاي شيوه
 معلوم زندگي سبك از آدلر تعريف از كه چنان آن). آنها آرايش و مستخدمان تعداد، عمومي محافل در سيگار
 مهدوي(داند مي هدف سوي به حركتش و فرد احساسات و افكار و رفتار همه شامل را زندگي سبك او است
   ).211:1386،كني

هاي مورد بررسي در  شاخص. اند را مورد توجه قرار داده فرهنگي مصرف برخي در بررسي سبك زندگي،
، مجله و روزنامه، كتاب خواندن، موسيقي به دادن گوش، سينما و تئاتر به رفتن: از اند عبارتاين نوع مصرف 

 انواع در كردن  شركت و موزه از بازديد، راديو به دادن گوش ،تصويري هاي رسانه و تلويزيون ديدن
 گرفته كار به شاخص عنوان به مختلف ابعاد در توانند مي فرهنگي مصرف انواع از يك هر. هنري هاي فعاليت
 باشند زندگي سبك براي شاخصي تواند مي نيز فرهنگي محصول هر مصرف شدت همچنين. شوند

 .)127:1382،فاضلي(
 اي گسترده ادبيات زندگي سبك شاخص منزله به فراغت هاي فعاليت و فرهنگي مصرف از استفاده زمينه در
 الگوهاي، بدن مديريت: از اند عبارت ديگر هاي فعاليت گريخته و جسته صورت به مجموع در اما. دارد وجود
 .)129همان، (2غذا مصرف الگوي و خانوادگي رفتار، كودكان گذاري نام، خريد

الگوهاي مختلف  نوع و( با مصرف) شناسي غربي جامعه( سبك زندگي در خاستگاه نظري و مفهومي خود
بندي نظريات مربوط به سبك زندگي، آنها را در دو دسته قرار  پيوندي تنگاتنگ دارد تا جايي كه در دسته) آن
  :دهند مي

                                                            
 در نوشتار حاضر تنها در حد. اي ارايه شده است هاي اخير كارهاي بسياري صورت گرفته و تعاريف گسترده سبك زندگي در سالدر زمينه  - 1

انتشارات دانشگاه امام : مهدوي كني، محمدسعيد، دين و سبك زندگي، تهران :به .ك.براي تفصيل بيشتر ر. طرح بحث به اين موضوع پرداخته شد
  .1387، )ع(صادق

  
ها به  هاي نوشتار حاضر مانع از تفصيل بيشتر بوده و نمونه محدديت. و در منبع زير به طور جامع برشمرده شده است ددار  ، ادامه اين فهرست - 2

  .اند تأييد مدعا ذكر شدهجهت 
  59-63صص: 1387مهدوي كني، 
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 مبناي سامان كلي زندگي بر تعريف  
 تعريف بر مبناي مصرف  

و در ) 23: 1388كالنتري، ( در لغت به معناي خرج كردن ،مصرف كه از آن به واژه استهالك نيز تعبير شده
هاي پولي كاالها و خدماتي  از جمله ارزش. هاي گوناگوني براي آن ارايه شده است اقتصادي تعريف اصطالح

  ).151: 1380اخوي، (شود و تهيه مي افراد خريداري كه به وسيله
 كاالهاييشتر تكيه كرده و مصرف هر چه ب مصرف مصرفياجتماعي، بر فرآيند گرايي به عنوان يك  مصرف

و ها  در اين فرهنگ، افراد در خريد هميشگي كاال. دهد قرار مي تأكيددوام را مورد  بي مصرفي، اعم از بادوام و
درحالي كه هيچ توجهي به نياز يا عدم نياز به اين كاال و خدمات، قابليت دوام  ؛شوند خدمات جديد، درگير مي

گرايي يا  در واقع بايد مصرف. كند توليد و مصرف آنها نمي محيطي آنها، مبداء توليد يا پيامدهاي زيست
  .دانست» كردن بيهوده كردن از طريق به كار بردن و هزينه بردن يا صرف از بين« زدگي را مصرف

 ،همان جامعه مصرفي خواهد شد كه در آن بنا به نظر بودريار ،اي كه اين فرهنگ بر آن حاكم گردد جامعه
شود و سليقه و  مبتني بر نياز؛ يعني مصرف با ميل آميخته مي شود نه صرفاً مطرح ميمبتني بر خواست،  مصرف

  .گذارد مي تأثيرميل افراد در جامعه، بر نوع آن 
در واقع برابر ذات و طبع مصرف  گرايي مطرح شد اقتصادي و تصويري كه تا اينجا از مصرف و مصرف

 با فمصردر اين نگاه، . شناختي نيز داراي تصوير و تحليلي جداگانه است اما مصرف از نگاه جامعه ؛بود
 رنمد ينياد در قعيتوا ينا از ناشي فمصر نمايشي دكرركا. دهد مي ننشا را ادفرا يتهو، دخو يندنما دكرركا
 هويت كه ستا نتخابيا بلكه؛ نيست يستيز نيازهاي فعر ورتضر از ناشي تنها فمصر يگير جهت كه ستا

 به ،همدآ دجوو به آنها بين شكافي و ندا گرفته فاصله هم از زنيا و فمصر وزهمرا. زدسا مي رشكاآ را متمايز
 آن و ستا آن از بيش يچيز فمصر بلكه؛ نيست نسانيا نيازهاي با مطابق نسانيا فمصر يگرد كه ينحو
  .)8ص :1389، مرحمتي و عباسي، موحد( ستا دهكر پر يياگر فمصر را فشكا

  

  برآيند بحث -2-5
كننده تصوير  هاي يادشده، انسان، موجودي مصرف ويژه در فقرات اخير گزاره گردد به مي مالحظهكه  چنان

كنند چه  در اين نگاه، ديگران براي او تعيين مي. اي ندارد شود كه در مصرف خود نيز مختار نبوده و اراده مي
ن نگاه، انسان، براي در اي .نكردن ندارد  او اختياري براي مصرف ؛چيز مصرف نمايد و چگونه مصرف نمايد

بلكه ابزاري است در  ؛انسان، سرمايه نيست .است داري سرمايه بلكه براي رشد دادن نظام ؛رشد يافتن نيست
ند و ا بخش انسانيت انسان بلكه اين نيازها هستند كه تعين ؛كند ، نيازهايش را تعيين نمي انسان .خدمت سرمايه
  . »بودن  انسان غير«كم  اين يعني دست
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  سبك زندگي اقتصادي اسالمي -3
معيشت و تنظيم روابط ة هاي الزامي يا اخالقي اسالمي هستند كه ناظر بر نحو منظور از تعبير يادشده، گزاره

هاي يادشده، بسيار و طرح آنها در نوشتار حاضر، نه منظور است و نه  گزاره. باشند منان در اين حوزه ميؤم
  .شود به موضوع مي از اين جهت رويكرد گزينشي. مقدور

  

  بحث 1خاستگاه ايراني -3-1
بحث سبك زندگي در چارچوب گفتمان رهبر معظم انقالب اسالمي برجسته شده و در فهرست مطالبات 

سبك زندگي در  ترين سخنراني ايشان درباره گذري بر كانوني. گذار و مجري قرار گرفته است نهادهاي سياست
سبك زندگي  ايراني در حوزه جامعهمسأله تواند براي بازشناسي  سفر به استان خراسان شمالي، در اين زمينه مي

  .شناختي طراح، راهنما و رهنمودبخش باشد انسان  و از خالل آن بازيابي نگاه
بخشي شد ارايه  بندي و هويت ايشان، فهرست و چارچوبي از آنچه بعدها در قالب سبك زندگي، جمع

 گونه كه خامه هاي آن، آن نظام هاي مربوط به سبك زندگي اقتصادي ايرانيان همراه با خرده دادند كه بخش
  .شود فهرست مي 1كند به شرح جدول پيوست  حاضر درك مي

گرچه مصرف به دليل نمود  .سبك زندگي ايراني، تنها مصرف نيستمسأله گردد  كه مالحظه مي چنان هم
هاي  نظام عنوان يكي از خرده در كنار اين مقوله به. هايش، توجهات زيادتري به خود داشته است گرگونيبيشتر د

  .ها را نيز افزود نظام اقتصاد، بايد توليد و توزيع به عنوان ديگر خرده
اند ابعاد  اند و سعي كرده را در معني دقيق خود به كار نبرده» سبك زندگي« كه رهبر انقالب واژه اين

انديشي در موضوع سبك  ضرورت بومي ةدهند جديدي از آن را مبتني بر فرهنگ اسالمي مطرح كنند، نشان
مفاهيم مورد تأكيد رهبر انقالب در مهمترين مروري بر ( زندگي و اجتناب از نظريات غربي سبك زندگي است

  .)آنالين: 1392، 1391سال 
  

  خاستگاه قانوني بحث -3-2
سازي و  هاي رفاه به عنوان الگوهاي نظام زماني شكل گرفت كه دولت نظام جمهوري اسالمي در

ها را كامل و مطلوب ارزيابي كردند كه در چارچوب  گونه دولت تا جايي اين. سازي مورد توجه بود دولت
د ترين شكل هر نظامي كه شادي، رفاه و لذت را براي همه به همراه دار پايان تاريخ، تنها گزينه و آرماني نظريه
  . كراسي دانستندودم ليبرال

در  »گرايي اقتصاد هدف« ،مدرن و ساختارشكن بود فوكو، انقالبي پست گفته جمهوري اسالمي ايران كه به
ال برده و با درج عنواني پرمعنا كه ؤآن در نظام فكري شرق را زير س »بودن زيربنايي«نظام فكري جهان غرب و 

  :چنيني براي آن در نظام مطلوب و آرماني به تصوير كشيد اقتصاد وسيله است نه هدف، تصويري اين
همچون ديگر  نه ،در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست«
و  استمادي، اقتصاد خود هدف  زيرا كه در مكاتب ؛تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي ،هاي اقتصادي نظام

                                                            
  .ايراني بودن بحث از جنبه جغرافياي انساني و طبيعي طرح و ابتالي بحث مورد نظر است - 1
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اقتصاد وسيله است  ،شود؛ ولي در اسالم تباهي مي رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد وراحل م بدين جهت در
با اين ديدگاه برنامه اقتصادي  .توان داشت در راه وصول به هدف نمي ي بهتريانتظاري جز كارا ،و از وسيله

امكانات  أمينتمتفاوت انساني است و بدين جهت  هاي اسالمي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خالقيت
استمرار حركت تكاملي او بر  برايافراد و رفع نيازهاي ضروري  همه برايمساوي و متناسب و ايجاد كار 
، 1368هاي مجلس شوراي اسالمي، قانون اساسي مصوب  مركز پژوهش(».عهده حكومت اسالمي است

  .)آنالين
جايي پذيرفته شده كه به بسترسازي و كمك  گرايي در اقتصاد اسالمي تا گردد رفاه كه مالحظه مي چنان هم

بنابراين خود رفاه، هدف نبوده و تكليفي براي نظام اسالمي  .هاي متفاوت انساني بينجامد به بروز خالقيت
ها و افراد آن،  توان سبك زندگي اقتصادي اسالمي را براي جامعه، گروه با اين شاخص مي. گردد محسوب نمي

شايد . زدا، زمينه و بسترساز نه هدف و غايت در نظر گرفت زا نه مسئوليت يتزا، مسئول گرا نه حق تكليف
  .باشد »آخرت عنوان مزرعه دنيا به«اي كه بتواند اين بخش از بحث را تبيين نمايد  ترين گزاره جامع
  

  1خاستگاه شرعي بحث -3-3
 مباركه سوره(انسان استچيز براي  كردن همه  اصل در بينش اقتصادي اسالمي، به تصرف در آوردن و رام

مفهوم واقعي تسخير موجودات براي انسان آن است  .)65 شريفه حج، آيه مباركه سوره ؛12 شريفه نحل، آيه
، 2ج:1381شريعتمداري، (گيري دهند كه در خدمت منافع او باشند و به نفع او كار كنند و به او امكان بهره

قرآني هم  اين واژه) 61 شريفه هود، آيه مباركه سوره(آن قيام كند "استعمار"انسان نيز مامور است به  .)331
 .)240، 3ج : 1381شريعتمداري،(وسايل و ابزار عمران و آبادي را دارد، هم تفويض اختيارات و هم تهيه

د بحث و بررسي قرار گرفته بديهي است از اين كليت، مواردي جدا و استثناء شده كه در ابواب فقهي مور
  .است

طور كلي  به .بخش ماهيت هر فعاليت در اين بستر آماده، انگيزه است ساز و شكل آغاز و كانون هويتة نقط
 مهم و اساسي در كار اقتصادي نيز مانند همه شود كه انگيزه به راحتي معلوم مي ،در يك سطح اوليه و باال

تر،  ولي در سطحي پايين ؛)269: 1391كاوياني، (سب رضايت اوستكارها در ابعاد ديگر، دوستي خدا و ك
  :اند هاي ديگر كه مصاديقي از اين انگيزه خواهند بود چنين انگيزه

  .)80-82 هاي شريفه نحل، آيه مباركه سوره(كردن نيازهاي شخصي و خانوادگي  برطرف )1
  .)60 شريفه توبه، آيه مباركه سوره(كردن به نيازمندان  كمك )2
  .در امور اجتماعي مشاركت )3
  .)14ي شريفه آل عمران، آيه مباركه سوره(ارضاي نياز دروني و حفظ عزت اجتماعي فرد )4
  .)270: 1391كاوياني، (اقتدار اقتصادي حكومت اسالمي در سطح كالن )5

  

  برآيند بحث -3-4

                                                            
  .مباحث، داللتي بر تقدم رتبي آنها نداردترتيب .  1
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متمايز شده از سوي غرب متفاوت و  ها با سبك زندگي معرفي سبك زندگي اقتصادي اسالمي از انگيزه
  :شود مي

شود سبك  گذاري مي در حالي كه سبك زندگي اقتصادي اسالمي بر پاسخ به نيازهاي راستين، پايه )1
كند تا پاسخش با مصرف بيشتر داده شود و در  نياز كاذب ايجاد مي زندگي غربي نيازآفريني كرده و

  توليد بيشتر براي سود بيشتر، فعال و داراي كاركرد باشد،فرآيند اين 
گيرد و نوع  هرچند فرد و نيازهاي او را نيز در نظر مي ؛گراست ك زندگي اقتصادي اسالمي، جمعسب )2

  دهد، ت را مورد توجه قرار مي؛ يعني خود و منيگراست غربي، فردگرا و به طور خاص شخص
سو و در خدمت آن است تا بتواند اهداف  سبك زندگي اقتصادي اسالمي، با حكومت اسالمي، هم )3

محور  كه نوع غربي، منفعت حاليا در داخل و خارج دنبال نمايد درسياسي خود رغيراسي و كالن سي
  است و در خدمت فرد،

هاي معنوي و اجتماعي است و نوع غربي به دنبال  دنبال لذت سبك زندگي اقتصادي اسالمي به )4
  هاي مادي و فردي، لذت

طور  تعالي آن به به حركت روبهسبك زندگي اقتصادي اسالمي در پي همگرايي با جامعه و كمك  )5
براي پيروان خود تعريف  را به همين دليل انبوه تكاليف اقتصادي .زمان و همراه با ديگران است هم
  .است كند و نوع غربي در پي جداشدن از جامعه، تمايز و تفاوت با ديگران مي

  
  فرجام سخن -4

اسالم، سبك زندگي اقتصادي . يابد استمرار مي هاي اقتصادي نيز ها و اشكال فعاليت اين تمايزها در قالب
منطق و سودگرايانه در  شدن از آزادي بي هاي اقتصادي به حالل و حرام و مانع پيروان خود را با تقسيم فعاليت

اقتصاد، نگاهي  از اين چارچوب، به حوزه. سازد از اقتصادهاي ليبراليستي و غربي جدا مي ،بازار كسب و كار
هاي  ها و تعريف بر محدوديت تأكيدشود تا با  ي مربوط يا ناظر بر مفاهيم اقتصادي ارايه ميها شده و گزاره
باال ة يادشد فرضيه تأييدگزاري آن، بيشتر تبيين و امكان كاربست آن براي  اقتصاد، نقش خدمت ديني در حوزه
  :افزايش يابد

  

  توليد -
توليد در سبك زندگي اقتصادي . گيرد مي ي كسب سود بيشتر صورتداري، توليد برا در نظام سرمايه

توان از  هاي دروني و شخصي تعريف شده و اين را مي اسالمي، تنها در بخشي كوچك براي ارضاي خواسته
هايي كه براي مصرف مال تعيين نموده  كرد درآمدها برشمرده است و نيز انگيزه مصارفي كه شريعت براي هزينه

. وليد براي بهبود و تكامل جامعه و افزودن اقتدار حكومت اسالمي استاي از ت بخش عمده. استخراج نمود
   :از جمله ؛ند و براي هر عنصر رويكردي و سبكي در دين وجود داردا براي توليد عناصري دخيل
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 شريفه نجم، آيه مباركه سوره(كند اي تعريف نمي ر و تالش، بهرهاسالم براي دنيا بدون كا: كار و تالش
ايمان نيز با عمل صالح پيوند  .)335، 9ج: 1375قرائتي، (گيري است و تالش و نتيجه هستي، ميدان كار .)39

  ).246، 3ج: 1381شريعتمداري، (ماندها در امان ب تواند از آفات و آسيب داشته و بدون اين پيوند نمي
همتي نيز برحذر داشته  و كماسالم، تنها براي كار و تالش، تشويق و تحريض را در پيش نگرفته، از تنبلي 

دارم  مبغوض مي: فرمايد مي) السالم عليه(امام علي. داند و آن را تمريني در خدمت آخرت مي) 89همان، (است
زيرا كسي كه نسبت به زندگي دنيايش چنين  اعتناست؛ ش تنبل و بيا كسي را كه نسبت به كار حيات مادي

 .)169، 4ج: 1421شهري،  محمدي ري(استتر  اعتنا تر و بي است در مورد آخرتش تنبل
بحث ) 34 شريفه توبه، آيه مباركه سوره(ها و هشدار نسبت به انباشت سرمايه »كنز«قرآن با تعبير  :سرمايه

جامعه در قالب تبديل  »كنزگرايي«. كند گردش سرمايه در جامعه را براي كارهاي مفيد و توليدي مطرح مي
حفظ ارزش پول را دارد و نه كمك به افزايش ارزش  جنبه هرچه كه صرفاً ها به طال و ارز و ملك و سرمايه

شناسي اقتصادي اسالم مهم است كه سرمايه به شرمايه براي وي تبديل  در انسان. يابد آن، نمود و ظهور مي
  .نشود و موجبات شقاوت اخروي انسان را فراهم نياورد

ت مالي و در اخالق، پرهيز از بخل و ترغيب به مباحثي چون ارث، خمس، زكات، انفاق، صدقه، كفارا 
مندي همگاني از بركات آن  انفاق، همگي در چارچوب همين اصل اقتصادي گردش سرمايه در جامعه و بهره

  .قابل طرح و بررسي است
 مهمترين آسيب سرمايه از ناحيه. مند باشد بودن نيز بهره سرمايه افزون بر گردش بايستي از ويژگي حالل

آل (است كرده امري كه خداوند بارها در قرآن كريم بدان هشدار داده و حرام اعالم. و حليت، ربا استحرمت 
گذاشتن به  دادن جدي از ربا، احترام هاي پرهيز شايد يكي از فلسفه .)39: روم ؛275-276: بقره؛ 130: عمران

هاي  تالش يا استثمار تالش ي بيها افزوده قداست كار و تالش افراد در جامعه و پيشگيري از ايجاد ارزش
  .نيز در همين چارچوب قابل بحث است) 188: بقره( )و گرفتن( دادن  حرمت رشوه. ديگران باشد

  

  توزيع -
قرآن در . اسالمي قرار داد توزيع در نظام اقتصادي جامعهفرآيند توان نماد  تجارت و كار در بازار را مي

 .)29ي شريفه نساء، آيه مباركه سوره(داند ساس مبادالت تجاري ميها را بر ا اول، روابط مالي انسان مرتبه
اگر حالل و  .گردد به نوعي به عدالت بر مي هاي اسالم در خصوص توزيع توان گفت تمام دستورالعمل مي

عد توزيع رعايت شود در واقع عدالت رعايت شده استحرام خداوند در ب)عد البته عدالت اختصاص به ب
  ).275: 1391كاوياني، ) (صداق داردعد كسب درآمد و مصرف نيز مفهوم و مبلكه در هر دو ب ؛توزيع ندارد

معيار . كند ظهور پيدا مينيز ها و خدمات عمومي  ي فرصت عدالت اقتصادي در عرصه، اينهاافزون بر 
ا تراضي ها، برابري و مساوات، و در توزيع كاركردي، استحقاقي سهمي است كه ب عدالت در توزيع فرصت

معيار . معيار عدالت در توزيع درآمد و ثروت، توازن است. آيد و شاخص آن قيمت بازاري است دست مي  به
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يازمندان، استحقاق در حد كفاف و شاخص آن حد كفاف و در پرداخت حقوق مالي ن عدالت در رعايت حقوق
  .)1: 1390معلمي،  رجايي و( 1باشد بستگان، استحقاق عرفي است و شاخص آن اعتدال عرفي مي

   

   مصرف -
يابي بر اين بخش متمركز  مالحظه شد كه بيشترين بحث و توجه سبك زندگي غربي، براي تمايز و هويت

محورانه كه  برخالف اسالم كه سبك زندگي خود در اين بخش را نه با مصرف بيشينه و متفاوت و شخص ؛بود
الگوي مصرف را معرفي   اسالم سه. كند گرايانه و اعتقادمدارانه شكل داده و ترسيم مي با مصرف معتدالنه، جمع

اسالم براي مصرف  :ف معتدالنهمصر و مصرف بخيالنه؛ مصرف مسرفانه: كند تأييد ميو تنها مورد اخير را 
هاي متفاوتي ارايه  شاخص ،طبقات مختلف اجتماعي كه ميزان و معيار آن، تقوا و ايمان افراد است معتدالنه

  . قناعت است ،شاخص در اين نوع مصرف ،ندا براي برخي كه شايد بتوان آنها را متقين ناميد و اندك .دهد مي
  . در مصرف است) اعتدال(روي  ، ميانهمعتدالنه الگوي مصرفهايي ديگر كه عموم مردم هستند،  براي گروه

از  برخوردارينيازهاي زندگي درحد كفاف و  تأمينگرفته،  قرارتأكيد هاي اسالمي مورد  آنچه كه در آموزه
اصالح الگوي  اصل درمترين مهمصرف، بلكه  روي در معيار اصلي در تشخيص ميانه. يك زندگي متوسط است

  . نكردن است مصرف جا هنابكردن و  مصرف جا هبمصرف، 
 درريزي  توان بر اساس آن، حركت فرد در مسير مصرف معتدالنه را سنجيد برنامه شاخص ديگري كه مي

بر توانگر است كه از دارايي خود «: فرمايد مي 7 شريفه آيه ،طالق مباركه قرآن كريم در سوره .كرد است هزينه
  » .اش بر او تنگ شده باشد، از آنچه خداوند به او داده است، خرج كند هزينه كند، و هركه روزي

  
  نتيجه -6

  : نمايانند اسالمي و غربي هر يك انساني را مي اقتصادي» سبك زندگي«
اي براي رشد و تعالي او  دارد و آن را مقدم شمرده، اقتصاد را ابزار و زمينه تأكيدهاي انساني  يكي بر جنبه

گذرد و ديگران را ديده،  در اين نگاه و سبك ترسيمي، انسان، مدام از خود مي .كند محسوب و ترسيم مي
است  به مقام قرب نكشد و همه را براي يك مسير اصلي و نهايي كه رسيد هاي انساني را به تصوير مي ارزش

انسان  -كه چنين مفهومي ندارد  - به رياضتي هم تعبير شود » اقتصاد مقاومتي«در اين نگاه، اگر . گيرد مي كار به
  .تواند آن را محقق ساخته و سبك زندگي را تابعي از اين الگوي اقتصادي قرار دهد مي

شده  اختيار او را محدود و هدايت ؛كند منيت او را تقويت مي تأكيد دارد؛هاي حيواني انسان  ديگري بر جنبه
 مصرفاو را به وادي  ،حتي اگر نخواهد ؛كند برايش نيازآفريني مي ؛دهد ديگران قرار مي در مسير خواسته

 ،در اين سبك زندگي .كند كشاند و اينكه چه چيزي، كجا و كي مصرف كند را براي او تعريف و تعيين مي مي
بخش  چون مصرف، هويت. تواند مقاومتي نشان دهد ي اگر بخواهد نميحت انسان، به سطح حيوان تنزل يافته و

  .دهد اگر از آن فاصله بگيرد هويت خود را از دست مي ؛اوست
                                                            

  :بحث بيشتر در منبع زير قابل مالحظه است -1
 .، آنالين1386دكتر حسين عيوضلو، : هاي عدالت اقتصادي، مجري صلحت نظام، شاخصمجمع تشخيص م
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اقتصاد،  هستيم و سبكي از زندگي در حوزه» انسان اقتصادي«بنابراين براي تحقق اقتصاد مقاومتي، نيازمند 
  .برساخته و تربيت نمايدمطلوب و قابل پيشنهاد است كه اين انسان را 
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  منابع استنادي و ارجاعي
  كتب و مقاالت) الف
 قرآن كريم  
 شركت (انتشارات و آموزش انقالب اسالمي: ، تهران)1370(، برگردان از سيدجعفر شهيديالبالغه نهج

  .، چاپ دوم)سهامي
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  
 پژوهشكده حوزه و : هادي انصاري، قم: برگردان از، )ص(دولت رسول خدا، )1381(احمدالعلي، صالح

  .دانشگاه
 پژوهشنامه سبك ، )1386) (هاي فرهنگي واجتماعي گروه پژوهش(پژوهشكده تحقيقات استراتژيك

  .11، زير نظر دكتر سيدرضا صالحي اميري، شماره زندگي
 }زاده،  سالم محمدحسين فالححجج ا: ، تحقيق و تنظيمالحياه مفاتيح، )1391(جوادي آملي، عبداله}اهللا آيت

  .اسراء: الدين عمادي، محمود لطيفي و جعفر آرياني، قم يداهللا مقدسي، سيدكمال
 شركت چاپ و نشر بازرگاني، چاپ پنجم: ، تهراناقتصاد كالن ،)1380(اخوي، احمد .  
 تمايز عنوان به ذوقيهاي  انتخاب و مصرف :اجتماعي هويت و زندگي سبك، )1381(حسن، چاوشيان 

 .تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده، دكترا رساله، متأخر مدرنيته دوره در اجتماعي تشابه و

 دانشگاه آزاد اسالمي: ، جهرمشناسي و علوم انساني فرهنگ جامعه، )1391(اله راسخ، كرامت.  
 كيهان: ، تهرانالمعارف علوم اجتماعي درآمدي بر دائره، )1370(ساروخاني، باقر.  
 هاي  بنياد پژوهش: ، مشهدشرح و تفسير لغات قرآن بر اساس تفسير نمونه، )1381(شريعتمداري، جعفر

  .اسالمي
 صادق صبح نشر: ، تهراناول چاپ، زندگي سبك و مصرف، )1382(محمد، فاضلي.  
 1375هايي از قرآن،  مركز فرهنگي درس: ، تهران)دوره ده جلدي(تفسير نور، )1389(قرائتي، محسن ،

  .چهارمچاپ 
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمسبك زندگي اسالمي و ابزار سنجش آن، )1391(كاوياني، محمد.  
 آگه: پرست، تهران ، ترجمه شهناز مسمينظريه اجتماعي كالسيك، )1382(كرايب، يان.  
 موسسه بوستان كتاب: ، اسالم و الگوي مصرف، قم)1388(اكبر كالنتري، علي.  
 دارالحديث :، قم)ع(االمام علي ابن ابيطالب  هموسوع، )ق.هـ1421(محمدشهري،  محمدي ري.   
 كتاب راه نو: آدنا: ، تهرانفرهنگ دوجلدي معين ،)1384(معين، محمد.  
 فصلنامه مفهوم سبك زندگي و گستره آن در علوم اجتماعي، )1386پاييز (مهدوي كني، محمدسعيد ،

   .199-230صص، 1تحقيقات فرهنگي، سال اول، شماره 
 ع(انتشارات دانشگاه امام صادق: ، تهراندين و سبك زندگي، )1387(مهدوي كني، محمدسعيد.(  
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 تهران ،»يياگر فمصر و جنسيت، سانهر«، )1389(مرحمتي و محمدتقي، ازيشو عباسي؛ مجيد، موحد :
  .اند

 سروش: ، تهران}باقر ساروخاني: ويراستار{شناسي فرهنگ جامع جامعه، )1379(ميرسارود، طاهره.  
  

  منابع آنالين) ب
 آنالين ؛ اقتصاد مقاومتي؛ اقتصاد دفاعي يا ترميمي؟؛ )1391(، عادلپيغامي:  

http://farsi.khamenei.ir/others‐note?id=20551 
 آنالين1/3/1390 ،ها از منظر حقوق عمومي نامگذاري سال ،تبيان ،:  

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=165914 
 هاي  بررسي ابعاد و مؤلّفهنسب، مصطفي؛  سميعي و رضا سجاديه، سيدعلي؛ جهرمي، محمدصادق زاده تراب

علمي ـ  ، فصلنامهاي اهللا خامنه هاي حضرت آيت اقتصاد مقاومتي جمهوري اسالمي ايران در انديشه
  :31-46صص ، 32، شماره 1392پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي، سال دهم، بهار 

www.SID.IR 

 هاي آن و شاخص» عدالت اقتصادي«درآمدي بر مفهوم ، سيدمحمدكاظم و معلمي، سيدمهدي، رجايي ،
  :آنالين. 30ـ  5، صفحه 1390سال دوم، شماره دوم، پياپي چهارم، بهار و تابستان معرفت اقتصادي، 

http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/47 
  آنالين1392، 1391مفاهيم مورد تأكيد رهبر انقالب در سال مهمترين مروري بر ،:  

http://farsi.khamenei.ir/others‐note?id=22336 
 آنالين1390؛ معناي روش و روش شناسي ، :  

http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/92627 
 آنالينشناسي و سبك زندگي گونه ، فرهاد،مهدوي ،:  

 http://siasi.porsemani.ir/content 
 آنالينها در ايران نامگذاري سالپديا،  كيوي ،:  

http://fa.wikipedia.org/wiki 
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  :1پيوست 
  اقتصادي مرتبط  حوزه  پرسش رديف
  توليد    ما ضعيف است؟  چرا فرهنگ كار جمعى در جامعه  1

2  
درست است؟ چه الزاماتى نشينى چقدر براى ما ضرورى است؟ چقدر  آپارتمان

  كنيم؟ دارد كه بايد آنها را رعايت كرد؟ چقدر آن الزامات را رعايت مي
  توليد و مصرف

  توليد    الگوى تفريح سالم چيست؟   3

4  
چقدر نوع معمارى كنونى ما .... ى ما چگونه است؟  نوع معمارى در جامعه

  متناسب با نيازهاى ماست؟ چقدر عقالنى و منطقى است؟ 
  توليد

  توليد    طراحى لباسمان چطور؟   5

6  
آرايش در بين مردان و زنان چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفيد   مسأله
  است؟

  مصرف

7  
هاى روزانه، به همديگر به طور كامل  آيا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت

  يم؟يگو راست مي
  توزيع

  توليد و توزيع  گريزند؛ علت كارگريزى چيست؟ ها با داشتن توان كار، از كار مي بعضى  8

  كنيم؟ حقوق افراد را چقدر مراعات مي  9
توليد و توزيع و مصرف 

هرچند كالن و عمومي (
  )باشد مي

10  
وجدان كارى در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعى در جامعه چقدر 

هاى  در بخشكارى در توليد چقدر وجود دارد؟ توليد كيفى  وجود دارد؟ محكم
  مختلف، چقدر مورد توجه و اهتمام است؟

انضباط اجتماعي در حوزه ( توليد
هايي چون وجدان  اقتصاد با شاخص

همسان گرفته ...كاري، توليد كيفي و 
  )شده است

11  
هاى ادارى ما كم است؟  گويند كه ساعات مفيد كار در دستگاه چرا به ما مي

فايده داشته باشد؛ چرا به قدر يك هشت ساعت كار بايد به قدر هشت ساعت 
  ساعت يا نيم ساعت يا دو ساعت؟

  توليد و توزيع

12  
ى يگرا ى رواج دارد؟ آيا مصرفيگرا بين بسيارى از مردم ما مصرف چرا در

  افتخار است؟
  مصرف

  ربا در جامعه قطع شود؟  چه كنيم كه ريشه  13
بنا بر ( توليد و توزيع
  )مشاهدات

14  
بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش  گرائى چيست؟ تجمل

  خوب است؟ چه كار كنيم كه از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟
  مصرف
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