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  1  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  
  
  

  ؛هاي تحقق سبك زندگي اسالمي راهكارها و چالش
  به مثابه بستر تحقق اقتصاد مقاومتي  

  
  1دهي فاطمه سرخه

  
  چكيده 

فرهنگ بر تفكرات اقتصادي و نيز در اين مقاله به بررسي رابطه ميان فرهنگ، اقتصاد و سبك زندگي پرداخته شده است و آثار 
داري و ليبراليسم بر سبك زندگي مورد  اقتصاد سرمايه ويژه بهفكري و نظام انگيزشي مكاتب اقتصادي مختلف، هاي  اثرات بنيان

ي منجر شد دار سرمايهعنوان يك اصل در فرهنگ آنگوالساكسون به پيدايش نظام اقتصاد ه فردگرايي ب. بررسي قرار گرفته شده است
تعديل اقتصادي در ايران بدون توجه به هاي  پول و بانك جهاني در قالب سياست المللي بينصندوق هاي  راهنماييو اجراي 

فلسفي و فكري آن، سبك زندگي و فرهنگ جامعه ايراني را دچار تغييرات جدي نمود و اثرات ناميمون اين تغيير سبك هاي  بنيان
  . عد اقتصادي مانع مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي استي و هم در بعد اجتماعهم در ب ،زندگي

 المللي بينشكوفايي و بالندگي اقتصادي كشور را حتي در شرايط تحريم و فشارهاي  ةراهكاري كه زمين به عنواناقتصاد مقاومتي 
غربي ليبراليسم و هاي  ليد و كپي از آموزهسازد، الزاماتي دارد كه با توجه به سبك زندگي حاكم بر جامعه ايراني كه تق مي فراهم

در . مدت و بلندمدت هستيم است و براي عملياتي نمودن آن نيازمند راهكارهاي كوتاهداري است، به سختي قابل اجر سرمايهاقتصاد 
در . تحقق راهكارهاي بلندمدت است اي براي الزم بوده و مقدمهها  خصوص توسط رسانه هاصالحات فرهنگي ب ،مدت كوتاه

اصالح سبك زندگي و  برايطراحي و اجراي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مبتني بر فلسفه و نظام انگيزشي اسالمي  بلندمدت،
  .تحقق اقتصاد مقاومتي الزم و ضروري است

  داري  اقتصاد مقاومتي، فرهنگ، ليبراليسم و اقتصاد سرمايه  سبك زندگي اسالمي،: واژگان كليدي
  
  
  مقدمه -1

 در ادبيات آكادميك اقتصادي، .رود مي عنوان يكي از الزامات اقتصاد ايران به شماره اقتصاد مقاومتي ب
وجود ندارد و شايد بتوان گفت كه براي اولين بار است كه چنين تعبيري در مفاهيم » مقاومتي اقتصاد«اصطالح 

تصاد مقاومتي ارائه شده است، كه به در همين مدت كوتاه تعاريف زيادي در مورد اق .شود مي اقتصادي مطرح
اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه براي «: اند ترين تعريف را مقام معظم رهبري ارائه نموده رسد جامع مي نظر

از در اقتصاد مقاومتي كه  2».كند رشد و شكوفايي را فراهم مي يك ملت، حتي در شرايط فشار و تحريم، زمينه
 جمهوري اسالمي به نبودن ديدگاه مدت كوتاهادبيات مقام معظم رهبري مطرح شده است، در  80 ةاوايل ده

اسالمي با نظم  تقابل جمهوري ،عليه ايران از آنجا كه خاستگاه تهديدات مطرح است و تهديدات و فشارها
                                                            

    Fatemeh_sorkhedehi@yahoo.com؛)س(ريزي دانشگاه الزهرا برنامهدانشجوي دكتري اقتصاد توسعه و  -  1
 15/6/1391ديدار مقام معظم رهبري با دانشجويان  -2
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 ،به همين دليل .بود نخواهد مدت كوتاهتقابل  ت، ايناس حاكم بر جهان و دفاع از حقوق خود ناعادالنه فعلي
  .)3: 91سرخه دهي،(ت الزم داردمداستراتژي دراز هكت تي با اقتصاد جنگي اين اسماقتصاد مقاو فرق

از . بايد طوري طراحي گردد كه بسترهاي الزم براي اقتصاد مقاومتي را فراهم سازد بلندمدتاين استراتژي 
در . ي و فرهنگ حاكم بر جامعه استسبك زندگ ،استمؤثر مواردي كه در تحقق اقتصاد مقاومتي  جمله

بر پايه اخالقيات، ترجيح منافع جمعي و ملي بر فردي،  ،روحيه و فرهنگ حاكم بر جامعه ،اقتصاد مقاومتي
مقاومت در مقابل كيد دشمن، ايثار و فداكاري، كار و تالش مضاعف، توليد حداكثري و مصرف به ميزان نياز 

  .بر سبك زندگي است و در يك كالم حاكميت دين و معنويات
زندگي جامعه ايراني با سبك زندگي اسالمي آرماني فاصله دارد و تحقق اقتصاد  سبكدر حال حاضر 

نفوذ چنين سبكي از زندگي در جامعه ايراني و انقالبي و تغيير . مقاومتي را با چالش مواجه ساخته است
تي الگوهاي توسعه غربي جستجو كرد كه پس هاي ماترياليس توان در سياست مي روحيات و اخالقيات مردم را

فكري ماترياليستي هاي  هايي كه به دليل بنيان سياست. هاي تعديل اقتصادي اجرا شد از جنگ در قالب سياست
   .جدي نموده استهاي  فرهنگ و سبك زندگي را دچار آفت ،خود

 جامعهبر تر  و مقدمتر  در اين شيوه فرد واقعي. فردگرايي است ،شناختي ليبراليسم متافيزيكي و هستي ةهست
بر تأكيد فردگرايانه اخالق اهميت دارد،  ةآنچه در ديدگاه علمي براي نظري .)19 :1376 آربالستر،(است
. طرفي اخالقي واقعيات علمي و تكيه بر مفهوم شخص به عنوان مشاهده كننده مستقل اين واقعيات است بي
واقعيت . كند مي انسان سقوط ةه قبالً به مفهومي در عالم اعلي رقم زده شده بود، به دامان ارادكها  ارزش«

از » .تواند آن را پر كند مي غيرقابل تعريف و تهي است و انتخاب انسان» خوب«تصور از . متعالي وجود ندارد
» .شوند مي آن قلمداد ةتشكيل دهندتخيلي است متشكل از افرادي كه گويي اعضاي اي  اجتماع پيكره«نظر بنتام 

   )21 :1376آربالستر، (
علم اقتصاد  به عنوانناميمون ليبراليسم است، در ايران به تقليد از غرب،  ةي كه ثمردار سرمايهاقتصاد 

فكري و نظام انگيزشي حاكم بر آن به سرعت فرامين آن به اجرا درآمد هاي  شد و بدون توجه به بنيان پذيرفته
آن تغييرات در فرهنگ و سبك زندگي و اخالقيات جامعه به سوي سبك زندگي و فرهنگ غربي بوده  ةكه ثمر
مانع مهمي در تحقق اهداف  ،ريزي شده است چنين فرهنگي كه بر مبناي سودمحوري و نفع شخصي پايه. است

  .اقتصاد مقاومتي است
  

  مسألهطرح  -2
با توجه به آنچه در مقدمه گفته شد براي تحقق اقتصاد مقاومتي نيازمند تحقق سبك زندگي و فرهنگي 

توان چنين تغييراتي را ايجاد نمود؟ و  مي اين است كه چگونه مسألهاما . با چنين اقتصادي هستيم متناسب
ود و از سبك زندگي و توان روحيات و اخالقيات جامعه را به سمت تكامل و تعالي هدايت نم مي چگونه

زدايي نمود؟ سبك زندگي اسالمي كه بستر تحقق اقتصاد مقاومتي است چه  فرهنگ فعلي حاكم بر جامعه آفت
پذير است؟ موارد ياد شده مسائلي هستند كه در تحقق  امكان مدت كوتاههايي دارد و آيا تحقق آن در  ويژگي
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كليدي اقتصاد مقاومتي و  مؤلّفةدر مؤثر به بررسي عوامل  در اين مقاله. هستيماقتصاد مقاومتي با آن روبرو 
. اند و بلندمدت در اين رابطه ارائه شده مدت كوتاهسبك زندگي اسالمي پرداخته شده است و راهكارهاي 

تحقق اقتصاد  درمؤثر پيداست كه عمق بخشيدن به موضوعات مطرح شده در اين مقاله و يافتن راهكارهاي 
  . گي اسالمي به تحقيقات بيشتري نيازمند استمقاومتي و سبك زند

 شناساييورود به بحث و  براياي  مقدمه به ترتيب به بخش اول و دوم .بخش است 9مقاله حاضر شامل 
ريفي از سبك ادر بخش سوم و چهارم به ترتيب تع. شده است اختصاص داده سؤاالت مطرح در اين حوزه

پنجم رابطه فرهنگ، سبك زندگي و اقتصاد مقاومتي مورد بررسي زندگي و فرهنگ ارائه شده است، در بخش 
داري در تحقق اقتصاد مقاومتي در دو محور  قرار گرفته است، در بخش ششم موانع ليبراليسم و اقتصاد سرمايه

در بخش هفتم اثرات مخرب . اصالت فرد در ليبراليسم و آثار آن و انسان ضداجتماعي :بررسي شده است
ايجاد نموده تحقق اقتصاد مقاومتي ي كه در داري بر سبك زندگي ايرانيان و موانع سرمايهتصاد اقهاي  سياست

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و در  برايمطرح شده است و در بخش هشتم راهكارهاي اصالح سبك زندگي 
   .آخر نيز نتيجه گيري از بحث ارائه شده است

  
  1تعريف سبك زندگي -3

اين انديشه مبتني است كه هر فردي در زندگي روزمره خود از الگو يا طرح رفتاري  مفهوم سبك زندگي بر
سبك . كند مي و تكراري پيروي) مانند يك نظم عادي در كار، اوقات فراغت، و زندگي اجتماعي(مشخص

سبك . كند مي عمل روزمره خود اتخاذ ةنحو ةيي هستند كه هر كسي از روي اختيار دربارها زندگي تصميم
سخن گفتن از كثرت انتخاب  .موجود استهاي  زندگي مالزم با نوعي انتخاب از ميان تعداد كثيري از امكان

هاي  مردم تصميم ةيا آنكه هم ؛ها به روي همه افراد باز است انتخاب ةهم نبايد به اين پندار بينجامد كه درِ
كار و چه  ةدر عرص هچ. گزينند وجود برميامكانات م تماميخويش را با آگاهي كامل از هاي  مربوط به انتخاب

گوناگوني در هاي  ، انتخاباند سنتي آزاد شدههاي  هايي كه از قيد فعاليت گروه ةمصرف، براي هم ةدر عرص
  .)121:1382گيدنز، (زمينه سبك زندگي وجود دارد

انش سبك آدلر و پيرو. كرداشاره » درخت سبك زندگي«توان به  مي زندگي اسالمي سبكبراي معرفي 
  :اند دهنموگيري تا پيامدها و آثارش به يك درخت تشبيه  زندگي هر فرد را از شكل

اين درخت  ةساق .كند مي گيري آن را بيان هاي سبك زندگي است كه شكل هاي اين درخت همان ريشه ريشه
ها و  شاخه. است) شامل اعتقادات و عواطف و حتي آمادگي و غيره(كلي افرادهاي  اعتقادات و نگرش ةدربار

ها و  در حقيقت سبك زندگي واقعي همان شاخه. هاي اين درخت، وظايف زندگي هستند سرشاخه
 در سه سطح فردي، خانوادگي و اجتماعي مطرح) ها سرشاخه(سبك زندگي اسالمي. هاست سرشاخه

  .)2 ،1388 كاوياني،(شود مي

                                                            
1 - style life 
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اي  مسألهطالعات فرهنگي به عنوان چه در متون م سبك زندگي در يك معناي عام و نه بر اساس آن
فرهنگ . اي قابل ارزيابي است ت بيروني و علني فرهنگ هر جامعهظاهرابه عنوان ت ،شود مدرن شناخته مي پست

هاي گوناگون است كه تجلي و  عناصر و اجزايي در ابعاد و اليه ةاي در بردارند هر گروه، اجتماع و يا جامعه
ون و ابعاد مادي فرهنگ نظير ئب رفتارها و تعامالت افراد با سايرين و نيز در شظهور عيني و بيروني آن در قال

  .قابل رويت است... معماري، شهرسازي، نوع پوشش، رفتار مصرفي و 
بلكه منظور يك   فرد مورد نظر نيست؛در آن باشد كه  ييها تواند متضمن ويژگي واژة سبك زندگي اسالمي مي
روش رايج در  معموالًدر مسائل اجتماعي نيز همة افراد ملحوظ نيستند و . رفتار جمعي و اجتماعي است

بسا استثناهايي نيز وجود داشته باشد يا بخش زيادي از آن جامعه اين روش را   البته چه. شود جامعه بررسي مي
يدگاه ارزشي نيز تصريح دارد كه بايد از د  واژة اسالمي. هاي اجتماعي است اين نيز ويژگي بحث. نداشته باشند

  .)1392 مصباح يزدي،(توصيفي نيست  بنگريم و صرفاً مسألهبه 
اختصاصي و تعميم هاي  از اعتقادات، بايدها و نبايدها و نيز ارزشاي  به عنوان مجموعه دينياعتقادات 

عمر هاي  رود كه قادر است معناي زندگي را در لحظه لحظه مي رواني به شمارهاي  گاه ترين تكيهمؤثريافته، از 
 معنايي نجات بي تبييني، فرد را از تعليق وهاي  گاه سازي تكيه فراهم سازد و در شرايطي خاص نيز با فراهم

ها  رود پيروان آن دين، بدان مي گيرد كه انتظار مي اعتقادات ديني، باورهايي را در بر .)1387، بهرامي(دهد مي
  ).1380 زاده و توكلي، سراج(اعتقاد داشته باشند

هاي مشابهي با سبك زندگي وجود دارند كه ممكن است با يكديگر خلط شوند،  از آنجايي كه واژه
ها مشخص شد، بتوان به فضاي  آن استفادهة ها معرفي شود و بعد از آنكه زمين ضروري است تا اين واژه
  ).1392، سيدغراب و نوريان(هاي مرتبط با سبك زندگي دست يافت  مفهومي مشخصي از واژه

فرهنگ « كند واژه هاي شبيه آن كمك مي هايي كه به ما در فهم سبك زندگي و ديگر واژه يكي از واژه
كوش، (خورد  سه رويكرد كلي به فرهنگ عامه در نظريات متفكران اين حوزه به چشم مي. است 1»عامه

1381:(  
شده توسط قدرتمندان و در جهت تحت انقياد درآوردن مردم  رويكردي كه فرهنگ عامه را ساخته .1
در . معنا كه گروهي به دنبال اين هستند كه مردم را به پذيرفتن و پيروي از عقايد خود وادار كنند بدين. داند مي

ها را  تا در جهت منافع خود، تودهكنند  اند، سعي مي واقع اين گروه از قدرتمندان، كه صاحبان صنايع فرهنگي
با اين تعريف، فرهنگ عامه فرآيندي است كه از باال به پايين . ها را آلت دست خود كنند فريب دهند و آن

به جاي فرهنگ عامه  2»اي فرهنگ توده« از واژه ،در اين رويكرد، بيشتر. شود ساخته شده و بر مردم تحميل مي
دانند چه چيزي خوب است و چه چيزي بد  نگاه، مردم افرادي هستند كه نمي شود؛ چرا كه در اين استفاده مي

                                                            
1 - Popular culture 

2 - Mass culture 
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 1،هاي ليويسيم اين نوع نگاه در انديشه .)1380استريناتي،(ها قدرت تشخيص و تميز دادن ندارند و توده
 ).Storey ،2010(شود يسياسي ديده م هاي اقتصاد  و رهيافت متفكران مكتب فرانكفورت

هاي متفكران مكتب  ليوس، انديشه گرايانه رويكردي است كه به نقد فرهنگ نخبهرويكرد ديگر  .2
مدافعان اين نوع نگاه، مدافع استقالل هويتي فرهنگ . سياسي پرداخته است هاي اقتصاد  فرانكفورت و رهيافت

نگاه ممكن  حال در اين. كنند مي تأكيدفرهنگ سلطه، بر اهميت فرهنگ عامه  تأثيراند و عالوه بر نفي  عامه
فرهنگي  هاي فرهنگي عليه فرهنگ مسلط تلقي شود و يا اساساً به مثابه است فرهنگ عامه به عنوان مقاومت
اگر فرهنگ عامه را اين گونه تعريف كنيم، به ). 1381كوش، (آيد  حساب  اصيل و مستقل از فرهنگ مسلط به 

اي از افراد  شود و اين طور نيست كه عده رسيم كه فرهنگ عامه توسط خود مردم ساخته مي اين نتيجه مي
  .سازند قدرتمند خط فكري مردم را در اختيار دارند و فرهنگ عامه را مي

كوش بر اين عقيده است كه نه فرهنگ . به تعامل بين دو رويكرد اول و دوم است قائلرويكرد سوم  .3
حيات فرهنگي و اجتماعي نيستند و اين تعامل بين اين  ةعامه و نه فرهنگ مسلط، هيچ كدام به تنهايي سازند

 كامالًاند و نه  وابسته كامالًهاي مردمي نه  كند و فرهنگ دو فرهنگ است كه ماهيت زندگي مدرن را تعيين مي
  .خودمختار

اند به دنبال اين هستند كه  قدرتمندان و نخبگاني كه صاحب صنايع فرهنگي، )1984(دوسرتو در انديشه
زندگي روزمره محل نزاع  .ها را در راستاي منافع خود استثمار كنند ا تحت انقياد خود درآورند و آنضعفا ر

  . مداوم ضعفا و قدرتمندان بر سر منافعشان است
رسد رويكرد اول به  مي با نگاهي به وضعيت جهان و گسترش سبك زندگي غربي در اكثر كشورها به نظر

چرا كه هجوم انواع و اقسام كاالهاي مصرفي و فرهنگي به بازارهاي  ؛تر باشد مفهوم فرهنگ عامه، صحيح
 ةبارز سيطر ةسراسر دنيا كه گاه هيچ تناسبي با فرهنگ و سبك زندگي كشور وارد كننده ندارد نشان

كه از مفاهيم پايه علم » انسان عقاليي«و » انتخاب«در حقيقت . مردم استهاي  ان بر عاليق و انتخابدار سرمايه
ها در اقتصاد بازار است، براي انسان قرن بيست و يكم كه در  از آزادي انساناي  صاد ليبراليسم و شاخصهاقت

  .كند، معناي واقعي ندارد مي داري زندگي سرمايههاي  بزرگ و غولهاي  جهان حكومت شركت
دي در اقتصا برتريهاي امپريالستي و كشورهاي داراي  باعث شده است تا قدرت، اهميت سبك زندگي

منافع به ويژه اقتصادي خود عمده همت خود را معطوف به تغيير سبك زندگي اين جوامع ديگر  تأمينراستاي 
را  داراي و سرمايه منافع امپرياليسم جهاني مدت كوتاهبنابراين تغيير در سبك زندگي عالوه بر آن كه در  .نمايند

رض ايدئولوژيك آن با فرهنگ اسالمي داراي كاركرد نيز در جهت رقابت و تعا بلندمدتسازد، در  برآورده مي
  .تاس

اين . است» رسم و رسوم عامه« شود واژه  رسد بايد از سبك زندگي تميز داده ديگري كه به نظر مي واژه
روشي از تفكر، احساس يا كنش كه ميان گروهي از مردم، : است  گونه تعريف شده وبستر اين نامه واژه در لغت
   ).Merriam-Webster ،2013(استعنوان راه و روش عرفي، رايج  مخصوصاً به

                                                            
1 - Leavisism 
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  فرهنگ تعريف -4

 ،williams(داردرا » بيشترين پيچيدگي« داند كه اي مي واژه» يكي از دو يا سه«فرهنگ را  ،ريموند ويليامز
شبيه تالش «هاي معطوف به تعريف فرهنگ  كند كه تالش رابرت باروفسكي اين نظر را مطرح مي). 7 ،1976

رود و  اين واژه اغلب بدون تعريف دقيق به كار مي. است) Borofsky ،1998 ،64(» براي به چنگ آوردن باد
). cooper&denner ،1998. (هاي مختلف متفاوت است نحوه كاربرد آن هم در داخل و هم در ميان رشته

مفهومي  شناسي شناختي يا جامعه ردمبريم در چارچوب م كار مي به» فرهنگ«نخستين معنايي كه براي واژه 
كند كه  مي ها و اعمالي را توصيف ها، ارزش اعتقادات، آداب و رسوم، عرف ها،  فراگير است كه مجموعه نگرش
توان بر حسب سياست، جغرافيا، مذهب، قوميت، يا برخي  مي گروه را. در هر گروهي مشترك است

  .)21 ،2000تراسپي، (ديگر تعريف كردهاي  ويژگي
يي است كه مبتني بر روشنگري و پرورش ذهن است و نه كسب ها فعاليت، »فرهنگ«تعريف دوم 

رود نه اسم  مي در چنين كاربردي اين واژه بيشتر به صورت صنعت به كار. محضاي  فن يا حرفههاي  مهارت
)williams، 1976 ،81(. بخش فرهنگي «يا » صنايع فرهنگي« ،»نهادهاي فرهنگي«، »كاالي فرهنگي« مانند

  .»اقتصاد
مدارانه و  رود و تلويحاً حاكي از صفات فضيلت مي به معناي مثبت به كار معموالً» فرهنگ«گرچه واژه 

فرهنگ در نخستين معناي ضمني ؛ زندگي است ولي در عين حال يك نكته منفي نيز وجود دارد ةارتقادهند
فرهنگ به مثابه امري مبادالتي . ستمگري به كار رودتواند به معناي ابزار وحشيگري و  مي پيشين، ةتعريف شد

متنوع و   ،اي در حال تحول و تغيير بلكه پديده؛ كند كه فرهنگ همگون و ايستا نيست ميتأكيد بر اين واقعيت 
  .)24 ،2000 تراسپي،(داراي وجوه بسيار است

را از اجزايش جدا  توان هويت و حيات آناي از عناصر كوچك و بزرگ است كه نمي فرهنگ مجموعه
دهد، از آن به بحران فرهنگي و گاه به بحران دانست؛ چنانچه وقتي بحراني در يكي از عناصر فرهنگ رخ مي

فرهنگ در معرض تفسيرها  رغم اينكه شايد كمتر مفهومي به اندازه لذا علي. كنند هويت و حيات انساني ياد مي
شده  آن، همواره كشش و جذبه خاصي به سويش مشاهده مياما به دليل اهميت  و تعبيرهاي گوناگون باشد،

كاربردهايي چون فرهنگ سياسي، فرهنگ فراغت، فرهنگ كار، فرهنگ شهري يا چيزهايي از اين دست . است
همين امروز هم در . داند كه فرهنگ به چه معناست اند كه ديگر كسي درست نمي نيز كار را به جايي رسانده
نشيني، فرهنگ  فرهنگ ترافيك، فرهنگ آپارتمان: گيرند ر معناهاي مختلف به كار ميزبان فارسي فرهنگ را د
  ).1378،11پهلوان، (سواري  روستايي يا فرهنگ ماشين

كند و  زندگي رشد مي ليكن پس از تولد، بر پايه؛ رويدگمان بسياري، فرهنگ از درون زندگي انسان مي به
هاي  به اين معنا كه در انسان قوه ؛كندموجودي فرهنگي تبديل مي سازد و به ا ميدانسان را از طبيعت خود ج

يابند و ديدن و شنيدن و  اي حسي نيز، با آنكه اساس ارگانيگ دارند، در فضاي زيست فرهنگي پرورش مي پايه
اين فرهنگ است كه به هر كس  در جهان انساني،. گيرند هاي ارزشي و هنجاري به خود مي بوييدن نيز قالب

با فرهنگ . انگيز ويد چه چيزهايي ديدني و شنيدني و بوييدني است و چه چيزهايي دل برهم زن و نفرتگ مي
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هاي  هاي مادي و غيرمادي فرهنگ و يا اليه هايي با روابط و تعامالت ميان اليه هاي ظاهري، اندام در پس اندام
هاي معنايي و  درون به بيرون و از اليهها همواره از  يافتگي آن بيروني و دروني آن همواره يك سويه و تعين

و معنايي فرهنگ   هاي دروني به عبارت ديگر نبايد تصور بر اين باشد كه اليه .هاي مادي نيست غيرمادي به اليه
 ؛زند مادي فرهنگ را رقم مي  سبك زندگي به عنوان اليه  سويه  ين يكيهاي آن تع يعني نظام اعتقادي و ارزش

هاي دروني و معنايي آن تأثيرگذار بوده و اساساً  هاي بيروني و مادي فرهنگ نيز بر اليه بلكه در شرايطي اليه
هاي مختلف آن بايد دو سويه و ديالكتيكي كه در آن اجزا و ابعاد داراي  ميان ابعاد گوناگون و اليه ةرابط
سبك زندگي تنها از عوامل دروني  ،اين اساس بر .باشند به تصوير كشيده شود هايي با يكديگر مي كنش برهم

تواند به عواملي خارج از فرهنگ بومي نسبت داده شود كه در نهايت  فرهنگ ناشي نشده و تغيير در آن مي
خود موجودي است كه  ،فرهنگ ،به بيان ديگر). 144: 1386آشوري، (ي ديگر را نيز متاثر خواهد ساختاجزا
  .داردوار زايش و زندگي و مرگ  زنده

اي پست  مسألهچه در متون مطالعات فرهنگي به عنوان  سبك زندگي در يك معناي عام و نه بر اساس آن
سبك  .اي قابل ارزيابي است ت بيروني و علني فرهنگ هر جامعهظاهراشود؛ به عنوان ت مدرن شناخته مي

هاي آن فرهنگ  ها و ارزشيعني باور ،دروني فرهنگهاي  ظهور عيني و ملموس اليه ،زندگي در اين روايت
  .است
  

  مقاومتي فرهنگ، سبك زندگي و اقتصاد ةرابط -5
 )ها فرضيهطرفانه علمي براي آزمون  بي يعني انتزاع نظري، تحليل رياضي و اتكايش بر روش(اقتصاد مدرن 

تواند فارغ از  نمي توان گفت كه اقتصاد به مثابه كوشش عقالني مي به همين نحو .تواند فارغ از ارزش باشد نمي
  .)27: 2000تراسپي، (فرهنگ باشد

كننده ابزار ادغام مجدد فرهنگ به شكل اقتصاد در همان را تأمين » ماترياليسم فرهنگي« ويليام جكسن
كه كميسيون جهاني فرهنگ و  طور هماندر واقع . )Jackson ،1996 ،221(داند مي و مادي طبيعيدنياي 

به اي  مفاهيم فرهنگ و توسعه در هر جامعه ،به نحوي كامالً شفاف بيان كرده است )1995(توسعه سازمان ملل 
  .طرز تفكيك ناپذيري در هم تنيده شده است

ها، آداب و رسوم و جز آن دانست كه در خدمت تعيين  ، عقايد، سنتها از ارزشاي  اگر فرهنگ را مجموعه
فكر و عمل  ةار نيست كه بگوييم فرهنگ بر نحودر اين صورت دشو  و به هم پيوستن يك گروه است، هويت

 ،2000تراسپي،( داردرفتار گروه به عنوان يك كل  ةمهمي بر نحو تأثيرگذارد و همچنين  مي تأثيرافراد در گروه 
88(.  

پيوستگي مكاتب فكري، خواه ماركسيست،  هم توانيم به مي عقلي علم اقتصاد-در قلمرو محدود گفتماني
را به عنوان فراگردي فرهنگي تفسير ها  وكالسيك، كالسيك جديد، نهادگرايي يا نظاير آناتريشي، كينزي، نئ

فرهنگي كه به هاي  زيرا ارزش  ؛از اين هم بيشتر است ،فرهنگ بر تفكر اقتصاددانان تأثير ،با وجود اين. كنيم
 ،2000تراسپي، (اردهايشان د ها و نگرش اي بر برداشت عميق و اغلب ناشناخته تأثيرآموزند  برند يا مي ارث مي

روح فردگرايي موجود در فرهنگ آنگوالساكسون را كه نخستين بار در بحث آدام اسميت  ،براي مثال ؛)27
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 تقسيم كار مطرح شد و سپس از جانب اقتصاددانان سياسي ممتاز قرن نوزدهم به ويژه جان استوارت ةدربار
توان فراهم كننده شرايطي براي انتشار انقالب صنعتي در بريتانيا و اياالت متحده  مي ميل شرح و بسط يافت

  .)Landes ،1969(دانست
اي مشكالت امروز جامعه  غرب ناشي از اين روح فردگرايي است و تبعات ناميمون چنين روحيه امروزسبك زندگي 
  .عي و اقتصادي مشاهده نمودتوان آن را در حوزه اجتما غرب است كه مي

درسي اقتصاد در اكثر هاي  داري كه تحت عنوان علم اقتصاد، مبناي كتاب سرمايه اقتصادنظريات 
ناشي از فرهنگ آنگوالساكسون است كه در غرب به راحتي پذيرفته  ،مهم دنيا و نيز كشور ماستهاي  دانشگاه

ماكس وبر توضيح داده شده است » يدار سرمايهاخالق پروتستان و روح «شده و مباني اخالقي آن نيز در كتاب 
پدر علم اقتصاد و به دنبال آن ساير اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك از جمله  به عنوانو آدام اسميت 

ثر از چنين فضاي فرهنگي و اخالقي به تبيين مباني اقتصاد ، با تأ...رشال، بنتهام و فريدمن وريكاردو، ما
اصول حركت اقتصادي و به تبع آن  ،يدار سرمايهاند كه نتايج آن امروز تحت عنوان اقتصاد  السيك پرداختهك

  .فكري و اخالقي غرب را تشكيل داده استهاي  سبك زندگي اجتماعي و بنيان
از جانب ماكس هوركهايمر و تئودور آدورنو از پيروان مكتب  1947در » صنعت فرهنگي«اصطالح 
به نظر آنان فرهنگ . اي رايج شد يوسانه كااليي شدن ذاتي در فرهنگ تودهأكيفرخواست م به عنوانفرانكفورت 

تفسير اقتصادي  ،به عقيده آن دو. شود مي داري دگرگون آوري و ايدئولوژي انحصارطلب سرمايه وسيله فنه ب
االيي شدن فرهنگ به از آن زمان به بعد مفاهيم مربوط به ك. فراگردهاي فرهنگي نشانه يك فاجعه بود

هاي متفاوت فرهنگ درون يك قلمرو فراگير  شدن بافتاري ةدهند متفاوتي توسعه يافت كه نشانهاي  شيوه
  .)Adorno & Horkheimer ،1947(استاقتصادي 

؛ گذارد ميفرهنگ بر كارايي اقتصادي تأثير  - 1: گذارد فرهنگ بر پيامدهاي اقتصادي گروه از سه راه تأثير مي
هاي انجام فراگردهاي اقتصادي توليد توسط اعضاي  هاي مشترك درون گروه كه راه يعني از طريق ترويج ارزش

گذارد؛ براي مثال با القاي اصول اخالقي مشتركي كه سبب  فرهنگ بر انصاف تأثير مي - 2. كنند گروه را تعيين مي
كنند كه اين دغدغه به وسيله  وكارهايي را تشويق ميشوند دغدغه ديگران را داشته باشيم و بنابراين ايجاد ساز مي
توان فرهنگ را تأثيرگذار بر اهداف اقتصادي و اجتماعي يا حتي تعيين كننده اهدافي  مي - 3. شود ها بيان مي آن

ها را تعقيب كند؛ مثالً تعقيب پاداش مادي به نفع اهداف  گيرد آن و اجتماعي دانست كه گروه تصميم مي اقتصادي
  )88، 2000تراسپي، (ادي براي تأثير بر آهنگ و مسير رشد اقتصادي غيرم
در » اخالق«انجامد و تفاوت در  مي »اخالق«بيني و اعتقادات و فرهنگ، به تفاوت در  تفاوت در جهان 

  .)73، 1389حداد عادل، (شود مي هويدا» سبك زندگي«ميان  تفاوت
پس از جنگ در تكاپوي تحقق بخشيدن به اهداف اقتصادي انقالب و دستيابي به توسعه اقتصادي  ايراناقتصاد  

افتاد و پيامدهاي  داري سرمايهالمللي پول و بانك جهاني در دام اقتصاد بازار و  هاي صندوق بين طبق راهنمايي
داري و فلسفه  يل نظام انگيزشي سرمايهبه تدريج به دل. فرهنگي اين نظام اقتصادي در جامعه ايراني بسيار شگرف بود
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فكري آدام اسميتي، سودمحوري و نفع شخصي، به جاي نفع جمعي فراگير شد و ساير آثار مخرب فرهنگي اين 
  :نظام همچون

 فردگرايي،  -1

 1كم اهميت شدن نهاد خانواده،  -2

 تقليد از سبك زندگي غربي، -3

 ه، كمرنگ شدن خصايص مهمي همچون ايثار و فداكاري در جامع -4

 عدم تحقق عدالت، -5

 عدم موفقيت در ريشه كني فقر و نابرابري، -6

 ن طرز فكري بر جامعه ايراني باشد،كه شايد مهمترين اثر مخرب چني 2افول اخالق در جامعه -7

و  پول المللي بيناما متاسفانه اهداف اقتصادي مشخص شده از سوي صندوق  ؛تدريج آشكار گشته ب 
حال پس از گذشتن سه دهه . يافته مبدل نگشت و ايران به يك كشور توسعهگاه محقق نشد  بانك جهاني هيچ

 هاي گذشته الزم به نظر از انقالب و عدم دستيابي به توسعه اقتصادي مطلوب، بازبيني در الگوهاي توسعه دهه
  . رسد مي

كشوري با جمعيت اكثريت شيعه، داراي اهداف و  به عنوانشرايط خاص جمهوري اسالمي ايران 
در  مقاومو  المللي بينهاي  گذار در منطقه خاورميانه، قرار داشتن در نوك پيكان دشمنيتأثيرمتعالي، هاي  مانآر

هاي استكبار كه خواهان الگو شدن براي جهان اسالم است، باعث شده تا روند  طلبي مقابل تهديدها و زياده
ايراني مطلوب نباشد و به دليل تداوم اقتصادي، اجتماعي و به تبع آن سبك زندگي فعلي حاكم بر جامعه 

دستيابي به الگوي جديدي از پيشرفت كه اهداف واالي انقالب  ،استكبار با جمهوري اسالميهاي  خصومت
اسالمي از جمله پيشرفت و عدالت و سبك زندگي اسالمي را فراهم نموده و در مقابل تهديدات خارجي 

 اسالمياين الگوي جديد بايد بر پايه الگوي  .رسد مي نظر ناپذير باشد الزم و ضروري به مستحكم و ضربه
به طور كلي به دليل ماترياليستي بودن بنيان فكري . ايراني پيشرفت و روبناي اقتصاد مقاومتي استوار باشد

؛ چرا كه پذير است اقتصادي و سياسي به سختي امكانهاي  غربي، اقتصاد مقاومتي تحت چنين نظامهاي  نظام
در حالي كه در اقتصاد مقاومتي هدف  ؛داند مي محورانه را منطقي و عقليهاي سود تنها فعاليتمحوري سود

  . تك تك افراد جامعه تنها حداكثر كردن سود و نفع شخصي نيست

                                                            
طبق اين . كنند نفره زندگي مي صورت مستقل و تكهاي ايراني به  درصد خانواده 1/7، حدود 1390اكنون بر اساس نتايج سرشماري سال  هم -1

شوند حدود دو درصد افزايش داشته  كنند و خانواده محسوب مي نتايج، نسبت به پنج سال گذشته، تعداد كساني كه به تنهايي زندگي مي
  . )، پايگاه مركز آمار ايران90سرشماري نفوس و مسكن سال (است

تعداد سي درصد از جوانان شش كالن شهر تهران، مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز و اهواز، زندگي  89سال  بر مبناي گزارش سازمان ملي جوانان در
كنند افزايش  هاي مجردي زندگي مي دهد درصد دختراني كه در خانه نشان مي 1391نيز آمار وزارت ورزش و جوانان هم در سال . مجردي دارند

ها زندگي  درصد جوان شهر تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، تبريز و اهواز، سي كرده است در شش كالن خانه اعالم همچنين همين وزارت. يافته است
  .مجردي دارند

و عدم تحقق عدالت  اشاره نمود كه افول اخالقيات در جامعه 1390توان به خطبه هاي نمازجمعه مقام معظم رهبري در بهمن  در اين مورد مي -  2
 .بر نظام دانستند انتقادات وارد به عنوانرا 
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داري و اجراي  هاي اقتصاد سرمايه هاي اقتصادي مبتني بر آموزه در تجربه اقتصاد ايران، عمده سياست
بوده  متفاوتهاي زماني مختلف،  هر چند شدت و ضعف آن در برهه ؛ري بوده استتعديل ساختاهاي  برنامه
هاي فكري در نظام انگيزشي جامعه اثرات نامطلوبي را بر جاي گذاشته و تغييرات سريع و  اين بنيان. است

  . آيد مي به شمار مخربي در سبك زندگي مردم ايجاد كرده است كه مانعي در تحقق اقتصاد مقاومتي
  

  مقاومتي موانع تحقق اقتصادداري؛  سرمايهليبراليسم و اقتصاد  -6
   اصالت فرد در ليبراليسم -)الف

و اي  بايست به صورت ذره مي انساني است كه رفتارهايش ،انسان اقتصادي مورد نظر ديدگاه نئوكالسيك
بنيان فلسفي  .ها يعني جداي از طبيعت و جداي از ساير انسان يك مورد بررسي و تحليل قرار گيرد؛اتميست

طور  همان ؛است كه در آن تجربه فرد به عنوان سنگ محك حقيقت استاي  از يكديگر، فلسفهها  جدايي انسان
يابد  مي »بايد«از » سته«و ها  قالب فلسفي خود را در جدايي واقعيات از ارزشكه جدايي انسان از طبيعت، 

  .)92:1386مومني،(
اولويت  ازهمه چيز با نگرش اقتصادي محض بوده است و به صراحت  ،در دوران تعديل ساختاري

 آمد و همه چيز منوط و موكول به افزايش توليد اعالم مي به ميانها  نداشتن توزيع عادالنه درآمدها و ثروت
 ،از ديدگاه اقتصاد سياسي ليبرال. دانستند نمي گشت و بحث از توزيع قبل از توليد را چيزي جز تقسيم فقر مي

 اسراف يا بدشانسي افراد مربوط ،طلبي راحت ،فقر جنبه فردي محض داشته و به عواملي از قبيل رياكاري
 مسألهي از آن آراء دالري است و أپل ساموئلسن معتقد است كه حق ر المللي بيندر عرصه اقتصادي . شود مي

پول و بانك جهاني بر اساس  المللي بيندر مجامعي مانند صندوق  المللي ينباقتصادي هاي  حق تصميم گيري
  .)34: 1386مومني، (قدرت اقتصادي و ميزان سهام اعضاء تعريف شده است 

همه در خدمت  ،..)خصوصي در برابر عمومي، فردي در برابر اجتماعي و (هنجارهاي فرهنگي جديد 
سازي فرهنگي شامل  آمريكايي. كند اقدام جمعي را تضعيف مياي هستند كه  خودخواهانههاي  القاي ارزش

فرهنگي به بهانه مدرنيزاسيون حمله به تعهدات جمعي به بهانه فرديت و نفي هاي  يورشي همه جانبه به سنت
  .)66 پتراس،(بر اشخاص استتأكيد با ها  دموكراسي از طريق كارزارهاي عظيم رسانه
بر تأكيد ، عالوه بر  ر سطح كشورهاي پيشرفته صنعتي به ويژه اروپايياين در حالي است كه حتي امروزه د

ديگري هستند كه بتواند آنها را نسبت به  جمعيهاي  و هويت ملي، در جستجوي تعريف هويتها  سنت
گذارد و  نمي در آمريكا، كشوري كه چند صد سال از پيدايش آن. واكسينه كندها  حمالت فرهنگي آمريكايي

د، نيز يكي از نده مي متفاوت تشكيلهاي  آن را مهاجران از كشورهاي مختلف و با هويت عمده ساكنان
ان با منافع ملي آمريكا و ايجاد هويت جمعي براي دفاع آموز دانشآشنايي  ،مهم در دوران تحصيلهاي  آموزش

دار و  ل، كهن و ريشهدر حالي كه ايران با داشتن هويت مستق. از منافع آمريكا در برابر تهديدات بيروني است
بايد بيش از اين در آموزش منافع ملي، هويت ملي، وحدت ملي و منافع  داشتن جمعيت اكثريت مسلمان،

  .)1391 دهي، سرخه(خصوص در دوران تحصيل كوشش نمايد هجمعي به شهروندان خود ب
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  انسان ضداجتماعي -)ب
هاي  فرويد در آخرين رساله. داشته است ترين كشمكش ميان فرد و جامعه را فرويد در قرن بيستم فصيح

 :كند مي فرهنگ، جامعه و فرد، روايت هابزي از نظريه سنتي قرارداد اجتماعي را بازگو ةعمومي خود دربار
 شوند مي با يكديگر متحدها  شود كه گروهي از انسان مي زندگي بشر به صورت اجتماعي فقط از هنگامي آغاز

اين . افراد همچنان متحد باقي بمانند همهآورند و در مقابل  مي راد به تنهايي پديدو قدرتي برتر از هر يك از اف
جوهر اين تغيير . جايگزيني قدرت متحد گروهي با قدرت آحاد انساني گامي تعيين كننده به سوي تمدن است

محدوديتي حال آن كه براي فرد چنين  ؛محدود كردن امكانات خشنودي خويش از سوي اجتماع است
  ).Freud ،59(اشناخته بودن

 معرضفرويد مانند هابز بر اين باور بود كه هر فردي عمالً دشمن تمدن است و جامعه متمدن همواره در 
 - يا به قول فرويد سركوب –كار براي نظم و اقتدار  استداللي محافظه ،بينانهاين ديد بد. پاشيدگي قرار دارد

جنبنده و ، طور طبيعي تنها، خوده بلكه آنها ب ؛ها ضعفشان نيست دليل ضداجتماعي بودن انسان. شود مي تلقي
اين ها  از ديد ليبرال. همنوايي و اتفاق نظر همواره مشكوكند .)61:1369 آربالستر،(جوياي منافع خويش هستند

ل كند و عامل تمايالت خودجوش و مستق مي داد يا سنت يا جماعت قلمدادرو قرار دنباله مفاهيم مردم را صرفاً
تنوع افكار و عقايد طبيعي است و اتفاق نظر و همنوايي صرفاً محصول نوعي فشار يا اعمال  .داند نمي خويش

، 1369 آربالستر،( آنتوني كروسلند حتي نسبت به انديشه مشاركت مردمي گسترده نيز بدگمان است. نفوذ است
68(.  

خودخواهانه  ،گيرند كه در اساس مي يي جانها زيرا افراد از تمنيات و خواهش ؛از يكديگرند جداها  انسان
و اين بدان معني است كه نه تنها دنياي انساني از  اند هر يك از آنها جوياي ارضاء خويش. اند و خودپرستانه

اي، ديگران را  ت، بلكه هر يك از اين افراد ذرهوشنودي خويش تشكيل شده اسذرات منفصل و خواهان خ
نانچه جداً بر سر راه ما قرار نگيرند خنثي هستند و در غير اين صورت ياور يا مانع كنند كه چ اشيايي تلقي مي

  .)68، 1369 آربالستر،(اند تحقق من و ارضاء اميال من
در اين ديدگاه كه بر پايه انسان ضد اجتماعي استوار است، اجتماع فاقد هويت مستقل است و توقع 

عي و ملي در شرايط سخت و بحراني مانند تحريم، جنگ اهداف جمتأمين مشاركت و همياري مردم براي 
هاي يك جامعه از هم دورتر  پيداست كه هر قدر مردم به عنوان مهمترين پايه. توقع مناسبي نخواهد بود ،...و

مشاركت در شرايط سخت سياسي و هاي  شده و فردگرايي تبليغ و تشويق شود، جامعه از درون خالي و انگيزه
هاي اصلي اقتصاد مقاومتي  مؤلّفهدر اين چارچوب مسائلي همانند مقاومت كه از . اهد شداقتصادي كمتر خو

است در عمل معنا و مفهومي نخواهد داشت و فردگرايي، فضايلي چون ايثار، از خودگذشتگي، كمك به 
  .)1391 دهي، سرخه(معنا خواهد نمود بي اقتصاد مقاومتي را الزم برايهاي  مؤلّفههمنوع و ساير 
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و موانع تحقق اقتصاد داري بر سبك زندگي ايرانيان  هاي اقتصاد سرمايه اثرات مخرب سياست -7
  مقاومتي 

داري بر سبك زندگي ايرانيان كه مانع مهمي در تحقق اقتصاد  ات مخرب اقتصاد سرمايهتأثيراز جمله 
  :كردتوان به موارد زير اشاره  ، ميروند به شمار مي مقاومتي

 گرايي مصرف - 1

 گرايي طلبي و تجمل رفاه  - 2

 هايي مانند ايثار و از خودگذشتگي رنگ شدن ارزش ضعف اخالقيات در جامعه و كم  - 3

 ه جاي خريد بر اساس نيازمدگرايي ب - 4

 عادت به استفاده از كاالهاي وارداتي غيرضروري و عدم توجه به توليد ملي، - 5

 سودمحوري - 6

 گرايي به جاي توجه به منافع جمعيفرد - 7

سودمحور مانند سفته كاذب و هاي  ار و تالش و كسب روزي حالل و افزايش فعاليتعدم توجه به ك - 8
 .بازي و داللي

ها و مفاهيم ناب اسالم است و مانع مهمي  و ضد ارزش  ضد توسعه ،حاكم بر جامعه امروزي فرهنگاين 
  .رود مي در تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار

 

  مقاومتي تحقق اهداف اقتصاد برايراهكارهاي اصالح سبك زندگي -8
رفت از موانع يادشده و حركت در جهت اصالح سبك زندگي به  بايد به دنبال راهكارهايي براي برون

  . نياز داريم و بلندمدت مدت كوتاهبراي تحقق اين مهم به راهكارهاي . سوي تحقق اقتصاد مقاومتي باشيم
  مدت راهكارهاي كوتاه) الف

سبك زندگي اسالمي هاي  ايد بر اين اصل استوار باشد كه از شيوع بيشتر آفتب مدت كوتاهراهكارهاي 
راهكارهاي . هايي كه تحت عنوان مانع در تحقق اقتصاد مقاومتي، بدان اشاره شد آفت ؛جلوگيري نمايد

استفاده از  ،ترين ابزار تحقق اين امر عمدتاً مبتني بر اصالح فرهنگي است و يكي از بهترين و سريع مدت كوتاه
  . استها  رسانه

در استكهلم برگزارشد،  1998فرهنگي توسعه كه در آوريل هاي  بين دولتي درباره سياست كنفرانسدر 
را به يكي » سياست فرهنگي«دولت حاضر بر سر آن توافق كردند، اين بود كه  150نخستين هدف سياستي كه 

همان طور كه كميسيون جهاني سازمان ملل درباره فرهنگ و . تبديل كنند» راهبرد توسعه«هاي كليدي  مؤلّفهاز 
پردازي مجدد توسعه برحسب مفاهيم انساني، فرهنگ را از حاشيه تفكر  نشان داده، مفهوم) 1995(توسعه

  .)1995 ،به نقل از اسكوبار ؛2000تراسپي، (آورد مي اقتصادي به مركز صحنه
. ي جامعه ايراني، تقليد از سبك زندگي غربي استسبك زندگي اسالمي و عيوب فرهنگهاي  يكي از آفت

انواع . اي در اين تهاجم گسترده فرهنگي داشته و دارند سهم عمده ،اي ماهوارههاي  خصوص شبكه هبها  رسانه
منابع تقليد در سبك  ،اي زبان ماهواره فارسيهاي  شبكه ويژه هخارجي بهاي  ها و سريال فيلم ،ها انيميشن
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. ن، تعامالت خانوادگي و زناشويي، مصرف و در يك كالم سبك زندگي ايرانيان هستندمعاشرت، دكوراسيو
پس براي شروع به كار اصالح فرهنگي بايد از ابزار رسانه در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و اصالح 

  . سبك زندگي و فرهنگ استفاده نمود
 .است» پروري اسوه«آن در فرهنگ ديني معادل  است كه واژه» سازي قهرمان« ،تقليد روي ديگر پديده

اما . هستنداي  شوند و گاه مدينه فاضله مي گاه در هيئت بشري هويدا ،گاه واقعي هستند و گاه خياليها  قهرمان
  . دنكن مي طور غريزي تقليده ها از ابتداي زندگي ب به هر حال تمام انسان

گذار تأثيرها  بر سبك و روش زندگي انسان -قعياي و چه وا چه ذهني و افسانه -ها  يا قهرمانها  اسوه
و  1رسول خدا اسوه ،زيرا از ديدگاه دين مبين اسالم ؛البته اين موضوع در ابتداي امر نگران كننده نيست. هستند

الگويي براي تمام مسلمانان است و با تمسك و تقليد از سيره آن بزرگوار كه نمونه انسان كامل و عقل كل 
شود في  مي بنابراين تقليد كه جزء غرايز انساني محسوب. ه سعادت دنيوي و اخروي را يافتتوان را مي است

بنابراين . نفسه مذموم نيست و حتي بايد در مورد مسائل مربوط به فروع دين از يك مرجع ديني تقليد نمود
يي هستند كه از آنها ها مهم الگوها يا اسوه مسألهاما  ؛تقليد در زندگي انسان جزء الينفك تربيت ديني است

    .شود مي تقليد
تماس و تبادل  تر شدن روزافزون عرصهگيرد كه با فراخكننده به خود مي آن گاه وجهي نگران مسأله 

ها، كه  گري و جذابيت هنري نهفته در آنجلوه هاي جهاني، به واسطه فرهنگي از رهگذر گسترش رسانه
ها و  با ارزش ي نامتناسب و گاه متضادها اسوه، گيرند دمت ميشناسي انسان را به خ خصلت فطري زيبايي

هاي رشد قلمروي معنوي  بايد زمينهبنابراين . وارد زندگي روزمره شوداسالمي و فرهنگ ايراني بيني  جهان
ها و هنجارهاي آن دنيايي يا عالم نيك و بد فراهم كرد تا انرژي نيروهاي  فرهنگ را با گسترش عالم ارزش

  .ر جهت هويت و فرهنگ راستين به كار افتد و حقيقت و عشق به آن در جان او نمود يابدفطري د
 ،اسالمي  -ها براي حركت در اين مسير و براي رسيدن به سبك زندگي ايراني يكي از بهترين راه 

مخاطب هاي مختلف و متناسب با سطوح و انواع مختلف سازي بايد در ساحتاين قهرمان. سازي است قهرمان
مردم تا نخبگان جامعه صورت گيرد؛ چرا كه بر خالف آنچه  از كودك و خردسال تا پير و كهنسال، از عامه

شود كه نگرش بر رفتار مؤثر است و لذا براي تغيير سبك زندگي بايد نگرش افراد به مي تأكيدبدان  غالباً
 تأثيررسد كه رفتار نيز نه تنها از به نظر مي ،مقوالت مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي را تغيير داد

كند و به صورت تدريجي و بر نگرش برخوردار است، بلكه گاه خود را بر نگرش تحميل مي سزايي هب
كسي كه خود را شبيه گروهي : فرمايندآن گونه كه امير مؤمنين مي. سازدنامحسوس نگرش فرد را متحول مي

: 1390جوادي آملي، (اندك هستند كساني كه چنين كنند و به آنان نپيوندند شود و ها ملحق مي كند، به آن
318.(  

اي  تلويزيون به عنوان رسانهسازي دارند و  نقش بسيار مهمي در الگوسازي و فرهنگها  رسانه، مياندر اين  
در . داده استاي از تغييرات را به خود اختصاص  مؤثر كه امروزه حضوري پررنگ در خانواده دارد، سهم عمده

                                                            
  .)21آيه  ،احزاب( لقد كان لكم في رسول اهللا اسوة حسنة  -1
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هاي تلويزيوني به  ها و سريال فيلم .چندان شده استرقيب بودن تلويزيون، اين سهم دو ايران، به دليل بي جامعه
تلويحي در متن خود، اثرات آموزشي و الگويي بيشتري نسبت به ساير هاي  مستقيم و پيامدليل آموزش غير

  .ابزار دارند
زيرا  ؛گذارده است تأثيرزيون بر الگوهاي زندگي روزانه به شدت يتلوظهور «: گويد مي گيدنز در اين زمينه
  .)1373:475گيدنز، (» كنند مي زيوني معيني تنظيميتلوهاي  ديگر را پيرامون برنامههاي  بسياري از مردم فعاليت

ير پذ امكان مدت كوتاههر چند تغيير سبك زندگي كه در سه دهه گذشته در جامعه ايراني ايجاد شده، در 
  :از جمله ؛توان اقداماتي در اين زمينه انجام داد مي نيست اما

 ديني و معنوي مردم با تبيين صحيح مفاهيم دين مبين اسالم، هاي تقويت روحيات و گرايش -1

 اجتماعي، هاي  سني و موقعيتهاي  و قهرمانان ديني و ملموس براي مردم در تمام گروهها  ارائه اسوه -2

  ديني،هاي  يني به زندگي امروزي از طريق بيان سيره اسوههاي د ملموس نمودن اسوه -3

سست زندگي پر زرق و برق غربي، از جمله هاي  و افراد جامعه با بنيانها  آشنا نمودن خانواده -4
 هاي اقتصادي مداوم و غيره، فروپاشي بنيان خانواده، بحران

 تلويزيون، هاي  ها و برنامه ريزي و كنترل دقيق فيلم برنامه -5

 ، ها مند نمودن مصرف كاالي داخلي و جلوگيري از تبليغ كاالهاي خارجي در رسانهارزش -6

اي در جامعه با انذار به مردم و نشان دادن  ي ماهوارهها شبكهافزون جلوگيري از رسوخ روز -7
 اند، پذيري نادرست به قهقرا رفتههايي از جامعه كه با الگو نمونه

هاي  خانه زيوني و جلوگيري از استفاده كاالهاي لوكس، يتلوهاي  ها و سريال توجه دقيق به فيلم -8
 ها، ها و سريال قيمت در فيلم گرانهاي  اشرافي، مبلمان

هايي با موضوعات اهميت منافع ملي، منافع جمعي و مذمت  ها و انيميشن ها و سريال ساخت فيلم -9
 فردگرايي و سودمحوري، 

ل و نشان دادن مصاديق مال حرام در تالش براي ترويج فرهنگ كار و تالش و كسب روزي حال -10
 .كسب و كار و زندگي

سازي فضاي جامعه براي پذيرش  مدت و ضرب العجلي براي آماده اين راهكارها به عنوان راهكارهاي كوتاه
   .الگو و سبك زندگي اسالمي و تحقق اقتصاد مقاومتي است

  
  راهكارهاي بلندمدت) ب

پيداست كه تغيير سبك و الگوهاي زندگي كه در جامعه نهادينه شده و اغلب طوري طراحي گرديده است 
تنها  مدت كوتاه به عنوانكه خوشايند افراد جامعه باشد، به اين راحتي ممكن نيست و راهكارهاي اشاره شده 

فكري سبك هاي  ه شد بنيانكه اشار طور هماناما  ؛سازي براي تغيير روش فكري جامعه استبه عنوان بستر
ي استوار است و فلسفه وجودي ليبراليسم نه يك شبه بلكه دار سرمايهزندگي غربي بر پايه ليبراليسم و اقتصاد 

  . فكري فيلسوفان اقتصاد سياسي غرب استهاي  حاصل چند قرن تالش
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در غرب با انگيزه مبارزه با جهل و خرافه پرسـتي و اسـتبداد بـراي سـاختن يـك       1روشنگريعصر 
، ماننـد تومـاس هـابز    18و  17هـاي   وظيفه فيلسوفان پروتستان اقتصـاد سياسـي قـرن   . زندگي بهتر بود

، عمق بخشيدن به عقايد اقتصاد )1776- 1711(و ديويد هيوم ) 1704- 1632(جان الك ) 1979- 1888(
را به عنوان خردگرايي مشروع و به عنـوان اخـالق   ) خودخواهي(ز نفع شخصي عقاليي هاب. سياسي بود
  )Richard peet&Elaine Hartwick) ،2009، 6كرد داري جديد محسوب مي نظام سرمايه

بيشترين منفعت نفع شخصي، . دانست موجودي داراي اميال مصرفي مي به عنوانديويد هيوم انسان را 
فيلسوفان روشنفكر از . لذا نفع شخصي و خودخواهي مهمترين بخش حفظ اجتماع است .اجتماع است حفظ

پوستان  داران اوليه و براي حقوق و آزادي آنها نه حقوق كارگران و نه دهقانان و نه زنان و سياه طرف سرمايه
  ).36همان، (كردند مي فكر

گرفته  آنگوالساكسونقتصادي كه از فرهنگ ي و ليبراليسم ادار سرمايهبنابراين فلسفه و مبناي فكري نظام 
شده و توسط انديشمندان اقتصاد سياسي طي چند قرن تكميل و تبديل به علم امروز اقتصاد شده است هرچند 

ولي تدوين يك الگوي اسالمي براي  ،مبنا و زيربناهاي متضاد با انديشه اسالم و سبك زندگي اسالمي دارد
ها و اصول فكري و  تدوين و تبيين بنيان شناسي الگو و  نيازمند روش ،اومتيزيست مسلماني و تحقق اقتصاد مق

  .فلسفي آن، توسط دانشمندان و متفكران مسلمان است
پسند  اي از فرهنگ عامه گرايانه كار را مشكل ساخته و شكل استاندارد شده ماديهاي  ارزش سازي جهاني

خويشتني و  بي براي تمايز فرهنگ بومي است و شايد به اي اي را انتقال داده است، كه تهديد بالقوه توده
لذا يك هدف به طور فزاينده مهم در زمينه توسعه، عبارت است از آفرينش و . آشفتگي اجتماعي بينجامد

خاص به طراحي حساب شده هاي  و پروژهها  اكنون بايد در تدوين برنامه. فرهنگي بوميهاي  پرورش ارزش
متقابل هاي  بر كنشتأكيد با استفاده از مهارت و دانش بومي و   و نهادهاي بومي،ها  يي در سنتها چنين دخالت

  .)24 ،2000 تراسپي،(هنگي درون و ميان جوامع توجه شودفر
اجتماعي و سياسي عقب  واضح است كه ما چندين قرن از الگوسازي اسالمي در ابعاد مختلف اقتصادي، 

 برايماندگي قابل جبران است و بايد با توجه به اهميت اين موضوع بر سرنوشت جامعه،  اما اين عقب ؛هستيم
توان به موارد  در اين زمينه مي .راهكارهاي ممكن ارائه و مورد بررسي قرار گيرد ،سرعت بخشيدن به اين مهم

  :زير اشاره كرد
و تدوين تمدن بزرگ بسيج تمام جامعه علمي اعم از متفكران دانشگاهي و حوزوي براي طراحي  -1

 اسالمي،

 پردازي در حوزه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، نظريه -2

 شناسي صحيح الگو، روش -3

 كوشش براي تدوين الگوهاي اقتصاد كالن اسالمي، -4

                                                            
1- enlightenment 
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علمي براي استفاده هاي  فكري در محيطهاي  انديشي ها و جزم ها، خودبيني به حداقل رساندن تنش -5
 وسيله ايجاد تفاهم نخبگاني، هي در جامعه بفكرهاي  حداكثري از تمام ظرفيت

 بندي مشكالت، سرعت بخشيدن به انجام امور و اولويت -6

 علوم انساني بر اساس مباني اسالمي، هاي  بازبيني متون دروس رشته -7

استفاده از تمامي ظرفيت نخبگاني جامعه و كنار گذاردن ترجيح منافع حزبي، گروهي و سياسي به  -8
 .االي انقالب، كه مانع مهمي در تقريب آراء جامعه نخبگاني استمنافع ملي و اهداف و

هاي  و هدايت دانشجويان مستعد، توانمند و با انگيزه به رشتهها  هاستعداديابي در مدارس و دانشگا -9
فكري موجود در تدوين علوم انساني اسالمي و پاسخگويي به هزاران  براي تأمين خألعلوم انساني 

 .بر زمين مانده سؤال
  .علمي و افزايش روحيه كار تيمي و جمعيهاي  روي و فردگرايي در تحقيقات و پژوهش كاهش تك -10

  
  گيري نتيجه - 9

يكي از الزامات اقتصاد ايران نيازمند شرايطي است كه با توجه به سبك  به عنوانتحقق اقتصاد مقاومتي 
چرا كه اقتصاد ايران  ؛پذير نخواهد بود زندگي و فرهنگ كنوني حاكم بر جامعه ايراني تحقق آن به راحتي امكان

علمي و هاي  علم اقتصاد حاكم بر محيط به عنواني و ليبراليسم دار سرمايهپس از جنگ در دام اقتصاد 
فكري حاكم بر نظام  هاي بنياندانشگاهي دنيا افتاد و بدون توجه به الزامات فرهنگي و نظام انگيزشي و 

الملل و بانك جهاني را اجرا نمود كه حاصل آن ايجاد  هاي صندوق پولي بين يياهنمار ،داري و ليبراليسم سرمايه
فكري آن آثار مخربي در هاي  اين سبك جديد زندگي و فرهنگ حاكم بر بنيان. سبك جديدي از زندگي بود

، توان به سودمحوري، فردگرايي، افول اخالقيات مي در حيطه اقتصادي. حيطه اقتصادي و اجتماعي داشته است
بازي و داللي و كسب و كارهاي غيرمولد و يا حرام اشاره نمود  يي، عدم تحقق عدالت و رواج سفتهگرا مصرف

در تعامالت  توان به مدگرايي، سست شدن نهاد خانواده، رواج سبك زندگي غربي مي و در حيطه اجتماعي
سبك زندگي هاي  اين آفت. محوري و عدم توجه به منافع ملي و جمعي اشاره كردفردي و اجتماعي، فرد

براي حل اين معضالت . يك ضرورت هستند به عنواندر جهت تحقق اقتصاد مقاومتي  ياسالمي ايراني مانع
اهتمام به اصالح فرهنگي از طريق  مدت كوتاهدر . توان مطرح نمود مي و بلندمدتي مدت كوتاهراهكارهاي 

مثالً از طريق . اي اقتصاد مقاومتي حائز اهميت باشدسازي برتواند در بستر صوص تلويزيون ميخ هبها  رسانه
 بسترهايفراهم نمودن  براي مدت كوتاهتوان در  ها مي ها و برنامه ها، سريال پروري در فيلم سازي و اسوه قهرمان

ناگزير  ،تحقق اقتصاد مقاومتي و اصالح سبك زندگي برايدر بلندمدت . الزم براي اقتصاد مقاومتي تالش نمود
فكري و نظام ارزشي دين مبين هاي  از طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت هستيم كه اين الگو مبتني بر بنيان

  .اسالم و فرهنگ ايراني است
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  و مĤخذ منابع

 . ها و مفهوم فرهنگ تعريف، )1386(داريوش  ،آشوري   -1

  .، اسراءالحياه مفاتيح، )1390(عبداهللا  ،جوادي آملي -2
 .گام نو: تهراننظر،  آريا پاك ، ترجمههاي فرهنگ عامه اي بر نظريه مقدمه، )1380(استريناتي، دومينيك  -3
 .، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، چاپ اولظهور و سقوط امپرياليسم غرب، )1369(آنتوني ،آربالستر -4
، رساله دكتري »هاي بنيادين سازش يافتگي در آزادگان ايراني بررسي مؤلّفه« ،)1378( بهرامي احسان -5

 .شناسي دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني روان
، گزارش سازمان ملي جوانان مركز آمار ايران 1390تحليل روزنامه خراسان از نتايج سرشماري سال  -6

 .1391 و آمار وزارت ورزش و جوانان در سال 1389در سال 

  .كاظم فرهادي، نشر ني، چاپ پنجم ة، ترجماقتصاد و فرهنگ، )1391(ديويد  ،تراسپي -7
ماهنامه  ،20، ترجمه مجيد رضايي، شماره امپرياليسم فرهنگي در آستانه پايان قرن بيستمجيمز پتراس،  -8

  .نگاه نو
 .پيام امروزنشر ، شناسي، گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن فرهنگ، )1378(چنگيز پهلوان  -9

 .هاي راهبردي مجموعه مقاالت اولين نشست انديشه ،)1389( حداد عادل غالمعلي -10

، »هاي اجتماعي پژوهشبررسي تعريف عملياتي دينداري در «، )1380. (م توكلي،و  ح.س زاده، سراج -11
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