
  

 

                  نشریه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

  21-26 :، صفحه93 زمستان، چهارماول، شماره  دوره
  

  
 

  اسالمی فرهنگ به عنایت با ها خانواده در مواد بازیافت الگوي بررسی
  
  

   2/4/94 :پذیرش مقاله          4/2/94 :دریافت مقاله
  چکیده

 مفاهیم برخی بازشناسی نیازمند "مقاومتی اقتصاد" عنوان تحت خود اقتصادي جدید سیاست خصوص رد کشور موفقیت :سابقه و هدف
 زندگی از اي شیوه چنین از استفاده در مهمی نقش خانواده است بدیهی. است بازیافت و جویی صرفه انداز، پس مانند زندگی سبک و اسالمی

 الگوي مقاومتی، اقتصاد هاي سیاست و اسالمی هاي آموزه با آن انطباق و خانگی هاي اندپسم بازیافت موضوع اهمیت به توجه با. کند می ایفا
  .گرفت قرار بررسی مورد شهري هاي خانوار از تعدادي رفتاري

 از ها نمونه. آمد در اجرا به مازندران استان در کوچکی شهر خانوار 330 میان 1392 سال در مقطعی صورت هب مطالعه این :مواد و روش ها
 با و آوري جمع پژوهش اهداف با متناسب ساخته محقق فرمی از استفاده با ها داده. شدند انتخاب اي خوشه صورت  هب و شهر محله 33

 در P>05/0 ،نتایج داري معنی سطح. گرفتند قرار پردازش مورد کاي مجذور آماري آزمون همچنین و توصیفی آمار هاي شاخص از استفاده
  .شد گرفته نظر
 هیچگونه آنان از% 40 حدود اما بوده آشنا مقاومتی اقتصاد مصادیق با ها نمونه از مورد 66 که داد نشان حاصل هاي یافته :فته هایا

  .کردند نمی بازیافت منزل در را پسماندي
 برخی به اسالمی زندگی سبک تعمیم به قادر ها خانواده از اي مالحظه قابل سهم که گرفت نتیجه توان می نهایت در :نتیجه گیري

 .اند نبوده خانگی پسماندهاي بازیافت مانند بهداشتی و اقتصادي رفتارهاي با مرتبط موضوعات

  خانگی پسماندهاي بازیافت، اسالمی، هاي آموزه مقاومتی، اقتصاد اسالمی، فرهنگ :واژگان کلیدي
 

  مقدمه
 رفتارهاي از اي مجموعه معناي به را مقاومتی اقتصاد چنانچه

 افراد مصرفی رفتارهاي را آن از بخشی مسلماً بگیریم نظر در صادياقت
 افراد زندگی سبک دهنده نشان که رفتارهایی ؛داد خواهد تشکیل جامعه
 از خاصی سبک بر مبتنی اقتصادي و رفتاري الگوي هر به عمل. است

 هاي آموزه بر مبتنی بخواهیم مسلمان عنوان به ما اگر. است زندگی
 را خود مصرف باید باشیم داشته را خودمان خاص زندگی سبک اسالمی،

 به گرایش و انبوه مصرف مسلماً. کنیم تنظیم اسالمی دستورات با مطابق
 و غربی زندگی سبک در که( منشی اشراف الگوي به عمل و اسراف سمت

 عنوان به رویکردي چنین و نبوده پذیرش مورد) دارد جریان مریکاییآ
 که داشت توجه باید اساس، این بر. شود می یتلق نادرست زندگی سبک
 اسالمی اقتصاد پایه بر که مقاومتی اقتصاد و اسالمی هاي آموزه با مطابق

 سبک این که کنیم پیروي خاصی مصرفی سبک از بایست می است
 داشت خواهد اسالمی زندگی سبک تحقق در مهمی بسیار نقش مصرفی

 مواجه هنگام ایران، همچون ديبلن تاریخی پیشینه با اي جامعه در ).1(
 اقتصاد فرهنگ تحقق بر مبتنی رفتارهایی باید اقتصادي فشارهاي با شدن

 و جویی صرفه آن پی در و مصرف الگوي اصالح جمله از مقاومتی
 فرهنگ در ریشه رفتارها نوع این که چرا شود نمایان اسراف از ممنوعیت

 دیگر مصرف، الگوي حاصال باب در. دارد سرزمین این ارزشی و مذهبی
   زیستی واقعی نیازهاي رفع براي ساده اقتصادي ي پدیده یک مصرف

  
 اجتماعی پایگاه و ها ارزش و هویت دادن نشان براي معیاري بلکه نیست
 که دارد اهمیتی و ارزش چنان جدید دنیاي در مصرف. است گردیده افراد
 و آرزوها ا،ه ایده دینی، و فرهنگی هاي ارزش اجتماعی، اعمال همه

 در). 2( یابند می جهت و شوند می تعریف آن با رابطه در ها هویت
 با رابطه در سودمندي بسیار نکات رضوي، هاي آموزه و دینی هاي توصیه

 در. است شده بیان مصرف الگوي اصالح و مقاومتی اقتصاد مصادیق
 و مناسب وري بهره گرو در مصرف، صحیح الگوي به دستیابی حقیقت

 باشد باالتر و بهتر ،استفاده این میزان چه هر. است جامعه منابع از هبهین
 نیز اقتصادي نظر از و شد خواهد تر سامان به و درست ،مصرف مدیریت
 الگوي )ع( رضا امام سخنان به توجه با ).3( بود خواهد تر صرفه به مقرون
 ناتامکا و منابع از معقول برداري بهره کردن نهادینه معناي به مصرف
 عوامل تأثیر تحت که است اي پدیده نیز مصرف الگوي). 4( است موجود

 و قوانین حتی و تجاري تکنولوژیکی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، مختلف
 آمده وجود به تحوالت و شرایط به بسته رو این از. گیرد می شکل مقررات

 راه دو اما). 5( کند می تغییر نیز مصرف الگوي عوامل، این از یک هر در
 مقاومتی، اقتصاد تحقق و مصرف الگوي اصالح جهت اساسی و همیشگی

 سخنان که باشد می اسراف از پرهیز و روي میانه و اعتدال اصول رعایت
 با سرگرانی اسراف،). 6( است موضوع این کننده تصدیق نیز) ع( رضا امام

 ان،ن اي لقمه حتی آوردن دست به در که آن. اوست هاي نعمت و خداوند

  1قالريآ زهرا

  *PhD(2( تیرگر آرام

  
 علوم دانشگاه یی،دانشجو تحقیقات کمیته .1

  ، بابل، ایرانبابل پزشکی
 سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز. 2

، بابل پزشکی علوم دانشگاهپژوهشکده سالمت، 
  بابل، ایران

  
 تحقیقات مرکز، تیرگر آرام :نویسنده مسئول*

پژوهشکده  سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل
  ایران ، بابل،بابل پزشکی علوم دانشگاهسالمت، 
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 مؤثر را دیگر پنهان و پیدا عامل ها ده »فلک و خورشید مه و باد و ابر«
 بسیار اسراف مسئله مورد در) ع( رضا امام. کند نمی اسراف هرگز داند می

 و اعتدال اساسی اصل که شدند می متذکر مردم به همیشه و بودند حساس
 خداوند هاي تنعم از بتوانند همگی تا کنند رعایت زندگی در را روي میانه

 امام که هنگامی است آمده روایتی در همچنین. نمایند استفاده متعال
: فرمودند می کنند می رها خورده نیم را ها میوه ،غالمان گردید می متوجه

 مقدار هستند، نیازمند و گرسنه مردمی ندارید، نیاز شما اگر اهللا، سبحان«
 را معانی از وسیعی ي دایره فاسرا ي واژه). 4( »بدهید محرومان به را اضافه

 شامل را عظیم منابع دادن هدر تا غذا اضافی ریختن دور از که دارد
 علماي که است شده مذمت اسالم در قدري به اسراف موضوع. شود می

 اسراف کند سعی نیز مباح امور در مؤمن است سزاوار کنند می تأکید اخالق
 با رابطه در). 6( خوردن دن،ز حرف بیداري، خواب، در اسراف مانند نکند،

 این از برخی. است شده بیان فراونی قرآنی آیات ،تبذیر و اسراف نکوهش
 کاران اسراف همانا و» النّار اصحاب هم المسرفین ان و« :از عبارتند آیات

 چرا نکنید اسراف »المسرفین عیب ال تسرفو ال و«). 7( اند آتش همراهان
  ). 8( دارد نمی ستدو را کنندگان اسراف خداوند که

 نامشروع و نامتعادل حد دو تبذیر و اسراف) ع( رضا امام دیدگاه از
 امور در تأثیرگذار و مهم بسیار امري را قناعت ایشان ).9( هستند مصرف

 راحتی و داري خویشتن باعث قناعت«: فرمودند چنانکه دانستند می اقتصادي
 حدیث در ).9( »شود یم پرستان دنیا برابر در بندگی از شدن آسوده و

 خود نفس آدمی شود می موجب قناعت«: است آمده) ع( رضا امام از دیگري
 زندگی در اضافه هاي هزینه و برسد اقتدار و سروري به و کند حفظ را

 ،اموال سازي تباه در حتی را اسراف) ع( رضا امام ).10( »یابد کاهش
 دشمن را اموال سازي تباه خداوند،«: فرمایند می و دانسته ناپسند اي پدیده

  ).11( »دارد می
 از که آید پدید متفاوتی هاي علت به است ممکن تضییع، و تباهی

 و اطالعی بی اندازه، از بیش مصرف و کاري اسراف: از عبارتند آنها جمله
 در انگاري سهل و کوتاهی مالی، هاي مدیریت در مهارت و تخصص نبود

 تباه زندگی سرمایه تا شوند می موجب که آنها مانند و اموال کارگیري  به
 انسان معنوي حرکت و سیر حتی و گردد دستی تهی و فقر موجب و شود
 امور در اگر ،)ع( رضا امام سخنان این به توجه با. شود تزلزل دستخوش نیز

 نگیرد، انجام اي شده حساب و درست ریزي برنامه مالی مسائل و اقتصادي
 نرود کار به الزم دقت نیز ستدها و داد در اگر و بود خواهد مال تضییع
 ساختن تباه و دادن هدر) ع( رضا امام رو، این از. شد خواهد تباه اموال
 شمارند می کبیره گناهان از را اسراف و دانسته اسراف از مصداقی را اموال

 دادن هدر و اسراف با اقتصادي، رونق و شکوفایی هرگز بنابراین ).9(
 رشد به کار، اسراف ملت و شخص هرگز و نیست پذیر انامک اموال بیهوده

 آنکه آید، می شمار به نیز کار آفت اسراف، رو این از. رسید نخواهد اقتصادي
 ندارد، ته که صندوقی در که است آن مانند اسراف، هم و کند می کار هم
 پیشرفتی و شد نخواهد اندوخته برایش ثروتی است بدیهی و ریزد می پول

 شمار به نیز دستی تهی و فقر اصلی عامل اسراف، واقع در. ردک نخواهد
 و شخص اقتصادي فقر در اسراف نقش مورد در) ع( صادق امام. رود می

 »شود می نیازي بی موجب روي میانه و فقر باعث اسراف«: فرمایند می جامعه

 و اعتدال اسراف، با مقابله راه موجود، روایات و آیات طبق بر ).12(
 همه در که رود می شمار به اخالقی مهم هاي فضیلت از که است وير میانه
 نقش بیان در) ع( باقر امام. است شده توصیه بدان مصرف در ویژه به کارها

 فرزندش به اقتصاد شکوفایی و غنا و اقتصادي رشد در روي میانه و اقتصاد
 دو طوس خیر کار انجام به کنم می سفارش را تو« :فرمودند) ع( صادق امام
 واقصد«: فرماید می کریم قرآن در خداوند ).9( »کند محو را دو آن تا بد کار
 از دیگر اي آیه در همچنین ).13( »!باش رو میانه رفتارت در مشیک؛ فی

 و قواما ذلک بین وکان یقتروا ولم یسرفوا لم انفقوا إذا والذین«: آمده قرآن،
 بلکه کنند، نمی خست و دورزن نمی اسراف کنند، می انفاق چون که آنان
  ).14( »گزینند می بر را میانه و اعتدال راه دو، این میان

 که اقتصادي سالم زندگی و اقتصاد بهترین) ع( علی مومنان امیر
 و کنند می تعریف قناعت بر مبتنی اقتصاد کند، می تأمین را انسان آسایش

 حضرت آن. )12( »است قناعت با زندگی زندگی، ترین خوش«: فرمایند می
 بسنده کفایت، مقدار به هرکس«: فرمایند می قناعت واقعی معناي تبیین در

 گشایش زمینه خویش براي و یابد می زندگی در نظمی و آسایش کند،
 اسالم گرامی پیامبر ).9( »گیرد می منزل رفاه و آسودگی در و کند می فراهم

 سالم و كپا زندگی و طیب حیات به دستیابی) ص( مصطفی محمد حضرت
 همان که داند می مؤمنی هر صالح عمل بر متوقف را آخرت و دنیا در

 در که کسی هم) ع( هشتم امام دیدگاه از ).9( است رضایت و قناعت
 ورزد، می خست مصرف، در و گیرد می سخت خود خانواده و خود به مصرف،

. ندک می روي زیاده و کرده اسراف که آن هم و است بیرون مستقیم جاده از
 کنند می توصیه روي میانه به و شمارند می ناپسند را شیوه دو هر ایشان

)11.(  
 اقتصادي - مدیریتی راهکارهاي از یکی شد بیان تاکنون آنچه بنابر

 و تبذیر، و اسراف از جلوگیري مصرف، الگوي اصالح تحقق راستاي در
 جهت هسازند و مفید راهکارهاي از یکی. است روي میانه و اعتدال رعایت

 بازیافت فرآیند روي، میانه و اعتدال رعایت و تبذیر، و اسراف از جلوگیري
 اقتصاد و مصرف الگوي اصالح تحقق به منجر نهایت در که باشد می

 هاي ویژگی از برخورداري ضمن پسماندها، بازیافت. شود می نیز مقاومتی
 ها، انانس سالمتی تامین و زیست محیط حفظ مانند شده شناخته و متعدد

 احیا به کمک و اقتصادي سود تأمین طریق از) 15( دفع هاي هزینه کاهش
 کشور کنونی شرایط به اینگونه و شود می تبذیر و اسراف از مانع ملی، منابع

 مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق جهت در حرکت همانا که دیگري جنبه از
  . نماید می شایانی کمک است،

 بازیافت فرآیند اهمیت بر توان می نیز )ع( رضا امام سخنان بررسی با
 آن حتی چیزها، کوچکترین در را اسراف) ع( رضا امام. نمود تأکید پسماندها

 و دارند نمی روا کند می جلوه ریختنی دور و ارزش بی مردم نظر در که چیزي
 ایشان چنانکه کند می تأکید آن به مجدد، ي استفاده امکان صورت در

 نادرست و فاسد کارهاي جمله از خرما ي هسته داختنان دور«: فرمایند می
 و ارزش بی چیز هر از توان می) ع( رضا امام سخن این به توجه با. »است
 که چرا کرد تبدیل ثروت به را آن و نمود بهینه استفاده ریختنی دور

 بنابراین). 6( پروراند خرمایی نخل آن از و کاشت توان می را خرما ي هسته
 مصرف مصادیق از یکی بازیافت فرآیند که نمود استنباط گونهاین توان می
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 بر عالوه توان می بازیافت طریق از. است رضوي مکتب نگاه از صحیح
 جلوگیري نیز تبذیر و اسراف از ها، انرژي انواع در مالحظه قابل جویی صرفه
 شده ذکر موارد این ي همه که گرفت پیش در را روي میانه و اعتدال و نمود

 اقتصاد فرهنگ تحقق و مصرف صحیح الگوي به رسیدن اشتراك جهو
 دفع وضعیت و موجود آمارهاي ،بازیافت فرآیند با رابطه در. هستند مقاومتی

 بازیافت، امر به ما کشور در تاکنون که دهد می نشان ایران در پسماندها
 است بوده توجه مورد زمین در زباله دفن بیشتر، و است شده کمتري توجه

 هدر به ملی سرمایه و ها انرژي از مختلفی انواع صورت این در که) 16(
 در شیشه و پالستیک مقوا، و کاغذ جمله از زباله افزون روز تولید .رود می

 توجه عدم صورت در زیست محیط به آنها اصولی غیر دفع و ها زباله میان
 رفت هدر و محیطی زیست هاي آسیب بر عالوه بازیافت، مقوله به

. شد خواهد بیگانه کشورهاي به وابستگی افزایش موجب ملی، هاي سرمایه
 از عمدتاً که هستند موادي جمله از آن مرغوب انواع ویژه هب کاغذ

 محدود حد در تنها کشور در آنها تهیه امکان و شده وارد بیگانه کشورهاي
 افتبازی قابل آن درصد 80 تقریباً مصرفی مقواي و کاغذ کل از. دارد وجود

  ). 17( است مجدد استفاده قابل مرتبه هفت تا کارشناسان عقیده به و
 سال 1000 تا شوند می انداخته دور امروزه که اي شیشه هاي يبطر

 مقدار باید شیشه تولید براي. مانند می باقی خاك دل در زاید مواد صورت به
 رفص مستلزم نیز کار این که نمود استخراج زمین از ماسه و شن زیادي
 مواد ).16( نمود بازیافت توان می را شیشه. است انرژي و آب زیادي مقدار

 نفت از که دهند می تشکیل را شهري هاي زباله عمده بخش نیز پالستیکی
 عنصر سازي آزاد طریق از قادرند نامناسب دفع صورت در و شده تهیه خام
 اما. باشند داشته دنبال هب را فراوانی محیطی زیست خطرات طبیعت، در کلر

 از جلوگیري بر عالوه توان می مواد نوع این بازیافت و مبدأ از تفکیک با
 نماید ایجاد نیز اي مالحظه قابل اقتصادي سرمایه بهداشتی، مشکالت

 جمله از خشک زاید مواد بازیافت خصوص به پسماندها بازیافت ).18(
 شده، شناخته يها ویژگی انواع بر عالوه تواند می پالستیک و شیشه کاغذ،

 و ها وابستگی از کاستن ملی، سرمایه حفظ به کشور کنونی شرایط در
 در. نماید کمک مقاومتی اقتصاد اهداف و مناسب مصرف الگوي تحقق

 در اقدامی عنوان  هب خانگی هاي زباله بازیافت موضوع حاضر پژوهش
 و ها آموزه تحقق و مقاومتی اقتصاد اهداف مصرف، الگوي اصالح راستاي
  .است گرفته قرار بررسی مورد اسالمی فرهنگ

  
  ها مواد و روش

 میان در ،1392 سال تابستان در و مقطعی صورته ب تحقیق این
 مازندران استان در واقع ساحلی مناطق کوچک شهرهاي از یکی خانوارهاي

 همسو اقدامی عنوانه ب خانگی هاي زباله بازیافت پتانسیل بررسی هدف با
 بر ابتدا .آمد در اجرا به مقاومتی اقتصاد اهداف و مصرف يالگو اصالح با

 عنوان به خانوارها کل از% 5 تقریباً ،)خانوار 6200( شهر جمعیت اساس
 از و اي خوشه صورته ب گیري نمونه سپس. شد گرفته نظر در نمونه حجم

 سرپرستان را پژوهش این هاي نمونه). 19( پذیرفت انجام محله 33
 همکاري به تمایل با مطابق که دادند تشکیل) مادران یا نپدرا( خانوارها

) 20( ساخته محقق فرمی اطالعات، آوري جمع ابزار. شدند مطالعه وارد

 الف قسمت در. بود اي گزینه چند یا باز صورت دو به سوال 12 بر مشتمل
 ب قسمت در و) تحصیلی مقطع جنس، سن،( قبیل از فردي مشخصات

 مورد خانوارها مصرفی مواد بازیافت و مقاومتی اداقتص خصوص در سؤاالتی
 گرفته قرار خانوارها اختیار در پژوهش تیم توسط ها فرم. گرفت قرار پرسش

 افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه جهت. شد گرفته بازپس ،تکمیل از پس و
 مانند توصیفی آمار هاي شاخص از همچنین و spss15 آماري

 آماري آزمون و پراکندگی هاي شاخص کز،مر به گرایش هاي شاخص
  .شد استفاده کاي مجذور

  
  ها یافته

 که داد نشان بررسی مورد خانواده 330 هاي داده از حاصل نتایج
) سال 19- 72 دامنه با( سال 1/39±9/10 مطالعه مورد افراد سن میانگین

 و داده اختصاص خود به زنان را ها نمونه از% 3/53 جنسی توزیع نظر از. بود
 در افراد تعداد بیشترین نیز سواد سطح نظر از. بودند متأهل ها نمونه همگی
 یا و سواد بی%) 5/14( تعداد کمترین و%) 54( دبیرستان و راهنمایی مقطع

 نشان مقاومتی اقتصاد خصوص در خانوارها آگاهی بررسی. بودند سواد  کم
 به قادر آنها% 20 و بوده آشنا مقاومتی اقتصاد عبارت با آنها از% 28 که داد

 عبارتند خانوارها سوي از شده بیان مصادیق. بودند آن از مصادیقی معرفی
 ها، تحریم مقابل در مقاومت ملی، تولید افزایش داخلی، کاالهاي خرید :از

 به اقتصادي وابستگی اقتصادي، مفاسد با مبارزه ها، گرانی مقابل در مقاومت
 اجتماعی اقتصادي هاي تشکل ایجاد داري، هسرمای نظام از جلوگیري خود،
 بررسی. خانوارها مصرف الگوي تغییر مردمی، اقتصاد دولت، از حمایت براي
 نفر 168 که داد نشان زائد مواد بازیافت خصوص در خانوارها عملکرد نحوه

 میان در بازیافتی مواد بیشترین که نموده مبادرت امر این به%) 51( آنان از
   .)1نمودار( است بوده پالستیکی مواد به وطمرب خانوارها
  
  
  
  
  
  
  
  

 مورد هاي خانواده در بازیافتی مواد نسبی فراوانی: 1نمودار
  1392 – بررسی

  
  

 مورد هاي خانواده در بازیافتی مواد نسبی فراوانی: 1نمودار
  1392 -بررسی

  
 مقاومتی اقتصاد موضوع از اطالع به توجه با بازیافت وضعیت بررسی

 را مقاومتی اقتصاد عبارت که کسانی در بازیافت نسبت چه اگر که داد نشان
 دار معنی اختالف از کاي مجذور آماري آزمون اما بوده بیشتر بودند شنیده
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 66 همچنین. نداشت حکایت اند، نداشته آشنایی آن با که گروهی و آنها بین
 اما کردند انبی را آن مصادیق و بوده آشنا مقاومتی اقتصاد مصادیق با نفر
 هیچگونه مصادیق، شناخت و موضوع با آشنایی رغم علی آنان از% 4/39

  .نمودند نمی بازیافت منزل در را پسماندي
  
  نتیجه گیريو بحث 
 نوین اقتصادي فرهنگ یک عنوان به مقاومتی اقتصاد مقاله، این در

 به گرچه آن شدن عملیاتی که شد گرفته نظر در خانوارها بین در اسالمی و
 هوشمند مدیریت مستلزم و بوده نیازمند علمی اقتصادي هاي مدل طراحی

 در آن ماندگاري و جامعه در آن تبیین جهت طرفی از اما است، بروز و
 قرآن، آیات همچون اسالمی هاي آموزه از باید خانوارها زندگی سبک

 با که علوم سایر از همچنین و رضوي هاي آموزه و روایات و احادیث
 در منظور همین به. شود گیري بهره است متناسب مقاومتی اقتصاد اتالزام

 هاي آموزه خاص طوره ب و اسالمی هاي آموزه از تا شد تالش حاضر مقاله
 موضوع و بازیافت اقتصادي و بهداشتی هاي جنبه تبیین جهت) ع( رضا امام

  . شود استفاده مقاومتی اقتصاد
% 51 با برابر نسبتی اگرچه که داد نشان بررسی این از حاصل نتایج

 کاغذ پالستیکی، مواد شامل مواد انواع از یکی بازیافت حداقل ها خانواده از
 را مقاومتی اقتصاد موضوع آنان از کمی سهم اما دادند می انجام را شیشه یا

 اگرچه شرایطی چنین تحت بنابراین. اند بوده آشنا آن مصادیق با و شناخته
 با احتماالً کار این اما پردازند می مواد ازیافتب و آوري جمع به گروهی
 عدم است بدیهی. نیست اجتماعی و ملی هاي سیاست از تبعیت رویکرد
 اقتصاد هاي سیاست و مواد بازیافت( موضوع دو این همسویی شناخت

 فرهنگ ویژهه ب و دینی هاي آموزه با دو این همسویی همچنین ،)مقاومتی
  .نشود کسب نتیجه ینبهتر تا گردد می موجب رضوي

 بازیافت قابلیت که داد نشان ،)1385( ازنا در مثالً گذشته مطالعات
 براي% 50 حد در بازیافتی و) 21( است بوده% 80 از بیش خانگی هاي زباله

 مورد در .شد خواهد محسوب خسارت نوعی مسلماً مطالعه مورد جمعیت
 سویی از و بوده داتیوار آن اعظم بخش که کاالیی عنوانه ب کاغذ بازیافت

 است، مجدد استفاده و احیاء قابل بار هفت تا حتی مکرر دفعات براي
 پایین بر تاکید ضمن اخیر وضعیت. است ناچیز بسیار% 15 حد در بازیافت

 با مغایر رفتاري گویاي حدي تا بررسی، مورد جامعه در بازیافت نسبت بودن
 تبعیت منابع، در وییج صرفه مصرف، مناسب الگوي مناسب، زندگی سبک

 بر عالوه پس این از بنابراین،. است مقاومتی اقتصاد و رضوي فرهنگ از

 کسب یا و دفع هاي هزینه و زباله تولید کاهش مانند( بهداشتی هاي جنبه
 نظیر( بازیافت اسالمی هاي جنبه به باید ،)بازیافت از ناشی درآمد و سود

 و) ملی سرمایه حفظ و اسراف از جلوگیري بهینه، استفاده جویی، صرفه
 طبع به و اولیه مواد به نیاز از کاستن( بازیافت اجتماعی -سیاسی هاي جنبه

 موضوع طرح راستاي در خارجی کاالهاي به وابستگی و واردات کاهش آن
 جلب و ها ریزي برنامه در موضوع این و شده توجه ،)مقاومتی اقتصاد

  .گیرد قرار نظر مد مردمی هاي مشارکت
 مورد شهروندان از% 75 از بیش که داد نشان مطالعه این نتایج

 وجود. دانستد می مسئول مقاومتی اقتصاد موضوع قبال در را خود بررسی
 از جامعه افراد که است آن گویاي مسئولیت احساس از سطحی چنین

 -ملی مصالح راستاي در اقدامات از تبعیت خصوص در باالیی آمادگی
 از کافی شناخت و آموزش عدم دلیله ب اما هستند برخوردار اجتماعی
 که باورند این بر مولفین .نیستند متناسب رفتارهایی به قادر آن، مصادیق

 کنار در اسالمی معارف علوم متخصصین جامعه، فعلی شرایط تحت
 و آب هاي حوزه از یک هر در اقتصادي و بهداشتی علوم متخصصین

 ضمن و پرداخته همفکري به باید ایدز مواد دفع و هوا آلودگی فاضالب،
 با را بهداشتی اقدامات همسویی جامعه، بهداشتی مشکالت حل به کمک
 .نمایند تبیین اسالمی هاي آموزه همچنین و اقتصادي -اجتماعی اهداف
 با خانگی پسماند از مواد بازیافت خصوص در مطالعه مورد شهروندان رفتار

 رو این از و داشته اي مالحظه قابل فاصله ،انتظار مورد و مطلوب شرایط
 علوم متخصصان حتی اقتصادي، و بهداشتی متولیان تا کند می طلب

 حیث از زائد مواد بازیافت جانبه چند نقش به توجه ضمن اسالمی
 اقتصادي، هاي مزیت محیطی، زیست محاسن بهداشتی، مالحظات

 از و نموده توجه نیز زندگی سبک اسالمی هاي جنبه به ملی، هاي سیاست
 از مندي بهره ضمن ها، خانواده آگاهی سطح ارتقاء و رسانی اطالع طریق
 هاي آموزه ترویج راستاي در مفیدي هاي قدم بازیافت، متعدد هاي مزیت

  .بردارند مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق و اقتصادي استقالل و اسالمی
  

  تقدیر و تشکر
 مشارکت و اريهمک با تنها و مالی حمایت بدون حاضر پژوهش

 الزم خود بر مقاله مولفان رو این از. است رسیده انجام به ها خانواده
 که بررسی در کننده شرکت هاي خانواده کلیه همکاري از تا دانند می

 اند، ساخته پذیر امکان را آن انجام پژوهش، سواالت به پاسخ با صبورانه
  .نمایند قدردانی
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Abstract 
Introduction: A country's success regarding a new economic policy entitled 
“resistive economics” needs recognition of some Islamic concepts and lifestyle 
such as savings, frugality and recycling. Obviously, the family plays a critical role 
in such a healthy lifestyle. With regard to the importance of recycling household 
waste and its compliance with issues like economic policy and Islamic teachings, 
the aim of this study was to investigate the behavioral pattern of some urban 
families. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 330 family of a small city 
in Mazandaran province during 2013. The samples were collected from 33 regions 
using cluster-sampling method. The data were collected by means of tailor-made 
data collection sheet and analyzed using descriptive statistical indexes and Chi- 
square test. P<0.05 was considered as significant level. 
Findings: Our findings showed that 66 samples were familiar with the instances of 
resistive economics, but around 40% of them have not recycled their household 
waste. 
Conclusion: It can be concluded that a considerable portion of the families is not 
able to generalize Islamic lifestyle to some hygienic and economic issues such as 
recycling. 
Keywords: Islamic culture, Resistive economics, Islamic concepts, Recycling, 
Household waste 
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